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ส่วนที ่1 
กำรประกอบธุรกจิ 

1.นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 
เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2537 บริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ ากดั ไดรั้บการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ดว้ยทุนจดทะเบียน 180 

ลา้นบาท  โดยบุคคลในตระกูลวงษ์เจริญสิน Pan Oversea Corporation และ Lien Dah Ltd. มีวตัถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจ
โรงงานฟอกหนงัครบวงจร คือเร่ิมตั้งแต่น าหนงัววัดิบหมกัเกลือ   น ามาฟอก ผ่านขั้นตอนการผลิตท่ีตอ้งอาศยัทกัษะความช านาญ
และประสบการณ์ เพื่อให้ไดห้นงัฟอกส าเร็จรูปท่ีมีคุณภาพสูง  ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตรองเทา้หนัง กระเป๋าหนงั และ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัทุกประเภท ท่ีใชห้นงัแทเ้ป็นส่วนประกอบ  เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2537  บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัให้เขา้เป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2537  ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
โดยเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ ากดั (มหาชน)” และเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 264  ลา้นบาท ในปัจจุบนัไดมี้การแกไ้ขช่ือ
บริษทัเป็น “บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” 
 ในปี พ.ศ. 2544  บริษทัฯ ไดข้ยายการท าธุรกิจโดยไดร่้วมลงทุนกบัพนัธมิตรในประเทศจีน 3  ฝ่าย คือ ธุรกิจโรงงานฟอก
หนงั และ โรงงานผลิตรองเทา้ ในประเทศจีน เปิดโรงงานฟอกหนงัท่ีเมืองกวางโจว ประเทศจีน คือ บริษทั ซีพีแอล อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั เพ่ือรองรับค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ในประเทศจีน แต่เน่ืองจากประสบปัญหาดา้นการบริหารจดัการและกฏหมายทอ้งถ่ิน ท า
ใหไ้ม่สามารถด าเนินกิจการได ้ปัจจุบนัไดมี้การขายธุรกิจใหก้บัทางผูซ้ื้อกิจการรายใหม่ในประเทศจีน 
 ในปี พ.ศ. 2558  บริษทัฯ ร่วมลงทุนกบัพนัธมิตรท่ีเป็นบริษทัในฮ่องกง จดัตั้งบริษทัอินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 
ซ่ึงจะด าเนินธุรกิจในการประกอบธุรกิจเพ่ือน าเขา้และจ าหน่ายหนงัสัตวทุ์กประเภท โดยบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของ
ทุนจดทะเบียน เน่ืองจากบริษทัฯไดเ้ล็งเห็นช่องทางการท าธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือขายหนงัและเป็นการลดขอ้จ ากดัในเร่ืองของเกรด
หนังท่ีจะน ามาใชใ้นกระบวนการผลิต ปัจจุบนับริษทัฯไดมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบทางธุรกิจโดยเนน้หนักไปท่ีการให้บริการท่ี
เก่ียวกบัการจดัการหนงัฟอกส าเร็จรูป 
 ในปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั แพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์ จ ากดั รวมทั้งการเขา้ลงนามในสัญญา
ท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้กบัธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทัภายใตก้ระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั แพงโก
ลิน เซฟต้ี โปรดกัส์ จ ากดั หลงัจากนั้นทางบริษทัฯไดมี้การปรับโครงสร้างภายในโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 1. กลุ่ม
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหนงัส าเร็จรูป 2. กลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการฟอกหนงั 3. กลุ่มธุรกิจรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั 
 1.1 วสัิยทศัน์และพนัธกจิ   

       วสัิยทศัน์ 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาเพ่ือความเป็นหน่ึงในวงการฟอกหนงัชั้นน า รองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัของโลก ดว้ยศกัยภาพ
การบริหารและกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ , การจัดส่งสินคา้ตรงต่อเวลา,สร้างมิตรภาพและความไวใ้จให้กับลูกคา้และให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวสิยัทศัน์ ดงัน้ี 

ตอบโจทย์ด้วยนวตักรรม  เตบิโตร่วมกนัอย่ำงยัง่ยืน  
วถิีชีวติด้ำนแฟช่ันและควำมปลอดภัย คุณภำพทีค่ดัสรรมำเพ่ือคุณ”  หรือ  
”Innovative Solutions to your Sustainable Growth 
 Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products” 

 พนัธกจิ 

 พฒันาธุรกิจในอุตสาหกรรมฟอกหนงั รองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั เพ่ือกา้วไปสู่ความเป็นผูน้ าในภูมิภาคเอเชีย 
 สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจท่ีช่วยสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
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 จดัสรรผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยเนน้การรักษาพนัธสัญญา การมีความน่าเช่ือถือ
และความยดืหยุน่ต่อลูกคา้ 

 ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 สร้างคุณค่าอยา่งย ัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังาน ชุมชน และด ารงตนเป็นพลเมืองท่ีดีของทุก

ประเทศท่ีเราด าเนินธุรกิจ 
      วตัถุประสงค์และเป้ำหมำย 

 ส าหรับการด าเนินธุรกิจในปี 2562-2564 บริษัทฯได้ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศไทยและ
เศรษฐกิจโลกอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือน ามาวเิคราะห์สถานการณ์การใชห้นงั รองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั เพ่ือใชใ้นการวางแผนการ
ด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการสร้างความสมดุลใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัซ้ือและปริมาณ
ส ารอง ดา้นการผลิตและคุณภาพ และดา้นการขาย และมีการก าหนดเป้าหมาย ดงัน้ี 

 ดา้นการจัดซ้ือและปริมาณส ารอง: บริษทัฯมีเป้าหมายในการรักษาระดับปริมาณหนังก่ึงส าเร็จรูปในปริมาณต ่า 
เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯสามารถซ้ือหนงัผ่านทางบริษทัร่วม ท าให้ระยะเวลาลดลง รวมถึงบริษทัฯสามารถจดัหา
ลกัษณะหนงัไดต้รงกบัความของลูกคา้ไดด้ว้ย แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัฯยงัคงวางแผนในการซ้ือหนงัก่ึงส าเร็จรูปจาก
ทางต่างประเทศบางส่วน เพ่ือไม่ให้เป็นการผูกขาดกบัคู่คา้เพียงรายเดียว ส่วนของรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั 
บริษทัฯไดมี้การก าหนดสินคา้คงเหลือขั้นต ่าเพ่ือจะใชเ้ป็นตวัก าหนดการสัง่ซ้ือของ 

 ดา้นการผลิตและคุณภาพ: จากแผนการด าเนินงานของบริษทัฯในปัจจุบนั โดยเนน้ในเร่ืองระดบัการผลิตและกลยทุธ์
เพื่อการเติบโตในอนาคต ท าให้บริษทัฯมีก าลงัการผลิตปัจจุบนั 25 ลา้นตารางฟุต อยา่งไรก็ตามในสภาวะเศรษฐกิจ
และตลาดในปัจจุบนั บริษทัฯคาดวา่จะมีการผลิตจริงท่ีประมาณ 20-22 ลา้นตารางฟตุ ทั้งน้ี ในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทั
ฯไดมี้การปรับปรุงระบบการด าเนินงานเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงเคร่ืองจกัรในจุดต่างๆ 
อนัจะน ามาซ่ึงการเติบโตอย่างย ัง่ยืนและมัน่คงขององค์กร ส่วนของรองเทา้นิรภยัไดมี้การคาดการณ์ว่าจะสามารถ
ผลิตไดใ้นระดบั 600,000 – 800,000 คู่ต่อปี ดว้ยโอกาสทางการตลาดท่ีเติบโตอยา่งมากในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงจะเป็น
อีกหน่ึงจุดยทุธศาสตร์เศรษฐกิจหลกัของโลก จากการขยายฐานลูกคา้ไปยงัต่างประเทศ ทางบริษทัฯคาดหวงัวา่จะท า
ใหก้ารขายอุปกรณ์นิรภยัต่างๆนั้นจะไดอ้านิสงสจากการขยายตลาดในคร้ังน้ีดว้ย 

 ดา้นการขาย: บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายตลาดในต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้จากประเทศจีนท่ีมี
ปริมาณการใชห้นงัมาก อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ยงัคงเนน้กลุ่มลูกคา้ Brand ในส่วนของราคาขายนั้นไดมี้การปรับลดลง
อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงสอดคลอ้งกบัตน้ทุนวตัถุดิบ โดยทางบริษทัฯ สามารถต่อรองราคากบัทางคู่คา้เพ่ือปรับราคาขายให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะราคาหนงัดิบในตลาดโลกได ้ในดา้นรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัต่างๆ ทางบริษทัฯไดมี้
แผนการณ์ท่ีจะมุ่งเติบโตในกลุ่มประเทศ CLMV ซ่ึงบริษทัฯมุ่งหวงัท่ีจะเป็นผูน้ าอนัดบัหน่ึงในตลาดกลุ่มประเทศ 
CLMV ภายใน 5 ปี  และอยูใ่นอนัดบั Top 5 ของอาเซียน 

   กลยุทธ์ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว บริษทัฯ มีแผนการด าเนินการเชิงกลยทุธ์ ดงัน้ี 
 เพ่ิมปริมาณแหล่งจัดหาหนังก่ึงส าเร็จรูปและขั้นตอนในการคดักรองหนัง เพ่ือท่ีจะได้หนังท่ีมีคุณภาพตามความ

ตอ้งการตรงตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้  
 กลยทุธ์การเติบโตและสร้างมูลค่าเพ่ิมอยา่งย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การสร้างความเติบโตอยา่งย ัง่ยืน และการบริหารผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกดา้นอยา่งสมดุล การด าเนินงานอยา่งเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บรรษทัภิบาล และการขยายการ
ลงทุน โดยเนน้การลงทุนในธุรกิจท่ีมีความส าคญัในเชิงกลยทุธ์  
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 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ ลดตน้ทุน เพ่ิมผลตอบแทนในการลงทุน โดยการพฒันาขีดความสามารถขององคก์ร 
เน่ืองจากความสามารถขององค์กรเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งต่อการน าแผนกลยุทธ์ของบริษทัไปสู่การด าเนินการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเร่งพฒันาความสามารถขององคก์รในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

o ด้านการจัดหาเงินทุนและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน บริษัทฯ ได้วางแผนการจัดหาเงินทุนให้
สอดคลอ้งกบัแผนการลงทุน โดยค านึงถึงการบริหารการจดัหาเงินและการลงทุนให้สัดส่วนทางการเงิน
ต่างๆ เช่น หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะรักษาอนัดบัความน่าเช่ือถือให้อยู่ในระดับ
เดียวกบัสูง และบริหารความเส่ียงทางการเงินทั้งทางดา้นอตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย และสภาพคล่อง
ของบริษทั ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพการบริหารเงินและบญัชีเพ่ือกา้วไปสู่ระดบัโลก 

o การเร่งพฒันาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและความสามารถด้านงานวิจยัพฒันาขององค์กรให้สอดคลอ้งกับ
แผนการเติบโตของบริษทัฯ โดยจดัท าแผนการพฒันาขีดความสามารถและเทคโนโลยี เพื่อรองรับงาน
ส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายการเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และ ส่วนงานวิจยัและพฒันาเพ่ือเป็น
แหล่งในการคน้ควา้วิจัยขององค์กร   รวมถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Enterprise 
Resource Planning (ERP) เพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

o ดา้นการพฒันาระบบ กระบวนการท างาน และโครงสร้างองค์กรให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และแผนธุรกิจท่ี
จะมีการลงทุนและด าเนินงานในต่างประเทศ เช่น การจดัโครงสร้างและ 

o โมเดลส าหรับการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 
o ดา้นบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและการพฒันาองคก์รให้มีขีดความสามารถท่ีแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

โดยการเตรียมจดัหาบุคลากรใหเ้พียงพอ การพฒันาความสามารถของบุคลากรและภาวะผูน้ า รวมไปถึงการ
รักษาบุคลากรให้ปฏิบติังานกบัองคก์รอย่างต่อเน่ืองดว้ยการสร้างความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อองคก์ร 
การก าหนดโครงสร้างและรูปแบบการท างานขององคก์รให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือรองรับการเติบโต
ของธุรกิจและเสริมสร้างศกัยภาพขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์ร
ให้มีความสอดคล้องกับค่านิยม ซ่ึงถือเป็นรากฐานท่ีส าคัญต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

o ดา้นการบริหารการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยตระหนกัถึง บทบาทขององคก์รต่อการตอบแทนต่อสังคม ชุมชน 
และส่ิงแวดลอ้ม ผา่นความรับผิดชอบต่อสงัคมและคุณภาพชีวติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน และ
ความปลอดภยั มัน่คง อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และเป็นองคก์รท่ีค านึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม
ดา้นการใชน้ ้ า การปล่อยของเสีย และมลภาวะสู่อากาศ ดิน  ซ่ึงไดรั้บการยอมรับและปกป้องจากทางสังคม
ในทุกๆ พ้ืนท่ีปฏิบติัการ โดยใชม้าตรวดัผลการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืขององคก์รในระดบัสากล 

 1.2 กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคัญ   
1. เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 พิจารณาการอนุมติังดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษทัฯขาดทุนใน
ปีท่ีผา่นมา 

2. ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายหนงัส าเร็จรูป เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีตอ้งพบกบัช่วงท่ียากล าบาก เน่ืองจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลก อตัราแลกเปล่ียน และภาพรวมของอุตสาหกรรม ท าให้ปริมาณการใชห้นงัในตลาดโลกลดลง 
ประกอบกบัราคาหนงัดิบในตลาดโลกอยูใ่นระดบัต ่าท าใหส่้งผลกระทบต่อราคาขายในปัจจุบนั 
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3. ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีสามารถท าผลงานไดดี้ท่ีสุด แต่อยา่งไรทาง
บริษทัฯยงัคงคาดหวงัว่าธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหนงัส าเร็จรูปจะสามารถผ่านพน้วิกฤตจากการท่ีตลาดโลกซบเซา
และราคาหนงัท่ีอยูใ่นระดบัต ่าตลอดทั้งปีไปไดใ้นระยะเวลาอนัใกล ้

4. ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการฟอกหนงัเป็นช่วงท่ียากล าบากเช่นเดียวกนั เน่ืองจากลูกคา้ลดปริมาณการสั่งซ้ือ
หนงั ท าใหป้ริมาณหนงัท่ีรับจา้งฟอกลดลงอยา่งมีนยัส าคญั แต่อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัผูบ้ริหารไดมี้การติดต่อลูกคา้
เจา้ใหม่ซ่ึงอยูใ่นช่วงการเจรจาต่อรองราคา โดยในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัฯไดมี้การปรับก าลงัการรับจา้งฟอกมา
เป็นการท าหนงัเพ่ือใชใ้นระบบของกลุ่มธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายหนงัส าเร็จรูปแทน  

 

 1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ แบ่งเป็น กลุ่มเจริญสิน และกลุ่มตระกลูเฉิน ในสดัส่วนร้อยละ 73.43 และ ร้อยละ 15.24   
ตามล าดบั (ขอ้มูลจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ปทท) จ ากดั ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 31  ธนัวาคม 2562 ) โดยโครงสร้างการถือ
หุน้ของบริษทัฯเป็นดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบั ช่ือบริษัท 
สัดส่วน 

กำรร่วมทุน 

ควำมสัมพนัธ์ 

1. บริษทัอินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 40% บริษทัร่วม 

 

1.4 ควำมสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทางบริษทัฯไดป้ฏิบติัตาม
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัดเพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสดว้ยโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ธุรกิจ
ฟอกหนงัของบริษทัฯเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มธุรกิจของกลุ่มเจริญสิน ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีการลงทุนตลอดห่วงลูกโซ่ตั้งแต่ตน้
น ้ าจนปลายน ้ า ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจท่ีด าเนินเองและธุรกิจท่ีลงทุนผา่นบริษทัในกลุ่มเจริญสินรายการส าคญัในปี 2562 ไดแ้ก่ บริษทั
ฯมีการจดัหาวตัถุดิบใหแ้ก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือบริษทั แพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์ จ ากดั  และบริษทั แมนวดู อินเตอร์เทรด จ ากดั 
ซ่ึงมีเง่ือนไขและราคาท่ียติุธรรมเหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกบัธุรกรรมท่ีท ากบับุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ส่วนในเร่ือง
ของการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกบัทางบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเ เช่น บริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั และ
บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตร้ี จ ากดั 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทอินทิเกรเตด็ เลเธอร ์เน็ตเวอรค์ จ ำกดั 
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ล ำดบั บุคคล/นิตบุิคคลทีเ่กีย่วข้องกนั ควำมสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกจิ 
1. บริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค 

จ ากดั 
บริษทัร่วมของกิจการ โดยการถือ
หุ้นทางตรง ร้อยละ 40.00 และมี
กรรมการของบริษทัเป็นกรรมการ 
และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูน้ าเขา้และจดัดูแลจดัการหนงั
วัว ดิ บและหนั ง ว ัวฟอก ก่ึ ง
ส าเร็จรูป 

2. บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตร้ี จ ากดั มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูจ้ ัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์เพ่ือใช้
ในการอุสาหกรรม   

3. บริษัท แอ็พพลาย ดีบี  อินดัสเตรียล 
จ ากดั 

มีกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารของ
บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

ผู ้ผ ลิตและจัดจ าห น่ ายกาว
ซิลิโคน อเนกประสงค์ ใช้ใน
งานยดึพ้ืนผิว 

4. บริษทั มิมิ อินดสัเทรียล จ ากดั มีกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารของ
บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

ผู ้ผ ลิ ต และน า เ ข้ า -ส่ ง อ อก 
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ หนัง
เ ที ย ม แ ล ะ ผ ลิ ต ภัณฑ์ จ า ก
ยางพารา 

5. บริษทั แมนวดู อินเตอร์เทรด จ ากดั มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายรองเท้า
แฟชัน่ 

6. บริษทัไทย ไวร่ิง ซิสเตม็ จ ากดั มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูผ้ลิตลวด เคเบิล และของท่ีท า
จากลวด 

7. บริษทั ไทย เทคนิคคอล นนัวเูวน่ จ ากดั มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผู ้ผลิตและจัดจ าหน่ายเส้นใย
สงัเคราะห์และผา้นนัวเูวน่ 

8. บริษทั จินดง ซีเอส รับเบอร์ จ ากดั มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาง 

9. บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จ ากดั มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผู ้ ผ ลิ ต  น า เ ข้ า -ส่ ง อ อ ก 
ผลิตภณัฑย์าง 

10. บริษทั เจริญสิน แอสเสท จ ากดั มีกรรมการของบริษทัเป็น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูซ้ื้อและขายอสงัหาริมทรัพย ์

11. บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จ ากดั มีกรรมการของบริษทัเป็น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูใ้หเ้ช่าและด าเนินการเก่ียวกบั
อสงัหาริมทรัพย ์

12. บริษทั เจริญสินธานี จ ากดั มีกรรมการของบริษทัเป็น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูซ้ื้อและขายอสงัหาริมทรัพย ์

13. บริษทั เจริญสิน คอนโดทาวน์ จ ากดั มีกรรมการของบริษทัเป็น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูใ้หเ้ช่าและด าเนินการเก่ียวกบั
อสงัหาริมทรัพย ์

14. บริษทั ว ีที บราเดอร์ จ ากดั มีกรรมการของบริษทัเป็น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีตเพื่อ
ใชใ้นการก่อสร้าง 

15. บริษทั ฟรูาโน่ แอร์ จ ากดั มีกรรมการของบริษทัเป็น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูจ้ดัจ าหน่าย บริการ ติดตั้ง 
ดูแล ซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ  
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16. บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนงัเจริญสิน 
จ ากดั 

มีกรรมการของบริษทัเป็น
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูข้ายส่งและผลิตใยเทียมและ
ใยสงัเคราะห์ 

17. บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล 
ดีไซน์ จ ากดั 

มีกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารของ
บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

ผูใ้ห้บริการออกแบบทางอิเล็ก
โทรนิคส์ 

18 คุณภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน กรรมการและผูถื้อหุน้  
19 คุณณฐัจกัร วงษเ์จริญสิน เป็นผูถื้อหุน้บริษทัและเป็น

กรรมการ,ถือหุน้ในบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

20 คุณธวชัชยั วงษเ์จริญสิน เป็นผูถื้อหุน้และอดีตกรรม
กรรมการบริษทั  

สญัญาจา้งท่ีปรึกษา  

21 คุณจีเซียง ไล่ เป็นผูถื้อหุน้และอดีตกรรม
กรรมการบริษทั 

สญัญาจา้งท่ีปรึกษา 

22 คุณอาทิตย ์เชิญปรีชา เป็นผูถื้อหุน้และอดีตกรรม
กรรมการบริษทั 

สญัญาจา้งท่ีปรึกษา 

 

2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ  
บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจ เป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายหนงัววัฟอกส าเร็จรูป โดยกระบวนการผลิต

เร่ิมตน้จากการคดัสรรและน าเขา้หนังววัหมกัเกลือท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่น าเขา้จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั และมีการ
น าเขา้สารเคมีท่ีใชส้ าหรับฟอกหนงัท่ีไดม้าตรฐานจากประเทศในแถบทวีปยโุรป และประเทศสหรัฐอเมริกา หนงัดิบ(หนงัววัหมกั
เกลือ) และสารเคมี จึงถือเป็นวตัถุดิบหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในดา้นการฟอกหนงั โดยกระบวนการเร่ิมตน้จากการฟอกหนงั ยอ้มหนงั และตบแต่งหนงั รวมถึงการน าเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพสูงมาเป็นส่วนช่วยในการท างานท าให้กระบวนการผลิตของบริษทัมีศกัยภาพ ท าให้
ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ สินคา้ของบริษทัฯร้อยละ 90 ขายให้กบัโรงงานผลิตรองเทา้ท่ีมีช่ือเสียง อาทิ เช่น  
Adidas, Timberland, Marks & Spencer, Lacoste, และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นแบรนด์รองเทา้ท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง โดยท่ีก าลงัการ
ผลิตสูงสุดของบริษทัฯในปัจจุบนัอยูท่ี่ 2,500,000 ตารางฟตุ ต่อเดือน 
 ปัจจุบนับริษทัฯไดข้ยายธุรกิจไปยงัการรับจา้งฟอกหนังววั โดยไดเ้ล็งเห็นว่าตลาดฟอกหนังในประเทศไทยก าลงัเป็น
กระแสท่ีมาแรง ท าใหบ้ริษทัฯไดล้งทุนเพ่ิมเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายก าลงัการผลิต และมีการปรับวางเคร่ืองจกัรใหม่ โดยเคร่ืองจกัรใหม่
น้ีสามารถเดินหน้าท าการผลิตไดม้ากกว่าก าลงัผลิตปัจจุบนัถึง 2 เท่า ในส่วนของการฟอกหนงัหมูก็เช่นกนั ไดมี้การสร้างโรงงาน
ใหม่ซ่ึงอยูใ่กลก้บัโรงงานปัจจุบนัเพ่ือท าการฟอกหนงัหมูเตม็ก าลงั โดยปัจจุบนัสามารถด าเนินการผลิตไดเ้ตม็ก าลงั 
 นอกจากนั้นบริษทัฯไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั แพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์ จ ากดั รวมทั้งการเขา้ลงนามในสัญญา
ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทั แพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์ จ ากดั เป็นบริษทัในเครือกลุ่มเจริญสิน (ผูน้ าธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนงั) ไดข้ยาย
เครือข่ายเขา้สู่ธุรกิจผลิตภณัฑร์องเทา้นิรภยัในนามของ “บริษทั รองเทา้เซฟต้ี จ ากดั” เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 10 ลา้นบาท ต่อมาธุรกิจมีผลตอบรับการเติบโตอยา่งรวดเร็วจึงไดเ้พ่ิมก าลงัการผลิต ดว้ยทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 80 ลา้น
บาทเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ในปี พ.ศ. 2549 ไดข้ยายสายการผลิตเขา้สู่หมวกนิรภยั ภายใตแ้บรนด์ แพงโกลิน โดยไดรั้บ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมมอก.368-2538 ดว้ยความมุ่งมัน่ในการท างานท่ีมีประสบการณ์อนัยาวนานของทีมบริหารและ
เจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายประกอบกบัแรงสนบัสนุนจากลูกคา้ในอุตสาหกรรมภาคต่างๆจึงท าใหบ้ริษทัเติบโต อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื จนเม่ือ
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วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 ไดข้ยายกิจการโดยจดัตั้ง “ บริษทั แพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์ จ ากดั ” ดว้ยทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท 
เพ่ือกา้วสู่การเป็น“ ผูผ้ลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์เซฟต้ี อุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลครบวงจรตามมาตรฐานสากล ผลิตภณัฑร์องเทา้นิรภยั
เสริมหัวเหล็ก แบรนด์เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 523-2538, 
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 จากองคก์รชั้นน า Bureau Veritasและเป็นสมาชิกของศูนยเ์ทคโนโลยี SATRA ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรับในคุณภาพผลิตภณัฑแ์บรนดอี์กทั้งยงัเป็นผูน้ าตลาดในการผลิตและจดัจ าหน่าย นอกจากน้ีแพงโกลินจะ
เป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์นิรภยัแลว้ แพงโกลินยงัไดรั้บความเช่ือมัน่ใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการจากผูผ้ลิตอุปกรณ์นิรภยัระดบั
โลกเช่น Sundstrom , Singing Rock , 3M ปัจจุบนัแพงโกลินไดจ้ าหน่ายให้กบักลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและรัฐวิสาหกิจทัว่
ประเทศอีกทั้งบริษทัยงัมีตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการในภูมิภาคอินโดจีนรวมทั้งส่งออกสินคา้ไปหลายประเทศทัว่โลก 
 การด าเนินธุรกิจของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นการด าเนินธุรกิจใหค้วามใส่ใจในเร่ืองคุณภาพสินคา้และการ
พฒันาบุคลากรเพ่ือเป็นหน่วยสนบัสนุนใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยนื และไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทางดา้น
ระบบการจดัการคุณภาพ การจดัการส่ิงแวดลอ้มอาทิเช่น การรับรองจาก URS ในมาตรฐาน ISO9001:2008, ISO: TS16949: 2009, 
ISO14001:2004 และยงัไดรั้บการรับรองจากสถาบนัระดบัโลกเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มระดบัเหรียญเงิน จาก BLC รวมถึงการ
รับรองดา้นการวิจยัและพฒันา การคดัเกรดหนงั จาก สถาบนั SATRA โดยมาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้เป็นระบบท่ีทางบริษทัฯและ
ผูบ้ริหารมุ่งมัน่และพฒันาและด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี และจะรักษาและพฒันาระบบให้ดียิ่งข้ึนไป เพ่ือเป็นมาตรฐานการ
ด าเนินงานต่อไปในอนาคต  
 โครงสร้างรายไดย้อ้นหลงั 3 ปีของบริษทัฯสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  โครงสร้ำงรำยได้ 

ประเภทรำยได้ ปี 2561 
ล้ำนบำท 

    % ปี 2560 
ล้ำนบำท 

    % ปี 2559 
ล้ำนบำท 
(ปรับปรุง) 

    % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,897.55 99.27 2,275.80 96.59 2,342.07 97.69 
รายไดอ่ื้น ๆ 
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
   ดอกเบ้ียรับ 
   รายไดช้ดเชยภาษีอาการ 
   อ่ืน ๆ  

 
- 

0.92 
1.71 

18.73 

 
 

0.02 
0.06 
0.65 

 
34.26 
2.20 

12.68 
31.26 

 
1.45 
0.10 
0.56 
1.30 

 
- 

2.61 
- 

52.75 

 
- 

0.11 
- 

2.20 
 รวม 2,918.91 100 2,356.20 100 2,397.43 100 

 
 รายไดห้ลกัของบริษทัฯคือรายไดจ้ากการจ าหน่ายหนงัฟอกส าเร็จรูป โดยตลาดส่งออกท่ีส าคญัไดแ้ก่ ประเทศจีน, ประเทศ
เวียดนาม, ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย กมัพูชา และบงัคลาเทศ  เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีรายไดใ้นประเทศจาก
การขายรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั โดยมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ อยา่งไรก็ตามการท่ีบริษทัฯมีช่องทางการ
ขายไดต้่างประเทศเป็นทุนเดิมอยู่แลว้นั้น ในอนาคตอนัใกลท้างผูบ้ริหารคาดหมายว่าจะสามารถส่งผลิตภณัฑ์รองเทา้นิรภยัและ
อุปกรณ์นิรภยัไปแข่งขนักบัประเทศใกลเ้คียงได ้
 2.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริกำร 
 ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ คือหนังววัฟอกส าเร็จรูป ไดแ้ก่ หนังผิวฟอกส าเร็จรูป (Full Grain Leather) และหนังทอ้งฟอก
ส าเร็จรูป (Suede Split Leather) ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ผลิตเพ่ือส่งให้กบัโรงงานรองเทา้ทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นหนงั
ประเภท หนงันูบคั, หนงัน ้ ามนั, หนงัท าสี,หนงัทอ้ง และหนงักนัน ้ า  โดยท่ีบริษทัฯท าการผลิตตามการสัง่ซ้ือของลูกคา้ 
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 ลกัษณะการจ าหน่าย หนงัววัฟอกส าเร็จรูปทุกชนิด มีลกัษณะเป็นแผ่น ตอ้งผ่านการวดัฟุตก่อนท าการจดัจ าหน่ายทุกคร้ัง 
หน่วยของการขายสินคา้ เป็นหน่วยตารางฟตุ ระยะเวลาการผลิตสินคา้เร่ิมตั้งแต่กระบวนการผลิตจนเป็นหนงัววัฟอกส าเร็จรูป รวม
เวลาทั้งส้ินประมาณ 23 วนั  และจะท าการจดัส่งใหก้บัลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศเป็นล าดบัต่อไป 

นอกจากน้ีบริษทัฯเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์พ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ทั้งน้ีบริษทัแบ่งกลุ่มสินคา้หลกัออกเป็น 2 กลุ่มสินคา้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.กลุ่มสินคา้รองเทา้นิรภยั (Safety Shoe) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯผลิตข้ึนเองโดยโรงงานแพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์ 
จ ากดั แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  

1.1 Premium เป็นรองเทา้นิรภยัท่ีนอกจากความทนทานและความสบายในการสวมใส่และการใชง้านแลว้ยงัมีความ
สวยงามในรูปทรงและสีสันรวมทั้งเน้ือวสัดุท่ีเพ่ิมคุณภาพ ราคาอยูใ่นระดบัสูงกวา่ Medium และ Standard ไดแ้ก่รุ่น Harrier, Soft 
Plus 

1.2 Medium เป็นรองเทา้นิรภยัท่ีให้ความทนทานและเพ่ิมความสบายในการสวมใส่ เหมาะกบักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ
จูงใจพนกังานใหส้วมใส่ ราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่รุ่น Lady Sizzler, Heavy, Sport 

1.3 Starndard  เป็นรองเทา้นิรภยัท่ีให้ความทนทาน เหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการประหยดังบ มีปริมาณการใชจ้ านวน
มาก ราคาระดบัต ่าสุดใน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่รุ่น Standard, Safety Plus, Classic, Safelight 

2. กลุ่มสินคา้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) เป็นผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ผลิต
และซ้ือมา-ขายไป ทั้งจากน าเขา้จากต่างประเทศและหาซ้ือภายในประเทศ รวมทั้งเป็นสินคา้ท่ีจา้งผลิต (OEM: Original Equipment 
Manufacturer) ตีแบรนด ์แพงโกลิน (Pangolin) 
  ผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีเป็นอุปกรณ์ท่ีบุคคลหรือผูป้ฏิบติังานใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายหรือหลายส่วน
ร่วมกนัในขณะท างาน เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจ ากสภาวะแวดลอ้มในการทางาน  เช่น  อนัตรายจากความร้อน, แสง,  เสียง,  
สารพิษ,  สารเคมี  เป็นตน้  โดยสินคา้ในหมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลน้ี  สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีใชป้กป้องร่างกายตั้งแต่ศรีษะ
จรดเทา้  11 ประเภท ไดแ้ก่   

2.1 อุปกรณ์ป้องกนัศีรษะและใบหนา้ (Head & Face Protection) 
2.2 อุปกรณ์ป้องกนัระบบการไดย้นิ (Hearing Protection) 
2.3 อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา (Eye Protection) 
2.4 อุปกรณ์ป้องกนัมือ (Hand Protection) 
2.5 อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection) 
2.6 ชุดป้องกนัร่างกาย (Safety Clothing) 
2.7 อุปกรณ์ป้องกนัเทา้ (Foot Protection) 
2.8 อุปกรณ์ป้องกนัการตกจากท่ีสูง (Fall Protection) 
2.9 เคร่ืองมือตรวจวดัแก๊ส (Gas Detector) 
2.10 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน (Workplace Safety) 
2.11 ป้ายความปลอดภยัและงานจราจร (Safety Sign & Traffic) 

 2.2  กำรตลำดและกำรแข่งขัน 
ภาพรวมในปีน้ีปริมาณการใชห้นงัทัว่โลกมีระดบัลดลงเล็กนอ้ยและยงัไม่ปกติ  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ ราคาขายยงัคง

ไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน ท าใหย้อดขายและราคาขายถูกปรับลดลง ถึงแมว้า่ลูกคา้บางส่วนจะเร่ิมกลบัมาให้ความสนใจ
การใชห้นงัผิวและหนงัทอ้งเพ่ิมมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามทางบริษทัฯสามารถขายหนงัส าเร็จรูปไดสู้งกวา่ปีก่อน  
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ส าหรับคูแ่ข่งขนัในต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศจีนและเวยีดนาม ภาพรวมยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งเด่นชดั
จากเม่ือปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจากเศรษฐกิจโลก ถึงแมว้า่ตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่จะลดลงเน่ืองจากราคาหนงัดิบก็ตาม อยา่งไรก็
ดีการซ้ือขายท่ีมีปริมาณมากๆ ส่วนใหญ่จะด าเนินการผ่านแบรนด์สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก หากบริษทัฯยงัคงรักษาคุณภาพของ
สินคา้และพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนก็จะท าใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่ง เพราะโรงงานตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีค่อนขา้งไดเ้ปรียบกวา่คู่แข่งขนัท่ีส่วนใหญ่อยูใ่น
ประเทศจีน และความมีเสถียรภาพของประเทศไทย ก็ถูกมองวา่ดีกวา่หลายประเทศ 
ในแถบเอเซีย ส าหรับคู่แข่งขนัในประเทศก็ยงัไม่ค่อยเป็นปัญหามากนกัเหมือนเช่นเคย ทั้งน้ีเพราะก าลงัการผลิตของโรงงานฟอก
หนงัในประเทศ ส่วนใหญ่มีขนาดเลก็ และท าธุรกิจส่วนใหญ่ขายใหก้บัลูกคา้ในประทศ จึงใชว้ตัถุดิบส่วนใหญ่มาจาก 
ในประเทศ หรือซ้ือจากประเทศในแถบเอเซีย ซ่ึงคุณภาพของสินคา้เม่ือท าเสร็จแลว้ไม่ค่อยไดม้าตรฐานสากล และราคาค่อนขา้งต ่า 
ซ่ึงจะเหมาะสมกบัลูกคา้ท่ีสัง่ในจ านวนหรือปริมาณท่ีไม่มากนกัทางบริษทัฯจึงไม่ไดมุ่้งเนน้ หรือขายใหก้บัลูกคา้ในประเทศ 

ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กลุ่มลูกคา้ท่ีทางบริษทัฯยงัคงใหค้วามส าคญั คือลูกคา้กลุ่มโรงงานผลิตรองเทา้ท่ีมีช่ือเสียง อาทิ เช่น  
Adidas, Timberland, Puma, Skechers, Lacoste, และอ่ืนๆ โดยในปีน้ี บริษทัไดลู้กคา้ แบรนด์ Vans  เพ่ิมข้ึนมา ซ่ึงเป็นแบรนด์
รองเทา้ท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง แต่เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้แบรนดใ์นปีท่ีผ่านมาลดลง ท าให้บริษทัฯจึงตอ้งพยายาม
ท่ีจะหาลูกคา้ทัว่ไปรายใหญ่ท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยท่ีสดัส่วนของการจ าหน่ายยงัคงเป็นต่างประเทศ 80% และในประเทศ 20% 

ส าหรับแนวโนม้ของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคตยงัคงอยูใ่นอตัราท่ีสูง เน่ืองจากแบรนด์รองเทา้
ส่วนใหญ่เร่ิมใหค้วามสนใจในการใชผ้า้ เน่ืองจากมีราคาตน้ทุนท่ีถูกกวา่ ท าให้ยอดปริมาณการใชห้นงัอาจจะมีแนวโนม้ลดลง และ
ลดระยะเวลาการส่งมอบสั้นลง อยา่งไรก็ตามทางบริษทัฯไดว้างแผนเพ่ือรับมือเหตกุารณ์ดงักล่าว โดยการจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งท่ีมี
คุณภาพน่าเช่ือถือและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้, ลงทุนเคร่ืองจกัรและจดัวาง Lay Out เคร่ืองจกัรใหม่ เพ่ือให้ไดก้ารผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถลดตน้ทุนในการผลิต ท าใหคุ้ณภาพของสินคา้,การส่งมอบ และราคาสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้

ส าหรับธุรกิจผลิตภณัฑร์องเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัไดรั้บอานิสงส์จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ ท าให้
ภาพรวมของยอดขายนั้นสูงกวา่เม่ือปีก่อน โดยแพงโกลินแบ่งช่องทางการขายเป็น 4 ช่องทาง ซ่ึงมีสัดส่วนตามยอดขายดงัน้ี 1.ขาย
ในประเทศ 2.ขายโชวรู์มสาขา 3.ขายต่างประเทศ และ 4.ขายธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern trade) โดยช่องทางการขายท่ีสามารถ
ท าอตัราการเติบโตของยอดขายไดสู้งสุด คือ ขายต่างประเทศในกลุ่มสินคา้ Safety Shoe จากตลาดพม่า รองลงมาเป็นช่องทางขายใน
ประเทศ ซ่ึงการเติบโตดงักล่าว จะมาจากเป้าหมายการเน้นหาลูกคา้ใหม่ และการรักษาและเพ่ิมยอดขายจากลูกคา้รายเดิม 5 กลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมียอดขายเยอะในปีน้ีจะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ, จงัหวดัชลบุรี, ปราจีนบุรี และจงัหวดั
ระยอง ซ่ึงยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการเพ่ิมพนกังานขายให้เน้นเขา้ถึงลูกคา้มากข้ึนในพ้ืนท่ีดงักล่าว กลุ่มลูกคา้แบ่งตามประเภท
ธุรกิจอนัดบัหน่ึง มาจากกลุ่มซ้ือมาขายไปและตวัแทนจ าหน่าย ล าดับรองลงมาอีก 4 ล าดบั จะเป็น ยานยนต์ ผลิตวสัดุก่อสร้าง 
อาหารและเกษตร และโลหะ สินคา้กลุ่ม Safety Shoe จาก กลุ่ม Premium เช่น รุ่น 0283UZG, 2001C, 2012C, 0282UG เป็นตน้ และ 
Medium ซ่ึงยงัคงเป็นรุ่นยอดนิยม คือ 9501U 

สินคา้กลุ่ม PPE  เติบโต จากการเนน้การขายนอกเหนือจากขายเพียงอุปกรณ์เป็นการน าเสนอพร้อมการขายแบบบริการ
แกปั้ญหา( Solution & Service) ไดแ้ก่ การขายพร้อมส ารวจติดตั้ง Safety Shower, การให้เช่าอุปกรณ์เคร่ืองตรวจวดัแก๊สระยะยาว 4 
ปี (INET) , การขาย ส ารวจพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กนัตกทั้งบนบนัไดและแนวระนาบ, การติดตั้งระบบตรวจจบัแก๊สแบบติดกบัท่ี
(Fixed System) การสาธิต การอบรมการใชง้านทั้งก่อนและหลงัการขาย และการจดัอบรมสัมมนา ท าให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มลุกคา้
มากข้ึน ลูกคา้เช่ือมัน่ในผลิตภณัฑแ์ละบริการของแพงโกลินมากข้ึน กลุ่มสินคา้อีกกลุ่มท่ีเนน้ท าตลาดคือ กลุ่มสินคา้ OEM  ภายใต้
แบรนด ์PANGOLIN ซ่ึงไดเ้นน้หนกัใหที้มขายตอ้งเนน้น าเสนอโดยมีสินคา้เด่นในปีน้ี คือสินคา้ในกลุ่มถุงมือ 2 ประเภทท่ีสามารถ
ท าตลาดไดดี้ในกลุ่มลูกคา้ประกอบยานยนต ์คือถุงมืองานทัว่ไป PLPU และอีกประเภทคือถุงมือกนับาด กลุ่มถุงมือ Pango Family 
 2.3  กำรจดัหำผลติภัณฑ์ 

 (ก) ลกัษณะกำรจดัให้ได้มำซ่ึงผลติภณัฑ์ 
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1.  สถานท่ีตั้งของโรงงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีโรงงานผลิต 7 โรงงาน ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม 34 

จงัหวดัสมุทรปราการ และ จงัหวดั ชลบุรี ดงัน้ี 
โรงงำน สถำนทีต่ั้ง พื้นทีใ่ช้สอย 

(ตำรำงเมตร) 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

1. ส านกังานใหญ่ 
 

700 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10280 

480 เจา้ของ 

2. โรงงานแห่งท่ี 1 
(ตกแต่งหนงัส าเร็จรูป) 

700/1 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10280 

9,760 
 

เจา้ของ 
 

3. โรงงานแห่งท่ี 2  
(ฟอก,ยอ้มหนงัววั) 

628 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10280 

6,400 
 

เจา้ของ 

4. โรงงานแห่งท่ี 3 
(จดัเก็บสินคา้) 

750 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  

350 
 

เจา้ของ 

5. โรงงานแห่งท่ี 4 
(จดัเก็บเคมีภณัฑ)์ 

707 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  

7,780 
 

เจา้ของ 

6. โรงงานแห่งท่ี 5 
(ฟอก,ยอ้มหนงัหม)ู 

180 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ ต. บางปูใหม่  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  

970 เช่าท่ีดิน 
ระยะยาว 

7. โรงานแห่งท่ี 6 
ผลิตรองเทา้นิรภยัและ
อุปกรณ์ความปลอดภยั 

199/8  หมู่  3 ถนนสายพานทอง – หนอง
กาน ้ า ต าบลบา้นบึง อ าเภอบา้นบึง จงัหวดั
ชลบุรี  

8,692 เจา้ของ 

หมายเหต ุ รายละเอียด มูลค่าทางบญัชี และภาระผกูพนั สามารถดูไดใ้นหวัขอ้ท่ี 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
       2.   ก าลงัการผลิตและปริมาณการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ดงัน้ี 

  ส าหรับหนงัฟอกส าเร็จ                                                  (หน่วย : ลา้นตารางฟตุ) 
ก ำลงักำรผลติ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ก าลงัการผลิตเตม็ท่ี    30.00 30.00 30.00 
ปริมาณการผลิตจริงต่อปี  23.62 28.19 19.11 
อตัราการใชก้ าลงัผลิต   78.72 % 93.98% 63.70% 

         ส าหรับรองเทา้นิรภยั                                                                 (หน่วย  :  คู่) 
ก ำลงักำรผลติ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ก าลงัการผลิตเตม็ท่ี    850,000 850,000 850,000 
ปริมาณการผลิตจริงต่อปี 601,056 726,621 563,319 

อตัราการใชก้ าลงัผลิต    70.71 85.13 66.27 
 
 
นโยบายการผลิตท่ีส าคัญคือ บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาเพ่ือความเป็นหน่ึงในวงการอุตสาหกรรมฟอกหนังของโลกด้วย

ศกัยภาพของการบริหารงานและกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ควบคุมและพฒันากระบวนการผลิตสินคา้ให้ไดต้ามมาตรฐานสากล
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และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สร้างมิตรภาพและความไวว้างใจท่ีดีกับลูกคา้ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ พฒันาศักยภาพของ
บุคลากร เพื่อใหมี้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพสูงสุด  

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในทุกขั้นตอนการผลิต เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และ
มาตรฐานสากล เร่ิมตั้งแต่การคดัสรรวตัถุดิบหนงัท่ีมีคุณภาพ การวิจยัและพฒันาสินคา้ไดคุ้ณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
รวมทั้งการน าเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัจากต่างประเทศเขา้มามีส่วนช่วยในการผลิตสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

ขอ้ก าหนดระดบัสากลท่ีส าคญั เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้แบรนดช์ั้นน าต่าง ๆ ของโลก ซ่ึงตอ้งพึงพอใจกบัสินคา้ของบริษทั
ฯ จึงจะรับประกนัไดว้า่ สินคา้ของบริษทัฯ มีความเหมาะสมส าหรับการใชง้านกบัแบรนด์ระดบัโลก เช่น ขอ้ก าหนดเร่ืองสุขภาพ, 
ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทางบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความส าคญัอยูต่ลอด จึงจดัตั้งนโยบายและขอ้ก าหนดต่าง 
ๆ ข้ึนมาปรับใชเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการท างานและมาตรฐานสากล และตอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ เป็นตน้  

       3. วธีิการจดัหาวตัถุดิบ 
วตัถุดิบ คือ  หนงัววัดิบจากต่างประเทศทั้งหมดท าการผลิตสินคา้  โดยท าการสั่งซ้ือจากผูผ้ลิตรายใหญ่ของโลก ซ่ึงเป็นผู ้

เล้ียงววัและมีโรงงานฆ่าโดยตรง ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเน้ือววัรายใหญ่ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น RICH INTERNATIOAL 
LTD, QUAKER CITY HIDES, SWIFT BEEF COMPANY, GLOBAL LEATHER INTELLIGENCE เป็นตน้ ในปีท่ีผ่านมา 
บริษทัฯจึงมองหาแหล่งวตัถุดิบท่ีช่วยตอบโจทยท์างธุรกิจ เพราะเน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ผลิตเพ่ือเป็นวตัถุดิบส าหรับผลิต
รองเทา้ ซ่ึงมีคุณสมบติัมากมาย ตามขอ้ก าหนดของรองเทา้แต่ละรุ่น (Model Specifications) ท าให้ตอ้งใชห้นงัววัดิบท่ีมีคุณภาพดี 
ซ่ึงไม่สามารถหาไดใ้นประเทศ เน่ืองจากการเล้ียงววัในประเทศมีขอ้จ ากดัเร่ืองผิวไม่สวย หนงัมีความยดืหยุน่นอ้ยและรวมไปถึงการ
ซ้ือหนงัก่ึงส าเร็จรูปมาใชใ้นการผลิตเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดวตัถุดิบหนงัทอ้งลง    

มูลค่าและสดัส่วนการสัง่ซ้ือวตัถุดิบระหวา่ง ปี 2562  ถึง ปี 2560 
                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

     ประเภทวตัถุดบิ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ 
หนงัววัดิบหมกัเกลือ 447.70    31.43    226.23      12.31     380.87      27.51 

หนงัก่ึงส าเร็จรูป 440.30 30.91 1,032.13 56.19 626.19 45.23 

เคมีภณัฑ ์ 436.38 37.66 578.58 31.50 377.35 27.26 

รวม 1,424.38 100.00 1,836.94 100.00 1,384.41 100.00 

 
มูลค่าสดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบจากในและต่างประเทศ ระหวา่ง ปี 2562 ถึง ปี 2560 

                                                                                                                      (หน่วย : ลา้นบาท) 
      กำรซ้ือวตัถุดบิ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ 
จากต่างประเทศ 903.55 63.44 768.02 41.81 736.90 52.23 

จากในประเทศ 520.82 36.56 1068.92 581.19 647.51 46.77 

รวม 1,424.38 100.00 1,836.94 100.00 1,384.41 100.00 
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การสัง่ซ้ือเคมีภณัฑ ์บริษทัฯ มีการซ้ือเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยซ้ือจากประเทศอิตาลี,สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, 
จีน, เกาหลี เป็นตน้ 

(ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลติ 
ขั้นตอนการผลิตหนงัววัฟอกส าเร็จรูป จะมีของเสียจากการผลิตซ่ึงมีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มใน  ขั้นตอนแรก คือ เศษ

หนงัเค็มท่ีผ่านการฟอก หรือ เรียกว่า หนังกาว โดยบริษทัฯ ไดมี้การจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตอาหารและของเล่น
สุนขั  ส่วนเศษหนงัส าเร็จรูปท่ีเกิดจากการตดัตกแต่งหนงั ซ่ึงเป็นช้ินงานเล็กๆ ก็จ าหน่ายให้กบัลูกคา้รายยอ่ย เพ่ือผลิตสินคา้เคร่ือง
หนงัแฮนดเ์มดประเภทอ่ืนๆ ส่วนส าหรับขั้นตอนการฟอกหนงั และการยอ้มสีหนงัจะก่อใหเ้กิดน ้ าเสีย ซ่ึงบริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบบ าบดั
น ้ าเสียรวม ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนงั ในเขตประกอบการฟอกหนงัสมุทรปราการ กม.34 โดยมีการคิดค่าใชจ่้ายใน
การบ าบดัน ้ าเสียตามปริมาณของหนงัดิบท่ีน าเขา้โรงงานผลิต ส่วนของเสียประเภทอ่ืนๆ บริษทัฯไดจ้า้งบริษทัภายนอกเป็นผูเ้ก็บและ
น าไปท าลายตามกรรมวธีิท่ีไม่กระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 การไดรั้บการรับรองระบบตรวจสอบคุณภาพ ISO 14001 : 2000 ในปี 2556 ซ่ีงเน้นหนักในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ก็เป็นขอ้
ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งด าเนินการอยา่งจริงจงัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑ์
ขอ้ก าหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่มีกรณีพิพาทอ่ืน ๆ 

3. ปัจจัยควำมเส่ียง 
การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมใหอ้งคก์ร

เติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจขององค์กรอยู่ภายใตก้ารบริหารของผูบ้ริหารในทุกระดบั และการ
ก ากบัดูแลของคณะกรรมการการบริหาร โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) มีการ
จดัประชุมทุกไตรมาส เพ่ือติดตามความเส่ียงและผลการบริหารจดัการตามแผนบรรเทาความเส่ียงรวมทั้งจดัให้มีการ
รายงานสอบทานการบริหารความเส่ียงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษทัฯและคณะกรรมบริษทัเป็นประจ าทุก
ไตรมาส  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดติ้ดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบติั วิเคราะห์และบริหารความเส่ียงใน
ระดบัปฏิบติังาน เพ่ือความมัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกมีการบริหารจดัการ
อยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึงควบคุมใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ท่ีใหค้วามส าคญั
ต่อการบริหารจดัการความเส่ียงใหท้นัต่อสถานการณ์และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและซบัซอ้นมาก
ข้ึน 
 1 ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

(ก) ความเส่ียงจากการก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ 
 บริษทัฯ ไดส้ร้างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ เป็นระยะๆ เพ่ือบริหารความเส่ียง
จากการก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีอาจเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น การประชุมประเมินสถานการณ์และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงต่างๆ เป็นประจ าทุกเดือน เปรียบเทียบขอ้มูล
จากสถาบันและแหล่งท่ีเช่ือถือได้ มีการพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจ 

(ข)ความเส่ียงดา้นช่ือเสียงขององคก์ร 

12



                                                                                                     

                                                                                                                     แบบ 56 – 1  ประจ ำปี 2562 

  
 

 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบ
ท่ีรวดเร็ว รุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมิอาจประเมินค่าเป็นตวัเงินได ้บริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้การน านโยบายการพฒันา
ท่ีย ัง่ยืนของบริษทัฯ โดยมีกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ ความปลอดภยัในท่ี
ท างาน ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม การยอมรับจากชุมชนและสังคม และท่ีส าคญัคือการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการพฒันาร่วมกัน และสร้างคุณค่าให้กับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างย ัง่ยืน รวมถึงการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกกลุ่ม 

(ค) ความเส่ียงดา้นคุณภาพของวตัถุดิบ 
ความเส่ียงในดา้นคุณภาพวตัถุดิบท่ียงัคงเป็นปัญหาส าคญัของการสั่งซ้ือหนงัววัดิบในแต่ละคร้ัง เน่ืองจากไม่

สามารถตรวจเช็คสภาพหนงัดิบท่ีซ้ือมาไดค้รบถว้นและทนัที ในการสัง่ซ้ือแต่ละคร้ังกไ็ม่สามารถควบคุมคุณภาพได ้บริษทั
ฯจึงตอ้งแบกรับความเส่ียงในเร่ืองคุณภาพของวตัถุดิบท่ีสัง่ซ้ือในแต่ละคร้ังอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

(ง) ความเส่ียงจากการคืนสินคา้และส่งล่าชา้ 
เน่ืองจากการผลิตหนงัส าเร็จรูปนั้นเป็นการผลิตตามค าสั่งซ้ือ ( Made to order ) คือ ลูกคา้เป็นผูก้  าหนดลกัษณะ

พิเศษของสินคา้ เช่น สี และลาย ในบางคร้ังอาจตอ้งใช้เวลาในการผลิตมากข้ึน จึงมีความเส่ียงในเร่ืองการส่งล่าชา้กว่า
ก าหนด และเร่ืองคุณภาพท่ีเส่ียงกบัการท่ีลูกคา้ไม่ยอมรับสินคา้หรือส่งคืนสินคา้เน่ืองจากไม่เป็นไปตามท่ีลูกคา้ก าหนด ท า
ใหส่้งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

(จ) ความเส่ียงในเร่ืองทกัษะของพนกังาน 
บริษทัฯไดว้างแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือ โดยการจดัใหมี้การ 

ฝึกอบรมพนักงานในต าแหน่งท่ีต้องใช้ทกัษะความสามารถ และความช านาญเป็นพิเศษอย่างต่อเน่ือง เพราะในการ
ด าเนินงานในโรงงานฟอกหนงัส่ิงส าคญัไม่ใช่เพียงการมีเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบในการผลิตเท่านั้น แต่ตอ้งอาศยัทกัษะและ
ประสบการณ์ของพนกังานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการท างาน ดงันั้นหากพนกังานท่ีมีความช านาญไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการในการผลิต กน็บัวา่เป็นความเส่ียงอีกรูปแบบหน่ึง 
 2 ควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 

(ก) ความเส่ียงจากการไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดต้ามแผนการลงทุน 
บริษทัฯ  บริหารความเส่ียงน้ีเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ บริษทัจะมีเงินทุนหมุนเวียนอยา่งเพียงพอ ในสดัส่วน 

ตน้ทุนท่ีเหมาะสมตามโครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯและสร้างความเติบโตตามแผนการลงทุนดว้ยการจดัท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน (Financial Strategy) ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใตส้ถานการณ์ (Scenario) ต่างๆ 
กนัในเร่ืองของแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ และเนน้การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือให้
มีแหล่งเงินทุนส ารองอยา่งต่อเน่ือง  จะท าใหบ้ริษทัฯสามารถบริหารกระแสเงินสดเขา้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

(ข) ความเส่ียงในดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
เน่ืองจากการซ้ือและจัดหาวตัถุดิบและเคมี ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากต่างประเทศการซ้ือจึงเป็นเงินสกุล

ต่างประเทศและในขณะน้ีการซ้ือขายสินคา้ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นการขายแบบส่งออกต่างประเทศ บริษทัฯจึงมีความ
เส่ียงในเร่ืองผลก าไรขาดทุนในอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเป็นการป้องกนัในเร่ืองดงักล่าวบางคร้ังบริษทัฯไดใ้ชเ้คร่ืองมือทาง
การเงินแทรกแซงเพ่ือใหเ้หมาะสมหากอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนมาก 

(ค)ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
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บริษทัฯ บริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย โดยติดตามแนวโนม้ของอตัราดอกเบ้ียในตลาด จดัสรรเงินกูท้ั้งระยะ
สั้นและระยะยาวทั้งในส่วนท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ในสัดส่วนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทการลงทุน
ของกิจการ รวมถึงมีการพฒันาการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือสร้างทางเลือกในการจดัหาแหล่งเงินทุน และการบริหาร
โครงสร้างหน้ีในทุกประเทศท่ีไปลงทุนใหเ้หมาะสม เช่น Interest rate swap ซ่ึงใชใ้นการลดผลกระทบจากความผนัผวน
ของอตัราดอกเบ้ียและสอดคลอ้งต่อแนวโนม้ของสถานการณ์ 

(ง) ความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบ 
ราคาหนงัดิบในปัจจุบนัไดป้รับตวัลดลงมาอยา่งมากหลงัจากเหตุการณ์ในปี 2555 อย่างไรก็ตามหลงัจากนั้นบริษทั

ฯมีการติดตามและเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือใหแ้น่ใจว่าสามารถควบคุมไดต้ลอดเวลา เน่ืองจากราคาหนงัววัดิบเป็นวตัถุดิบ
หลกัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯมีวิธีท่ีลดความเส่ียงโดยการก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัอย่างเหมาะสมกบัสถานะการณ์เพ่ือ
เฉล่ียตน้ทุนวตัถุดิบไม่ใหสู้งจนเกินไปและในขณะเดียวกนัก็มีการปรับราคาสินคา้ข้ึนอยา่งยติุธรรม และสมเหตุสมผล 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกจิ 
 4.1 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกจิ 
 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  ของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ท่ีดิน, อาคาร, เคร่ืองจกัร มูลค่าตามบญัชี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน  637.83 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 
1. ท่ีดิน จ านวน 3 แปลง เน้ือท่ี รวม 8.1ไร่  เจา้ของ จ านอง กบั ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) มูลค่า  100.80 ลา้นบาท 2 อาคาร ส านกังานใหญ่ 4 ชั้น เลขท่ี 700 หมู่ 6  เจา้ของ 
3. โรงงานท่ี 1 ประกอบดว้ยอาคารโรงงาน (ตกแตง่
หนงั) สูง 4 ชั้น เลขท่ี 700/1  

เจา้ของ 

4.ท่ีดิน จ านวน 14 แปลง รวมเน้ือท่ี 10.20 ไร่  
โรงงานท่ี 2 (ฟอก, ยอ้มหนงั) ประกอบดว้ย อาคาร
โรงงานเลขท่ี 628 หมู่ 6 ถ.สุขมุวิท  ต.บางปูใหม่ อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคาร  ยโูอบี จ ากดั 
(มหาชน) มูลค่า   50.86 ลา้นบาท 

(บางส่วนเท่านั้น) 

5.โรงงานแห่งท่ี 3  (จดัเก็บสินคา้) 750 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

เจา้ของ - 

6. โรงงานแห่งท่ี 4 (จดัเก็บเคมีภณัฑ)์ 707 หมู่ 6 ถ.
สุขมุวทิ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  

เจา้ของ - 

7. โรงงานแห่งท่ี 5 (ผลิตรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์ 
ความปลอดภยั) เลขท่ี 199/8 หมู่ 3 ถนนบา้งบึง –หนอง
กาน ้ า อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี   

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน)   

วงเงิน 640  ลา้นบาท  
8. เลขท่ี  99/9 หมู่ 3 ถ.สายเล่ียงเมืองชลบุรี (ทล.361) 
ต.หนองไมแ้ดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชนวงเงิน 7 ลา้นบาท 

9. เลขท่ี 109-109/2 โครงการพานทองนคร ถ.สายบา้น
เก่า-พานทอง (ทล.3466) ต.บา้นเก่า อ.พานทอง จ.
ชลบุรี 

เจา้ของ - 

10. เลขท่ี 90/62 หมุ่ท่ี 6 ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ต.เชียง
รากนอ้ย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) วงเงิน 5.6 ลา้นบาท 

11. เลขท่ี 35/239 - 240   ถ.สายปลวกแดง-หว้ยปราบ 
(รย.4013) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง  
จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) วงเงิน 5 ลา้นบาท 

12. เลขท่ี 267/6-7 โครงการเมืองใหม่มาบตาพดุ ถ.
สุขมุวทิ (ทล.3) ต.มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง  
จ.ระยอง 

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) วงเงิน 4 ลา้นบาท 

13. เลขท่ี 333/136-139 โครงการเจริญสินธานี-บ่อวนิ 
ถ.สายฉะเชิงเทรา-สตัหีบ ทล.331) ต.บ่อวนิ อ.ศรีราชา   
จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) วงเงิน 20.80 ลา้นบาท  
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ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 
14. เลขท่ี  61/1- 2  หมู่ 6 ถ.สายดอนหวัฬ่อ-บา้นเก่า  ต.
ดอนหวัฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน วงเงิน 7 ลา้นบาท  

15. เลขท่ี 99-419-423  โครงการหมู่บา้นราชพฤกษ ์
บางนา    ถ.บางนา-ตราด (กม.18/06) ต.บางโฉลง อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

เจา้ของ - 

16. เลขท่ี 133/29-30หมู่ 7 ถ.สุขมุวทิ ต.บางปูใหม่ อ.
เมืองสมุทรปราการ 10280 

เจา้ของ - 

17. เลขท่ี 54/109 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 
(คลอง 1 ตก) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ - 

18. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต  เจา้ของ - 
 
 4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทร่วม 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยมุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจฟอกหนงัเป็นหลกั รวมถึงธุรกิจท่ีเอ้ืออ านวย
และเป็นประโยชน์ต่อการท าธุรกิจในปัจจุบนัในระดบัภูมิภาคเอเชีย  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในธุรกิจหลกั โดยมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมมูลค่ารวม 40 ลา้น
บาท  (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม) ในส่วนของการบริหารบริษทัร่วม บริษทัฯ 
ควบคุมดูแลบริษทัร่วม โดยการส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารเขา้ไปเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถือหุน้ ซ่ึงผูเ้ป็นกรรมการจะตอ้งผลกัดนั
ให้บริษทัร่วมนั้นๆ ด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จในเร่ืองส าคญัๆ เช่น ให้ไดผ้ลตามเป้าหมาย ให้มีการบริหารงานท่ีโปร่งใส และมีการ
รายงานผลประกอบการทุกเดือน ใหส้ามารถจ่ายเงินปันผลไดต้ามเป้าหมาย และไม่ลงทุนเกินจ านวนท่ีไดรั้บอนุมติั 
 

5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 
ไม่มี  
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 (1)  ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั        

ช่ือบริษทัภาษาไทย  บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ช่ือภาษาองักฤษ  CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
ช่ือย่อหลกัทรัพย  ์  CPL 
ประเภทธุรกิจ 
 

ผลิตและจ าหน่ายหนงัฟอกส าหรับผลิตรองเทา้และสินคา้เคร่ืองหนงัทุกประเภท 
และสินคา้อุปกรณ์นิรภยั  

ท่ีตั้สส านักงานใหญ่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  
เลขทะเบียนบริษทั 0107537000289 
HOMEPAGE WWW.CPL.CO.TH 
โทรศพัท์ (66) 2 709 5633 – 8  
โทรสาร (66) 2 709 6033  
ทุนจดทะเบียน 439,844,340 บาท 
ทุนช าระแลว้ 439,844,284 บาท 
มุลค่าหุ้นล่ะ 1.00 บาท  
ชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ หุน้สามญั 
ผูส้อบบญัชี บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั 

128/180 -181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17 กรุงเทพ 10400  
โทรศพัท ์02 – 216 -2268 – 9  โทรสาร 02 – 216 - 2286    

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
93 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 
โทรศพัท ์ 02 - 009 9000  โทรสาร 02 – 009 9991    

ท่ีปรึกษากฎหมาย ส านกังานพายพั ข าอาจ ทนายความ 
49/154 หมู่ 1 ต าบลบางระทึก อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
โทรศพัท ์081 – 814 -0793  
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(2)   ช่ือ สถานท่ีตั้งของนิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ ตั้งแตร้่อยละ 10 ข้ึนไป 
  

ช่ือบริษทัภาษาไทย  บริษทั อินทริเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั   
ช่ือภาษาองักฤษ  INTERGRATED LEAHTER NETWORK COMPANY LIMITED  
ประเภทธุรกิจ ศูยน์กระจายสินคา้ประเภทหนงั   
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 
ส านักงานสาขา 

700 หมู่ 6 ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
 - 

เลขทะเบียนบริษทั 0115558015542 
โทรศพัท์ (66) 2 709 5633 – 8  
โทรสาร (66) 2 709 6033  
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ 100,000,000 บาท 
มุลค่าหุ้นล่ะ 10.00 บาท  
ชนิดของหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

หุน้สามญั 
40 
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ส่วนที ่2 
การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 บริษทัมีทุนจดทะเบียน  439,844,340 หุน้ ช ำระแลว้ 439,844,284 หุน้  แบ่งเป็นหุน้สำมญั  439,844,284  หุน้  มูลค่ำหุน้ละ 
1.00 บำท  ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 
 7.2 ผู้ถือหุ้น  
 รำยช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 รำยแรก  

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 
1.บริษทั เจริญสินโฮลด้ิง จ ำกดั * 175,937,736 40.00 
2. MR. CHEN,YU YU  29,764,350 6.767 
3.นำยววิฒัน์ วงษเ์จริญสิน 28,837,502 6.556 
4.นำยอิสระ วงษเ์จริญสิน 18,633,749 4.236 
5.บริษทัไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 15.941.965 3.624 
6.นำยสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน 14,467,488 3.289 
7.นำยภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน 12,337,141 2.805 
8.นำยณฏัฐกิตต์ิ วงษเ์จริญสิน  9,401,364 2.137 
9. MR. CHEN RUI TENG** 8,835,750 2.009 
10. นำยวรีะชยั วงษเ์จริญสิน 8,425,357 1.916 

หมำยเหตุ  * 1.  บริษทั เจริญสินโฮลด้ิง จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจใหเ้ช่ำและขำยอสงัหำริมทรัพย ์ผูถื้อหุน้ ทั้งหมดคือ กลุ่มครอบครัววงษ์
เจริญสิน 
               **  2.   จ ำนวนหุน้ MR.CHEN RUI TENG รวมอยูใ่น บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั จ ำนวน 14,422,100 หุน้  
 7.3  การออกหลกัทรัพย์อ่ืน  
 บริษทัไม่มีกำรออกหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน   
 7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
 คณะกรรมกำรบริษทัอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีบริษทั โดยตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่
เป็นกำรจ่ำยปันผลระหวำ่งกำล ซ่ึงคณะกรรมกำรมีอ ำนำจอนุมติัใหจ่้ำยเงินไดเ้ป็นคร้ังครำวเม่ือเห็นวำ่บริษทัมีผลก ำไรสมควรจะท ำ
เช่นนั้นได ้ แลว้ใหร้ำยงำนใหท่ี้ประชุมทรำบในกำรประชุมครำวตอ่ไป   
 บริษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ในอตัรำร้อยละ 60  ของก ำไรสุทธิประจ ำปี  หลงัจำกหกั
ภำษีและหลงัจำกหกัเงินส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบั คณะกรรมกำรจะพิจำรณำ
กำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้น จะตอ้งไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติอยำ่งมีนยัส ำคญั ทั้งน้ี บริษทัฯ อำจมีกำรจ่ำยเงินปันผลนอ้ยกวำ่นโยบำยท่ีก ำหนดขำ้งตน้ได ้ข้ึนอยูก่บัฐำนะทำงกำรเงิน 
สภำพคล่อง และควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งินทุนหมุนเวยีน หรือ ขยำยกิจกำรในอนำคต ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้ และ/
หรือ เห็นสมควร  โดยจะเสนอใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ถดัจำกปีท่ีด ำเนินกำร 
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 ขอ้มูลกำรจ่ำยเงินปันผลยอ้นหลงั 5 ปีท่ีผำ่นมำ 
ปี 
 

อตัรำก ำไรสุทธิต่อหุน้ เงินปันผลต่อหุน้ อตัรำกำรจ่ำยปัน 
ผลต่อก ำไรสุทธิ 

เงินปันผลจ่ำย 
ลำ้นบำท 

2557 3.37 2.50 74 66.00 
2558 1.33 1.50 113 39.60 
2559 (2.14) - - - 
2560* (0.25) 0.05* - 20.94 
2561 0.03 0.02** 67 8.80 

*เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติท่ีส ำคญัดงัน้ีอนุมติักำรจดัสรรก ำไร
สะสมจ่ำยปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี       
 1) จ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัในในอตัรำ 20 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในรำคำมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.- บำท เป็นจ ำนวนไม่
เกิน 20,944,970 หุน้ คิดเป็นอตัรำหุ้นปันผลไม่เกินหุ้นละ 0.05 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 20,944,970 บำท ในกรณีท่ีผูถื้อ
หุน้รำยใดมีเศษของหุน้จำกกำรค ำนวณตำมสดัส่วนกำรจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่ำวแลว้ บริษทัฯ จะตดัเศษหุน้ดงักล่ำวท้ิง  
 2) จ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.00556 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 2,329,081 บำท ทั้งน้ี สิทธิในกำรรับปันผล
ดงักล่ำวยงัไม่มีควำมแน่นอนข้ึนอยู่กับกำรพิจำรณำอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ ำปี 2561 ในวนัท่ี 26 
เมษำยน 2561 อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกเดิมจ ำนวนเงิน 418,899,370 บำท ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นสำมญั จ ำนวน 
418,899,370 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวนเงิน 439,844,340 บำท ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นสำมญั
จ ำนวน 439,844,340 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 
 อยำ่งไรก็ตำมบริษทัฯ อำจมีกำรจ่ำยเงินปันผลนอ้ยกวำ่นโยบำยท่ีก ำหนดขำ้งตน้ได ้ข้ึนอยูก่บัฐำนะกำรกำรเงิน สภำพคล่อง และ
ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งินทุนหมุนเวียน หรือ ขยำยกิจกำรในอนำคต ตำมท่ีคณะ กรรมกำรบริษทัฯ และ ผูถื้อหุ้น เห็นสมควรและ
อนุมติัโดยจะเสนอใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ถดัจำกปีท่ีด ำเนินกำร 
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คณะกรรมการบริหาร

รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

ฝ่ายขายและการตลาด              

ธุรกิจฟอกหนงั

คณะกรรมการบริหารความเสียง

โครงสร้างการจัดการ บริษทั ซีพแีอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษทัฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์

รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

ธุรกิจฟอกหนงั

รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

ธุรกิจอปุกรณ์นิรภยัส่วนบคุคล

รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

ฝ่ายปฏิบตัิการ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน  

ผูบ้ริหารตามคาํนิยามของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
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8. โครงสร้างการจัดการ    
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท        
 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 1.1  คณะกรรมกำรบริษทั  มีจ ำนวนทั้งส้ินไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน โดยมีกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซ่ึงสอดคลอ้งตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี 
คณะกรรมกำรของบริษทัเป็นผูท้รงคุณวฒิุทั้งดำ้นธุรกิจ บญัชีและกำรเงิน ซ่ึงเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัมี
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย อีก 4 ชุด ไดแ้ก่   คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง และ คณะกรรมกำรบริหำร   
 1.2  ประธำนกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ประธำนกรรมกำรบริหำร มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบต่ำงกนั คณะกรรมกำรได้
ก ำหนดหนำ้ท่ีของ ประธำนกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ประธำนกรรมกำรบริหำรไวอ้ยำ่งชดัเจน และมีกำรป้องกนั
ไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกดั 
 1.3  บริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั เพ่ือท ำหน้ำท่ีให้ค  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฏเกณฑต์่ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำตอ้งทรำบ 
และปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงกำรประสำนงำนใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำร 
 2. คุณสมบัตขิองกรรมการ 
 2.1  คณะกรรมกำรบริษทัทุกคนตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีก ำหนดโดยกฏหมำยวำ่ดว้ยบริษทัจ ำกดั 
(มหำชน) กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยและตลำดหลกัทรัพย ์และประกำศของหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทั 
 2.2  คณะกรรมกำรบริษทั มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงธุรกิจและอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์
โดยรวมต่อบริษทั สำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ น ำเสนอมุมมองท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีส ำคญั อีกทั้งมี
ควำมซ่ือสตัย ์สุจริต และจริยธรรมท่ีดีงำม 
 3. การประชุมคณะกรรมการ  
 3.1  บริษทัมีกำรจดักำรประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอส ำหรับรอบระยะเวลำ 1 ปี อยำ่งนอ้ย 2 เดือน ต่อคร้ังและจะมี  
กำรประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยก ำหนดกำรประชุมล่วงหนำ้ตั้งแต่พฤศจิกำยนของทุกปี ซ่ึงเพ่ือใหก้รรมกำรทุกท่ำน 

ไดว้ำงแผนและจดัสรรเวลำส ำหรับกำรประชุมไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี กรรมกำรบริษทัทุกท่ำนใหค้วำมส ำคญักบักำรประชุม โดยจะเขำ้ร่วม

ประชุมทุกคร้ัง เวน้แต่กรณีมีเหตจุ ำเป็น บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมท่ีก ำหนดวำระชดัเจนล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมอยำ่งนอ้ย  

7 วนั เพื่อใหก้รรมกำรมีเวลำในกำรพิจำรณำศึกษำวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม 

 3.2  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถแสดงควำมเห็นไดอ้ยำ่งเปิดเผยและเป็นอิสระ มีกำรบนัทึก

รำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรเพ่ือให้กรรมกำรและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้นอกจำกน้ี ในบำงวำระอำจมีผูบ้ริหำรระดบัสูงเขำ้ร่วมประชุมดว้ยเพ่ือให้รำยละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

เพ่ิมเติมในฐำนะผูท่ี้เก่ียวของ้ และจะไดรั้บทรำบนโยบำยโดยตรงเพ่ือใหส้ำมำรถน ำไปปฏิบติัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 3.3  ประธำนกรรมกำร เป็นผูพิ้จำรณำเลือกเร่ืองเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และกรรมกำรทุกท่ำนมีควำมอิสระท่ีจะเสนอ

เร่ืองเขำ้สู่วำระกำรประชุม 

 3.4 คณะกรรมกำรมีสิทธิเขำ้ถึงขอ้มูลรำยละเอียดท่ีจ ำเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือ เลขำนุกำรบริษทั หรือ 

ผูบ้ริหำรอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมำยภำยในขอบเขตท่ีก ำหนด และในกรณีท่ีจ ำเป็น คณะกรรมกำรอำจจดัใหมี้ควำมเห็นอิสระจำกท่ีปรึกษำ

หรือผูป้ระกอบกำรวชิำชีพภำยนอก โดยถือเป็นค่ำใชจ่้ำยบริษทั 
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 3.5 ในกำรลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัใหถื้อมติเสียงขำ้งมำกเป็นหลกัโดยให้กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดย

กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้ร่วมประชุมและไม่ใชสิ้ทธิออกเสียลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนท่ีประชุม

จะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 

 3.6 ในกำรประชุมแต่ละคร้ัง เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัไดเ้ขำ้ร่วมประชุมโดยเป็นผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุมและจดัส่งให้

ประธำนกรรมกำรพิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้งโดยเสนอให้ท่ีปรชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมในคร้ังถึงไป

รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสำรเก่ียวกบักำรประชุมต่ำง ๆ เพ่ือสะดวกในกำรสืบคน้อำ้งอิง 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

บริษทัไดก้ ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่ โดยไดจ้ดัให้มีกำรบรรยำยน ำเสนอภำพรวมกิจกำรบริษทัให้กรรมกำร

ใหม่ไดรั้บทรำบในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

1. กฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ  

2. ขอ้มูลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรม 

3. กำรพฒันำองคก์ร กำรพฒันำธุรกิจ 

4. กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

5. ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรจดัใหมี้กำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะ คณะกรรมกำรชุดยอ่ย กำรประเมินตนเอง รำยบุคคล และกำร
ประเมินผลงำนของประธำนกรรมกำรบริหำร (CEO) โดยมีกระบวนกำรในกำรประเมินดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ใหมี้ควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 

2. คณะกรรมกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรท ำงำนประจ ำปี 
3. เลขำนุกำรบริษทัฯ สรุปผลกำรประเมิน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
4. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

การประเมนิคณะกรรมการทั้งคณะ 
แบบประเมินผลของคณะกรรมกำร มุ่งเนน้กำรน ำผลประเมินไปใชป้ระโยชน์ เพ่ือปรับปรุงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร โดย
มีเกณฑก์ำรประเมินผล  แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 4 = มีกำรด ำเนินงำนในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเยีย่ม                            3 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดี 
2 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร    1 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
0 = ไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น 

คณะกรรมกำรมีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนดว้ยตนเองเป็นรำยปี เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรร่วมกนัพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพ่ือกำร
ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยไดก้ ำหนดหวัขอ้ในกำรประเมินอยำ่งชดัเจน เพ่ือเป็นบรรทดัฐำนท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบผลกำรปฏิบติังำน
อยำ่งมีหลกัเกณฑ ์  แบบประเมินผลคณะกรรมกำร ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ  

1. โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2. บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
4. กำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำร 
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5. ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
6. กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและพฒันำผูบ้ริหำร 

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการ ในภำพรวม 6 หวัขอ้ เห็นวำ่กำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่จดัท ำไดดี้เยีย่มเหมำะสม 
การประเมนิคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดใหมี้กำรประเมินผลคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเป็นประจ ำทุกปี ซ่ึงผลกำรประเมินในปี 2562 มีเกณฑ์
กำรประเมินผล ดงัน้ี 

4 = มีกำรด ำเนินงำนในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเยีย่ม  3 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดี 
2 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร  1 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
0 = ไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น 

สรุปผลการประเมนิประจ าปี 2562 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผลกำรประเมินรำยคณะ อยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ผลกำรประเมินรำยคณะอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ผลกำรประเมินรำยคณะอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม 

การประเมนิตนเองรายบุคคล 
นอกจำกกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรแลว้ คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดใหมี้กำรประเมินผลกรรมกำรรำยบุคคลเป็น

ประจ ำทุกปี ซ่ึงผลกำรประเมินในปี 2562 มีเกณฑก์ำรประเมินผล ดงัน้ี 
4 = มีกำรด ำเนินงำนในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเยีย่ม  3 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดี 
2 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร  1 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
0 = ไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น 

สรุปผลการประเมนิปี 2562 กรรมการมคีุณสมบัตแิละได้ปฏบิัตหิน้าทีแ่ละความรับผดิชอบอย่างดเียีย่ม และเหมาะสมตามแนว
ทางการปฏบิัตทิีด่ขีองกรรมการ 
การประเมนิผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) 

คณะกรรมกำรเป็นผูป้ระเมินผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปีของประธำนกรรมกำรบริหำร ซ่ึงกำรประเมินโดยเปรียบเทียบกบั
ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยในระดบับริษทั และควำมสำมำรถในระดบับุคคล 

4 = มีกำรด ำเนินงำนในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเยีย่ม  3 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดี 

2 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร  1 = มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 

0 = ไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น 

สรุปผลการประเมนิปี 2562  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ได้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ละความรับผดิชอบอย่างดเียีย่ม  
ณ. วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ย 1) คณะกรรมกำรบริษทั 2) คณะกรรมกำรชุดยอ่ย จ ำนวน 4 
ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ, คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน, คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ 
คณะกรรมกำรบริหำร  ทั้งน้ี คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
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 8.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ. วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ           ต  ำแหน่ง 
1. นำยสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน    ประธำนกรรมกำร  
2. นำยภูวสิษฏ ์  วงษเ์จริญสิน   กรรมกำร 
3. นำยซือลุ๋น กวั     กรรมกำร 
4. นำยกิติชยั   วงษเ์จริญสิน    กรรมกำร  
5. นำงสำว ยนู เวน เฉิน    กรรมกำร 
6. นำยววิฒัน์  วงษเ์จริญสิน    กรรมกำร 
7. นำยสุพพตั อ่องแสงคุณ                                ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
8. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์    กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
9. ดร. มงคล  เหล่ำวรพงศ ์    กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั คือ นำยสุวชัชยั วงษเ์จริญสินหรือนำยกิติชยั   วงษเ์จริญสิน  ลงลำยมือช่ือร่วมกบั  
นำยภูวสิษฏ ์  วงษเ์จริญสินหรือนำยซือลุ๋น กวั พร้อมประทบัตรำบริษทั  
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
รำยละเอียดของกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม  

รำยช่ือ           จ ำนวนคร้ังท่ีเขำ้ประชุม  
1. นำยสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน     6/6 
2. นำยภูวสิษฏ ์  วงษเ์จริญสิน    6/6 
3. นำยซือลุ๋น กวั      6/6 
4. นำยกิติชยั   วงษเ์จริญสิน      5/6 
5. นำงสำว ยนู เวน เฉิน*     4/6 
6. นำยววิฒัน์  วงษเ์จริญสิน     6/6 
7. นำยสุพพตั อ่องแสงคุณ                                 6/6 
8. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต*์*     4/6 
9. ดร. มงคล  เหล่ำวรพงศ ์     6/6 
* นำงสำว ยนู เวน เฉิน เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเม่ือวนัท่ี 12 กรกฏำคม 2562 ** พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวีรัชต ์ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเม่ือวนัท่ี  13 
พฤษภำคม 2562  
โดยมีนำงสำวอำจำรีย ์ศุภสินวงศช์ยั เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรและเลขำนุกำรบริษทั  
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ. วนัท่ี  31  ธนัวำคม  พ.ศ. 2562  คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ท่ำนประกอบดว้ย  
      รำยช่ือ     ต ำแหน่ง 
1. นำยสุพพตั อ่องแสงคุณ     ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
2. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์    กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
3. ดร. มงคล  เหล่ำวรพงศ ์    กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
ทั้งน้ี ดร. มงคล  เหล่ำวรพงศ ์เป็นผูมี้ควำมรู้และประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีและกำรเงิน เพียงพอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือ
ของงบกำรเงิน และมีนำงสำวลยัรัตน์ ศีลปชีวะกิจจำ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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รำยละเอียดของกรรมกำรตรวจสอบท่ีเขำ้ร่วมประชุม  เป็นดงัน้ี 
รำยช่ือ           จ ำนวนคร้ังท่ีเขำ้ประชุม  

1. นำยสุพพตั อ่องแสงคุณ        4/4 
2. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์     2/4 
3. ดร. มงคล  เหล่ำวรพงศ ์     4/4 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ. วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีจ ำนวน 3  ท่ำนประกอบดว้ย  
   รำยช่ือ          ต ำแหน่ง 
1. นำยววิฒัน์  วงษเ์จริญสิน       ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
2. นำยภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน    กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. ดร. มงคล  เหล่ำวรพงศ ์    กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
รำยละเอียดของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเขำ้ประชุมเป็นดงัน้ี  

รำยช่ือ           จ ำนวนคร้ังท่ีเขำ้ประชุม  
1. นำยววิฒัน์  วงษเ์จริญสิน         3/3 
2. นำยภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน     3/3 
3. ดร. มงคล  เหล่ำวรพงศ ์       3/3  
โดยมีนำงสำวอำจำรีย ์ศุภสินวงศช์ยั เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ณ. วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  มีจ ำนวน 4  ท่ำน ประกอบดว้ย 
   รำยช่ือ          ต ำแหน่ง 
1. นำยจีเซียง ไล่          ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2. นำยอำทิตย ์ เชิญปรีชำ    กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. นำยภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน    กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
4. ดร. มงคล  เหล่ำวรพงศ ์      กรรมกำรบรหำรควำมเส่ียง 
รายละเอยีดของคณะบริหารความเส่ียงทีเ่ข้าประชุมเป็นดงันี ้ 

รำยช่ือ           จ ำนวนคร้ังท่ีเขำ้ประชุม  
1. นำยจีเซียง ไล่           1/1 
2. นำยอำทิตย ์ เชิญปรีชำ     1/1 
3. นำยภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน     1/1  
4. ดร. มงคล  เหล่ำวรพงศ ์       1/1  
โดยมีนำยนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
คณะกรรมการบริหาร      
ณ. วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 4 ท่ำนประกอบดว้ย   
 รำยช่ือ     ต ำแหน่ง 
1. นำยภูวสิษฏ ์  วงษเ์จริญสิน  ประธำนกรรมกำรบริหำร/ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2. นำยซือลุ๋น กวั    กรรมกำรบริหำร/รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
3. นำยกิติชยั   วงษเ์จริญสิน   กรรมกำรบริหำร/รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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4. นำงศรีภำ  สุริยปัทมำลยั   กรรมกำรบริหำร/รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
โดยมีนำงสำวอำจำรีย ์ศุภสินวงศช์ยั เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร 
 8.2 ผู้บริหาร  
ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  ผูบ้ริหำร มีจ ำนวน 8 ท่ำน ประกอบดว้ย   
 รำยช่ือ     ต ำแหน่ง 
1. นำยภูวสิษฏ ์  วงษเ์จริญสิน  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2. นำยซือลุ๋น กวั    รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยงำนกำรตลำด ผลิตภณัฑฯ์ 
3. นำยกิติชยั   วงษเ์จริญสิน   รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยงำนปฏิบติักำรและผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย 
     สำยงำนฟอกหนงั ธุรกิจหนงั 
4. นำงศรีภำ  สุริยปัทมำลยั   รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยงำนผลิตภณัฑร์องเทำ้ 
     และอุปกรณ์นิรภยั 
5. นำยธีรวจัน์ วงษเ์จริญสิน   ผูช่้วยรองประธำนเจำ้หนำ้บริหำร สำยงำนผลิตภณัฑห์นงั ผูอ้  ำนวยกำร 
     ฝ่ำยวจิยัและพฒันำ  
6. นำงสำวชุติมำ กิติธรำกลุ   ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
7. นำยนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ  ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  
     และรักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 
8. นำงสำวอำจำรีย ์ศุภสินวงศช์ยั  เลขำนุกำรบริษทั  
 8.3 เลขานุการบริษัท   
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 7/2560 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2560  คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งนำงสำวอำจำรีย ์ศุภสิน
วงศช์ยั ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั ตำมมำตรำ 89/15  ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขโดย
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ฉบบัท่ี 4  พ.ศ. 2551 โดยก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบดงัน้ี 
1. ใหค้  ำแนะน ำเบ้ืองตน้แก่กรรมกำรเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
  และติดตำมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ 
2.    ดูแลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

 แห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
3.    จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี 

3..1 ทะเบียนกรรมกำร 
3.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
3.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
3.4 รำยงำนประจ ำปีของบริษทั 
3.5 รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

4. งำนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
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 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิ  

(ก).  ณ. วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรจ ำนวน 11 รำย เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  4.93  บำท โดย

ค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบค่ำเบ้ียประชุมรำยคร้ัง โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั ประจ ำปี 2562 

รำยช่ือ 
คณะกรรมกำร

บริษทั 
ค่ำเบ้ียประชุม โบนสัประจ ำปี รวม 

1. นำยสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน 240,000.00 105,000.00 350,000.00 695,000.00 
2. นำยภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน 240,000.00 105,000.00 350,000.00 695,000.00 
3. นำยซือลุ่น กวั 

 
240,000.00 70,000.00 350,000.00 660,000.00 

4. นำยกิติชยั วงษเ์จริญสิน 240,000.00 60,000.00 250,000.00 550,000.00 
5. นำงสำวยนุเวน  เฉิน* 

 
120,000.00 70,000.00 250,000.00 440,000.00 

6. นำยววิฒัน์ วงษเ์จริญสิน 240,000.00 70,000.00 100,000.00 410,000.00 
7. นำยสุพพตั  อ่องแสงคุณ 240,000.00 150,000.00 100,000.00 490,000.00 
8.พล.ต.ต. ชยตุ  ธนทวรัีชต*์* 160,000.00 70,000.00 40,000.00 270,000.00 
9. ดร. มงคล  เหล่ำวรพงศ ์ 240,000.00 110,000.00 100,000.00 450,000.00 
10. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค*์** 80,000.00 30,000.00 

 
110,000.00 

11. นำยจีเซียง ไล่****  
 

120,000.00 40,000.00 
 

160,000.00 

   
2,160,000.00 880,000.00 1,890,000.00 4,930,000.00 

 

*ไดรั้บกำรแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี    12 กรกฏำคม 2562 ,**ไดรั้บกำรแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  13 พฤษภำคม 2562 ,  

***ส้ินสุดจำกต ำแหน่งเม่ือวนัท่ี  7 พฤษภำคม 2562 , ****ส้ินสุดจำกต ำแหน่งเม่ือวนัท่ี 12 กรกฏำคม  2562 

(ข).  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัไดจ่้ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหำร  เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  35.51 ลำ้นบำท โดยค่ำตอบแทน

ดงักล่ำวเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนสั , เงินชดเชยเกษียณอำย ุและค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ   

(2) ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ  

คณะกรรมกำรบริหำร ไดรั้บสิทธิในกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลเท่ำจ ำนวนท่ีจ่ำยไปและค่ำรักษำฟันจ ำกดัวงเงิน ตลอดจน ค่ำตรวจ

สุขภำพประจ ำปี และ รถประจ ำต ำแหน่ง 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรโดยบริษทัฯไดส้มทบในอตัรำร้อยละ 3  ของเงินเดือน   
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(3)  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัมีนโยบำยและวิธีก ำหนดค่ำตอบแทนแต่ละประเภทส ำหรับกรรมกำรและผูบ้ริหำร โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและหลกัเกณฑ์
กำรพิจำรณำต่ำง ๆ โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี    
 1. จัดให้ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรให้อยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม 
ประสบกำรณ์ ภำระหนำ้ท่ีขอบเขตของบทบำทควำมรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกรรมกำรแต่ละคน กรรมำรท่ี
ได้รับมอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบมำกข้ึน เช่น เป็นสมำชิกของคณะกรรกกำรชุดย่อยควรได้รับค่ำตอบแทนเพ่ิมท่ี
เหมำะสม 
 2. จดัใหค้ำ่ตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูบ้ริหำรระดงัสูงเป็นไปตำมหลกักำรนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด
และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยระดบัค่ำตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคลอ้งกบัผลกำร
ปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรแต่ละคนและตอ้งค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บ 
 3. กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรทั้งหมดหรือคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมินผลงำนกรรมกำรและผูบ้ริหำร
เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือน ำไปใชพิ้จำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร โดยใชบ้รรทดัฐำนท่ีไดต้กลงกันล่วงหน้ำกับ
กรรมกำรและผูบ้ริหำรตำมเกณฑท่ี์เป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลปฏิบติังำนทำงกำรเงิน ผลงำนเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมวตัถุประสงค์
เชิงกลยทุธ์ระยะยำว กำรพฒันำผูบ้ริหำร ฯลฯ และเสนอผลประเมินใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ  
 8.5 บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทั มีพนกังำนจ ำนวนทั้งส้ิน 1,054  คน  โดยแบ่งเป็น 2 สำยงำนกำรผลิต  ดงัน้ี  
 1.สำยงำนผลิตโรงำนฟอกหนงั  จงัหวดัสมุทรปรำกำร          

ข้อมูลพนักงานตามส่วนงาน ปี 2562 ปี 2561 

สำยงำนบริหำร 11 9 

เลขำนุกำรบริษทั 1 1 

ฝ่ำยกลยทุธ์ธุรกิจ 1 1 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงน 10 12 

ฝ่ำยก ำกบันโยบำยและระเบียบ 4 4 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และเทคโนโลยสีำรสนเทศ 21 42 

ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 23 24 

ฝ่ำยวจิยัและพฒันำและหอ้งปฏิบติักำรทดสอบ 26 26 

ฝ่ำยประกนัคุณภำพและควบคุมคุณภำพ 68 77 

ฝ่ำยซ่อมบ ำรุง 28 42 

ฝ่ำยจดัซ้ือ 8 11 

ฝ่ำยวำงแผน 19 21 

ฝ่ำยผลิต           352          432 

รวม 572 702 
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   2.  สำยงำนผลิตรองเทำ้และอุปกรณ์นิรภยั  จงัหวดัชลบุรี           

ข้อมูลพนักงานตามส่วนงาน ปี 2562 ปี 2561 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 4 4 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 28 28 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และเทคโนโลยสีำรสนเทศ 31 27 

ฝ่ำยขำยและกำรตลำด 72 68 

ฝ่ำยจดัซ้ือ 6 5 

ฝ่ำยผลิต 246 248 

ฝ่ำยคลงัสินคำ้และจดัส่ง 95 100 

รวม 482 480 

 
ค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท  
ในปี 2562 บริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักงำนรวม 1,054 คน เป็นจ ำนวนเงิน 388.43  ลำ้นบำท และ ในปี 2561 บริษทัจ่ำย
ค่ำตอบแทนใหพ้นกังำนรวม 1,182 คน จ ำนวน 327.52 ลำ้นบำท ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินโบนสั เงินค่ำวิชำชีพ เงินค่ำเบ้ียขยนั 
เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และเงินรำยไดป้ระเภทอ่ืน ๆ     
ขอ้มูลสถิติกำรฝึกอบรมในปี 2561 – 2562  

รายการ ปี 2562  ปี 2561  
จ ำนวนหลกัสูตรท่ีจดัอบรม 14 20 
จ ำนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย / หลกัสูตร 6 6 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม 250,000 230,000 
จ ำนวนอบรมพนกังำน 544 477 
จ ำนวนพนกังำนทั้งหมด 572 673 
% อบรมพนกังำน 95 71 
จ ำนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย / คน 6.50 6.50 
   

 

ข้อพพิพิาทด้านแรงงงาน 

ในระยะเวลำสำมปีท่ีผำ่นมำ จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  บริษทัไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนท่ีบริษทัเป็นคู่ควำมหรือคู่กรณีซ่ึงอำจมี
ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 บริษทัมุ่งมัน่ในกำรดูแลป้องกนัเร่ืองควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของบุคลกร ทรัพยสิ์น
และกระบวนกำรท ำงำนทุกขั้นตอน มีนโยบำยท่ีใหก้ำรสนบัสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเสริมสร้ำงควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั ตลอดจน
รักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำน ชุมชน และสงัคมส่วนรวมอยูเ่สมอ โดยได้
ก ำหนดนโยบำยและจดัให้มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เพื่อพฒันำระบบกำร
จดักำรควำมปลอดภยั ควบคุมปรับปรุงแกไ้ขอนัตรำยจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัพร้อมกำรจดักิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เร่ืองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนใหก้บับุคลกรทุกคน   
ในปี 2562 บริษทัไดเ้ก็บสถิติเก่ียวกบักำรเกิดอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรท ำงำน 2 คร้ัง ซ่ึงไดบ้นัทึกกำรเกิดอุบติัเหตุและวเิครำะห์สำเหตุ
กำรเกิดและจดักำรแผนกำรป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดข้ึนอีก โดยเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัประจ ำบริษทั คิดเป็น
อตัรำควำมถ่ีกำรเกิดอุบตัเหตุ 1.32  
นโยบายในการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติพนักงาน 
 บริษทั มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นท่ีหน่ึงในอุตสำหกรรมฟอกหนงัส ำหรับผลิตรองเทำ้ชั้นน ำของโลก ดงันั้น บริษทัฯไดใ้ห้
ควำมส ำคญักบั กำรพฒันำพนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง  เพ่ือทดแทนพนกังำนท่ีเขำ้สู่ยคุสงัคมวยัชรำในขณะน้ี เน่ืองจำกอุตสำหกรรมฟอก
หนงั ตอ้งใชท้กัษะควำมช ำนำญงำนอยำ่งมำกในทุกกระบวนกำรผลิต บริษทัฯ ไดด้ ำเนินนโยบำยในกำรพฒันำพนกังำน ดงัน้ี 

 นโยบำยดำ้นพฒันำทกัษะกำรท ำงำน  โดยแบ่งกลุ่มพฒันำพนกังำนออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. กำรพฒันำพนักงำนกลุ่มท่ีมีศกัยภำพสูง (High Potential Development) บริษทัฯไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรสร้ำงและ

เตรียมควำมพร้อมของพนักงำนท่ีจะเป็นก ำลงัส ำคญัในอนำคตของบริษทั ดว้ยกำรส่งเสริมให้เขำ้ร่วมท ำงำนกบัผูบ้ริหำรระดบัสูง 
และศึกษำงำนและเทคนิคกำรท ำงำนจำกผูบ้ริหำรนั้นๆ โดยตรง  ตลอดจนเขำ้รับกำรอบรมจำกสถำบนัต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพและ
องคค์วำมรู้กำรเป็นผูน้ ำใหม้ำกข้ึน 
  2. กำรพฒันำพนกังำนกลุ่มท่ีจะเป็นก ำลงัส ำคญัของหน่วยงำน ( Key Person Development) บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัใน
กำรพฒันำและเตรียมควำมพร้อมทำงดำ้นบุคลำกรท่ีจะเป็นก ำลงัส ำคญัของแต่ละหน่วยงำน โดยไดค้ดัเลือกพนักงำนท่ีมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีควำมมุ่งมัน่ตั้งใจ และรับผิดชอบต่องำน ตลอดจนมีควำมตอ้งกำรท่ีจะเติบโตในต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำน โดยฝ่ำย
บุคคล จะเป็นผูก้  ำหนดแผนงำนในกำรพฒันำพนกังำนในแต่ละปี เพ่ือน ำเสนอดำ้นงบประมำณ และวำงแผนงำนพฒันำบุคคลให้
ครอบคลุมและชดัเจน โดยใชเ้คร่ืองมือกำรพฒันำท่ีหลำกหลำย อำทิเช่น กำรฝึกอบรมภำยในและภำยนอก กำรเรียนรู้ งำนจำก
ผูบ้งัคบับญัชำ กำรมอบหมำยงำนท่ีมีควำมทำ้ทำย  เพ่ือพฒันำให้พนักงำนมีศกัยภำพในกำรท ำงำน  ตลอดจนโอกำสในกำรกำ้วสู่
ต ำแหน่งงำนท่ีสูงข้ึนได ้ 

  นโยบำยดำ้นพฒันำปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต (Improvement Project)  ดว้ยพนัธกิจท่ีตอ้งส่งมอบสินคำ้ให้
ตรงต่อเวลำ  เพ่ือสร้ำงควำมสัมพนัธ์และควำมไวว้ำงใจท่ีดีกับลูกค้ำ  บริษทัฯ จึงตระหนักและให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่งใน
กระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน กำรปรับปรุงสำยกำรผลิตเพ่ือพฒันำคุณภำพสินคำ้ใหไ้ดต้ำมมำตรฐำน โดยกำรจดับรรยำยโดยวทิยำกร
ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรปรับปรุง พฒันำกำรผลิต  ตลอดจนไดจ้ดักำรประชุมพนกังำนสำยกำรผลิตเพื่อวิเครำะห์ คน้หำ เสนอแนวทำง  
วธีิกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน หรือหำวิธีกำรท ำงำนใหม่ท่ีมีประสิทธิภำพซ่ึงจะน ำไปสู่กำรลดตน้ทุนในกำรด ำเนินกำร   เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิต   

 นโยบำยพฒันำทกัษะฝีมือกำรท ำงำน บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำพนักงำนทุกระดบั  จึงมีนโยบำยดำ้นกำร
พฒันำทกัษะฝีมือกำรท ำงำนของพนกังำนทั้งองคก์ร ครอบคลุมถึงพนกังำนสำยกำรผลิต โดยกำรก ำหนดแผนพฒันำพนกังำนให้มี
ควำมรู้ และทกัษะฝีมือในกระบวนกำรท ำงำนท่ีรับผิดชอบตำม คู่มือกำรปฏิบติังำน (Work Instruction) โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ จำก
ผูบ้งัคบับญัชำ เพ่ือสร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเทคนิค วิธีกำรท ำงำน และมีกำรติดตำมผลกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้พนักงำน
สำมำรถน ำควำมรู้ มำใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบติังำน ซ่ึงจะท ำใหพ้นกังำนทุกระดบัมีทกัษะฝีมือท่ีดีข้ึน  
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 นโยบำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร  
การบริหารค่าตอบแทน 

  บริษทัฯ มีเป้ำหมำยท่ีส ำคญัในกำรบริหำรค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนกังำนตำมต ำแหน่งหนำ้ท่ีคือ ตอ้งกำร
ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนๆ ได ้และเพ่ือดึงดูดคนท่ีมีควำมสำมำรถให้เขำ้มำร่วมงำน
กบับริษทัและจูงใจใหพ้นกังำนท่ีท ำงำนอยูท่  ำงำนอยำ่งดียิง่ข้ึน จึงมีนโยบำยดงัน้ี  

  1. กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและใหสิ้ทธิประโยชน์ตำมต ำแหน่งหนำ้ท่ี บริษทัฯจะพิจำรณำองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 ควำมถูกตอ้งหรือเหมำะสมภำยใน โดยจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมค่ำของงำน ซ่ึงมีควำมสูงต ่ำท่ีต่ำงกนัตำมลกัษณะ

ของงำน ซ่ึงค่ำของงำนจะท ำกำรประเมินหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของำนตำมรำยละเอียดของลกัษณะงำนท่ี
ก ำหนดไวใ้นใบก ำหนดหนำ้ท่ีงำน (Job Description)  

 ควำมถูกตอ้งหรือเหมำะสมภำยนอก โดยจะก ำหนคค่ำตอบแทนจำกอตัรำขององคก์ำรภำยนอกท่ีเทียบเคียงกนัได ้
รวมถึงพิจำรณำตำมสภำวะเศรษฐกิจของประเทศประกอบดว้ย 

2. บริษทัฯ ตอ้งก ำหนดช่วงค่ำตอบแทนตำมระดบัขั้นโดยอำ้งอิงจำกกำรพิจำรณำในขอ้ก่อน และควรพิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมของช่วงค่ำตอบแทนดงักล่ำวอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 3. บริษทัฯ จะข้ึนค่ำตอบแทนให้แก่พนกังำนตำมผลงำนกำรปฏิบติังำนท่ีประเมินได ้โดยจ่ำยตำมหลกัผลกำรปฏิบติังำน 
ซ่ึงยดึถือหลกัคุณธรรมและควำมสำมำรถ เพ่ือใหส้ำมำรถจ่ำยผลตอบแทนไดอ้ยำ่งยติุธรรม  

 กำรพิจำรณำข้ึนค่ำตอบแทนประจ ำปีจะกระท ำปีละ 1 คร้ัง  
 กำรอนุมติักำรปรับค่ำตอบแทนรำยปีตอ้งเป็นไปตำมอ ำนำจกำรอนุมติัท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร  

 สวสัดกิาร  
สวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ถือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีบริษทั ฯ มีใหแ้ก่พนกังำนนอกเหนือจำกค่ำตอบแทนประจ ำ (เงินเดือน) เพ่ือ

เป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร ำทงำนของพนกังำนจึงมีนโยบำยดงัน้ี 
 ในกำรพิจำรณำวำ่จะจดัใหมี้สวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือไม่ บริษทัฯ จะ พิจำรณำโดย

ยดึหลกัวำ่ สวสัดิกำรและสิทธิประโยชเ์ร่ืองนั้น ๆสำมำรถเพ่ิมคุณภำพชีวติใหแ้ก่พนกังำนหมู่มำกไดห้รือไม่ และ
เป็นเร่ืองทัว่ไปท่ีองคก์ำรอ่ืนๆ ปฏิบติักนัหรือไม่ 
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นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต 
 บริษทัมุ่งมัน่ด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส ภำยใตห้ลกัธรรมภิบำล ต่อตำ้นกำรติดสินบน กำรคอร์รัปชัน่ และสนบัสนุนให้
บุคคลกรทุกระดบัใหค้วำมส ำคญั และมีจิตส ำนึกในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไวเ้ป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนใหทุ้กคนปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด 
แนวปฏิบัตใินกำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจริต 

กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตใหใ้ชแ้นวปฏิบติัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษทั 
นโยบำยและแนวปฏิบตัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ รวมทั้ง ระเบียบคู่มือปฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวปฏิบติัต่ำง ๆท่ีบริษทั
จะก ำหนดข้ึนต่อไป เพ่ือควำมชดัเจนในกำรด ำเนินในเร่ืองท่ีมีควำมเส่ียงสูงกบักำรเกิดกำรทุจริต บริษทัจึงก ำหนดนโยบำยในเร่ือง
ต่อไปน้ี 

 1.ปฏิบติัตำมนโยบำยท่ีสอดคลอ้งกบักำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตอยำ่งเคร่งครัด รวมทั้งกฏระเบียบและขอ้บงัคบัไม่วำ่
ทำงตรงหรือทำงออ้ม 
 2.ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเจตนำวำ่เป็นกำรทุจริตแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวของกบับริษทัในเร่ืองท่ีตนเองเป็นผูรั้บผิดชอบทั้งตรงหรือ
ทำงออ้ม เพ่ือใหไ้ดซ่ึ้งผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 3.ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำกำรท่ีเขำ้ข่ำยทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยถือเป็นหนำ้ท่ีท่ีตอ้งแจง้ไปยงั
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัหรือช่องทำงกำรร้องเรียนอ่ืนของบริษทัท่ีไดก้ ำหนดไว ้และใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงต่ำง ๆ  
 4.บริษทัจะสนบัสนุนและส่งเสริมพนกังำนทุกระดบัใหเ้ห็นถึงควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึกในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตรวมทั้งจดัมี
กำรควบคุมภำยใน เพ่ือป้องกนักำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 5.ผูท่ี้กระท ำกำรทุจริตจะถูกสอบสวนโดยไม่ตอ้งค ำนึงวำ่จะด ำรงต ำแหน่งใด ๆ เพรำะถือเป็นกำรกระท ำควำมผิตตำมขอ้บงัคบั
เก่ียวกบักำรท ำงำน โดยจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำโทษทำงวนิยัท่ีก ำหนดไว ้รวมถึงอำจไดรั้บโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้น
ผิดกฎหมำยดว้ย 
 6.บริษทัจะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจง้เบำะแสหรือหลกัฐำนกำรทุจริตท่ีเก่ียวของ้กบับริษทั
หรือพนกังำนท่ีปฏิเสธต่อกำรกระท ำทุจริต ตำมมำตรกำรคุม้ครอง ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำรใหค้วำมคุม้ครองผูร้้องเรียน 
 7.บริษทัจะสอบทำนและทบทวนแนวปฏิบติัและมำตรำกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของ
กฏหมำยและสภำพกำรด ำเนินของธุรกิจ 
นโยบายและแนวปฏิบัตกิารบริจาคเพ่ือการกศุลและการให้เงนิสนันสนุน  
  บริษทัใชค้วำมระมดัระวงัในกำรบริจำคเพื่อกำรกศุลและกำรเงินสนบัสนุน เน่ืองจำกเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกำรใชจ่้ำยเงิน
โดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตนซ่ึงอำจท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรเกิดทุจริตได ้ซ่ึงกำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลและกำรใหเ้งินสนบัสนุน
ของบริษทัทุกคร้ังจะตอ้งเป็นไปอยำ่งโปร่งใส ไม่ขดัต่อกฎหมำยและศีลธรรม รวมถึงจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูมี้อ ำนำจของ
บริษทัตลอดจนสำมำรถสอบทำนและติดตำมเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ได ้โดยกำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลและกำรใหเ้งินสนบัสนุนตอ้ง
อยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไข คือ แสดงถึงท่ีมำและจุดประสงคใ์นกำรด ำเนินกำรโครงกำรอยำ่งชดัเจน เช่น ช่ือเจำ้ของโครงกำร วตัถุประสงค ์
ผลส ำเร็จ และประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกโครงกำร พร้อมเอกสำรประกอบอ่ืนๆ รวมไปถึงโครงกำรตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำร
กระท ำใดๆ ท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนอนัส่อไปในทำงทุจริต 
นโยบำยและแนวปฏิบัตกิำรรับหรือกำรให้ของขวญั ค่ำบริกำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
 1.บริษทัก ำหนดให ้กำรให ้มอบ หรือรับของขวญั และ/หรือ ค่ำบริกำรตอ้นรับ และ/หรือ ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน แก่/จ่ำย บุคคลใดๆ ตอ้ง
เป็นไปตำมประเภทมูลค่ำ มีควำมเหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบติั   
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 2.หำ้มมิใหพ้นกังำนทุกระดบัเรียกร้องหรือรับของขวญั ค่ำรับรองค่ำบริกำรต่ำง ๆ โดยมิชอบเพ่ือกำรจูงใจใหป้ฏิบติัหรือละเวน้
กำรปฏิบติั รวมทั้งประโยชน์อ่ืนใดจำกผูรั้บเหมำ ผูรั้บเหมำช่วง ลูกคำ้ ผูค้ำ้ ผูข้ำย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยของบริษทัไม่วำ่กรณีใด 
นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลขิสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า 
 1.สร้ำงควำมตระหนกัใหก้รรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน เพ่ือใหเ้กียรติและเคำรพซ่ึงสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ
ของผูอ่ื้น รวมถึงบริษทัฯ จะตอ้งกระท ำกำรขออนุญำตบุคคลผูเ้ป็นเจำ้ของในทรัพยสิ์นทำงปัญญำเหล่ำนั้นใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย
เสียก่อนท่ีจะมีกำรใชง้ำน 
 2.หำ้มมิใหบุ้คคลทุกฝ่ำยในบริษทักระท ำกำรใดๆ ก็ตำมอนัเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น ไม่วำ่จะเป็นกำรละเมิด
ในเร่ืองเคร่ืองหมำยกำรคำ้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เป็นตน้ 
 3.สนบัสนุนไม่ใหใ้ชง้ำนใดๆ ก็ตำมอนัมีลกัษณะเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบุคคลอ่ืน 
 4.ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังำนในบริษทัทุกคนสร้ำงสรรคง์ำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้ของบริษทัในลกัษณะใหม่ๆ ไม่ซ ้ ำกบั
งำนอนัมีเคร่ืองหมำยกำรคำ้ ลิขสิทธ์ิ หรือ สิทธิบตัรของบุคคลอ่ืน 
 5.บริษทัจะรักษำควำมลบัของลูกคำ้ ขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีบริษทัฯไดม้ำจำกลูกคำ้ รวมถึงขอ้มูลของบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ
ทั้งหมด ยกเวน้กรณีท่ีไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้ของขอ้มูล โดยจะตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัอยำ่งยิง่มิใหค้วำมลบัของลูกคำ้และ/หรือบุคคล
ผูมี้ส่วนไดเ้สียล่วงรู้ไปถึงบุคคลภำยนอก 
 6.ก ำหนดใหมี้ขอ้บงัคบัในกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภำยในบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยกำร
กระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โดยบริษทัถือปฏิบติัตำมเร่ืองดงักล่ำวอยำ่งเคร่งครัด 
นโยบายการแจ้งเบาะแลหรือข้อร้องเรียน  
  คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน ในระดับบริหำร ได้แก่ 
ผูบ้งัคบับญัชำหรือหัวหนำ้งำนในแต่ละระดบั ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และช่องทำงในระดบักรรมกำรบริษทั ไดแ้ก่ คณะกรรมกำร
บริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทัไดจ้ดัท ำช่องทำงรับขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนเบำะแสกำรกระท ำผิด
กฎหมำยหรือจรรยำบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษทั ทั้งจำกพนกังำนและผูมี้
ส่วนไดเ้สียของบริษทัและไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส และให้ควำมส ำคญักบักำรเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็น
ควำมลบั ซ่ึงจะรับรู้เฉพำะในกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยเท่ำนั้น เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผูร้้องเรียน  
นโยบายการมส่ีวนร่วมกบัผู้มส่ีวนได้เสีย  
  บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียใชบ้งัคบักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั หรือไดรั้บผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงผูท่ี้อำจมีส่วนไดเ้สียหรือมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบริษทั เช่น ลูกคำ้ ชุมชน ผูถื้อหุน้ คู่คำ้ทำงธุรกิจ และหน่วยงำนภำครัฐ เป็นตน้  โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจใน
ประเด็นต่ำงๆ ของผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก และควำมคำดหวงัของบุคคลเหล่ำนั้น ,ใหไ้ดรั้บและด ำรงไวซ่ึ้งควำมไวว้ำงใจ และควำม
เคำรพนบัถือจำกผูมี้ส่วนไดเ้สีย ,เพ่ือช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียวำ่จะไดรั้บผลลพัธ์ท่ีดีและเพ่ือใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่ใน
คุณภำพ และกำรเขำ้ถึงกำรบริกำรของบริษทั 
ช่องทางการส่ือสารและการตดิต่อ  

 บริษทัมีช่องทำงใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถส่ง ขอ้เสนอแนะ ควำมคิดเห็น หรือค ำถำม รวมทั้งขอ้ร้องเรียนมำยงับริษทัผำ่นกำร

ส่งจดหมำยปิดผนึกถึงคณะกรรมกำร หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือ อีเมลถึ์งประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ทั้งน้ีบริษทัมีมำตรกำรเก็บขอ้มูลของผูร้้องเรียนท่ีเป็นควำมลบั เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผูร้้องเรียน  
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9. การก ากบัดูแลกจิการ    
 9.1 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัท่ีไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
โดยมุ่งสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในทุกดำ้นให้กบั นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดว้ยกำรบริหำรจดักำรธุรกิจซ่ึงเป็น
กำรผลิตและจ ำหน่ำยหนงัฟอกส ำเร็จรูปตลอดจนอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล ดว้ยกำรค ำนึงถึงผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำวและ
ควำมยัง่ยนืทำงธุรกิจ จำกเหตุผลดงักล่ำวขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบริษทัจึงเห็นสมควรใหน้ ำหลกักำรก ำกบักิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษทัจด
ทะเบียนปี 2560 (Corporate Code Policy หรือ  GC Code)   ซ่ึงออกโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์มำก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยไดผ้่ำนกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กุมพำ
พนัธ์ 2562 เพื่อส ำหรับประกำศใช ้ในปี 2562 โดยมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี  

หลกักำรปฏิบติัท่ี 1   ตระหนกัถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำองคก์รท่ี   

                                               สร้ำงคุณค่ำใหกิ้จกำรอยำ่งย ัง่ยนื 

หลกักำรปฏิบติัท่ี 2  ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกิจของกิจกำรท่ีเป็นไปเพ่ือควำมยัง่ยนื 

หลกักำรปฏิบติัท่ี 3  เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรท่ีมีประสิทธิผล 

หลกักำรปฏิบติัท่ี 4  สรรหำและพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูงและกำรบริหำรบุคลำกร 

หลกักำรปฏิบติัท่ี 5  ส่งเสริมนวตักรรมและกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ 

หลกักำรปฏิบติัท่ี 6  ดูแลใหมี้ระบบบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม 

หลกักำรปฏิบติัท่ี 7  รักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูล 

หลกักำรปฏิบติัท่ี 8  สนบัสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้   

หลกัการปฏิบตั ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้กจิการอย่าง
ยัง่ยืน 

หลกัการปฏิบัต ิ1.1   บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรท่ีมีตอ้งกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอยำ่ง
ย ัง่ยืนคณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูมี้บทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรให้มีกำรบริหำรจดักำรท่ีดีเพ่ือให้บริษทัมีควำมมัง่คงใน
ระยะยำว คณะกรรมกำรควรเขำ้ใจบทบำทและตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำท่ีตอ้งก ำกบัดูแลให้ องคก์รมีกำรบริหำร
จดักำรท่ีดีซ่ึงครอบคลุมถึง   

(1) ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ดว้ยกำรด ำเนินธุรกิจ 
(2) ก ำหนดกลยทุธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน เพ่ือเป็นกรอบใหอ้งคก์รด ำเนินไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีวำง 

ไวต้ลอดจนใหค้วำมส ำคญัในกำรจดัสรรทรัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
(3) มุ่งปรับปรุงคุณภำพอยำ่งต่อเน่ือง โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในผลิตภณัฑ ์และด ำเนินกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
(4) ยดึมัน่ในบรรษทัภิบำล และมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 
(5) มีกำรติดตำมประเมินผล ทบทวนกลยทุธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอและดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน 
หลกัการปฏิบัต ิ1.2   หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัในก ำกบัดูแลและสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงมัง่คงและ

ยัง่ยนืในระยะยำว  
(1) คณะกรรมกำรบริษทั จะใหค้วำมส ำคญัต่อผลประกอบกำรของบริษทั โดยกำรยดึถือปฏิบติัยดึมัน่ในกรอบกำรแข่งขนั

ท่ีเป็นไปตำมกติกำทำงกำรคำ้และจริยธรรมทำงธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัของกฎหมำยและหลกัของควำมโปร่งใส่และเป็นธรรม 
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 (2) คณะกรรมกำรบริษทั ใหค้วำมส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลใหก้รรมกำรด ำรงตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี ในฐำนะผูน้ ำและเป็นผูมี้
บทบำทในกำรสร้ำงและขบัเคล่ือนวฒันธรรมในองค์กร โดยยึดหลกักำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม ให้ควำมเคำรพต่อสิทธิ 
ควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงยึดถือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย
ในกำรสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื 
 (3) เพ่ือใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสงัคมส่วนรวม คณะกรรมกำรบริษทัจึงจดัใหมี้นโยบำยจริยธรรม
ทำงธุรกิจ เพื่อใชเ้ป็นหลกัในกำรปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน 
 (4) เพ่ือใหก้ำรด ำเนินธุรกิจสำมำรถปรับตวัไดต้ำมปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดมี้กำรก ำกบั
ดูแลส่ือสำรในให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนเขำ้ใจ และกำรเตรียมควำมพร้อม ของกำรเปล่ียนแปลงทีอำจจะเกิดข้ึน 
และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบติัและทบทวนนโยบำยอยำ่งสม ่ำเสมอ 

หลกัการปฏิบตั ิ1.3  หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรบริษทั  
คณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีดูแลให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร ตลอดจนพนักงำนทุกระดบั ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ

ตำมบทบำทหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย มีควำมระมดัระวงัและมีควำมซ่ือสัตยสุ์จริตจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีมีต่อองคก์ร โดยปฏิบติัให้
สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั กฎหมำย และกฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้   

หลกัการปฏิบตั ิ1.4  ขอบเขตควำมรับผดิชอบและกำรมอบหมำยงำน 
คณะกรรมกำรบริษทั เขำ้ใจขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของตนเอง และเป็นผูก้ ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหนำ้ท่ี 

และควำมรับผิดชอบใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และฝ่ำยจดักำร ตลอดจนติดตำมดูแลใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย  
หลกัการปฏิบตัทิี ่2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกจิของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

หลกัการปฏิบตั ิ2.1    จดักำรดูแลใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรเป็นไปเพ่ือควำมยัง่ยนื 
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดใหบ้ริษทัมีเป้ำหมำยขององคก์รในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรมีควำมมัง่คงเป็นท่ีน่ำเช่ือถือและ

ไดรั้บกำรยอมรับจำกลูกคำ้ทัว่โลก (Global Brand) พฒันำสินคำ้ใหม่พร้อมทั้งคุณสมบติัท่ีดีเยีย่ม เพ่ือมุ่งมัน่เป็นหน่ึงในธุรกิจหนงั
ฟอกส ำเร็จโดยมีวสิยัทศัน์ คือ 

 “ตอบโจทย์ด้วยนวตักรรม  เตบิโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน  
ไลฟ์สไตล์ด้านแฟช่ันและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ดัสรรมาเพ่ือคุณ”  หรือ  
”Innovative Solutions to your Sustainable Growth 
 Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products” 

   ซ่ึงบริษทัมีนโยบำยดำ้นต่ำง ๆ เพ่ือปรับปรุงและพฒันำกระบวนกำรท ำงำนใหร้วดเร็วและถูกตอ้งโดยกำรใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีทนัสมยัมำสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หต้รงตำมกลุ่มลูกคำ้ ตลอดจนมีกำรควบคุมและตรวจสอบคุณภำพ อีกทั้งมุ่งมัน่
ปรับปรุงคุณภำพอยำ่งต่อเน่ือง โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และสร้ำงผลิตภณัฑ ์และ
สร้ำงผลตอบแทนท่ีน่ำพอใจแก่ผูถื้อหุน้ โดยค ำนึงถึงหลกัธรรมภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสงัคม อนัน ำมำสู่ควำมยัง่ยนืของ
กิจกำร 

หลกัการปฏิบัต ิ2.2  ก ำกบัดูแลใหม้ัน่ใจวำ่ วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ตลอดจนกลยทุธ์ของกิจกำรให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยหลกัของกิจกำร  โดยมีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชอ้ยำ่งเหมำะสมและปลอดภยั 

คณะกรรมกำรบริษทัก ำกบัดูแลใหมี้กำรก ำหนดเป้ำหมำยท่ีด ำเนินดว้ยควำมน่ำเช่ือถือและไวว้ำงใจของลูกคำ้มำโดยตลอด
และรักษำมำตรฐำนของคุณภำพผลิตภณัฑ์และมุ่งตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นส ำคญั สร้ำงผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุ้น 
ดว้ยกำรพฒันำดำ้นกระบวนกำรผลิต ลดขั้นตอนและค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำงำน โดยวิธีพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สำมำรถ
ใชส้นบัสนุนงำนฝ่ำยผลิต  
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หลกัการปฏิบตัทิี ่3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล 
หลกัการปฏิบัต ิ3.1  ควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษทัให้มีควำม

เหมำะสมเพ่ือน ำองคก์รไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ 
 (1) ด้ำนคุณสมบติั คณะกรรมกำรบริษทัเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีหลำกหลำย และเหมำะสมทั้งในด้ำนควำมรู้ ทกัษะ 
ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถ และคุณสมบติัเฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั คือ ทกัษะควำมรู้และควำมเช่ียวชำญ
ดำ้นกำรฟอกหนงั และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง มีควำมเขำ้ใจในธุรกิจขององคก์ร มีวิสัยทศัน์ท่ีกวำ้งไกล สำมำรถให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ 
และแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 (2) ดำ้นโครงสร้ำง คณะกรรมกำรของบริษทั ตอ้งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดไวคื้อ บริษทัตอ้งมีกรรมกำรอยำ่ง
นอ้ย 5 คน และควำมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินพ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย  เพ่ือควำมเหมำะสมใน
กำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยต่ำง ๆ และสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ   
 (3) ดำ้นกำรถ่วงดุลอ ำนำจ คณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและไม่เป็นผูบ้ริหำร ในสัดส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงถือวำ่
เป็นกำรสะทอ้นอ ำนำจควำมถ่วงดุลท่ีเหมำะสม 
 (3.1) กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร สำมำรถใหค้วำมเห็นชอบเก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรไดอ้ยำ่งอิสระ 
 (3.2) กรรมกำรอิสระของบริษทัมีจ ำนวน 3 คน ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั คือ มีกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดและมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน และมีคุณสมบติัครบถว้นตรงตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรม
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงกรรมกำรอิสระสำมำรถท ำงำนร่วมกบั
คณะกรรมกำรบริษทัทั้งหมดไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และสำมำรถแสดงควำมเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ 

(4) ดำ้นกำรเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมกำรบริษทัไดเ้ปิดเผยโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษทั พร้อมทั้งรำยละเอียดขอ้มูล
กรรมกำร อำย ุเพศ ประวติักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สดัส่วนกำรถือหุน้ จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และกำรด ำรงต ำแหน่งใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

หลกัการปฏิบตั ิ3.2  กำรพิจำรณำเลือกประธำนกรรมกำร กำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบท่ีเป็นอิสระกบั
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตดัสินใจ  

ประธำนกรรมกำรบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เพ่ือเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำรก ำหนด
นโยบำยและกำรบริหำรงำนประจ ำ และเพ่ือให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ ประธำนกรรมกำรเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ทักษะ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ในกำรท่ีจะน ำพำองคก์รไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ซ่ึงคณะกรรมกำร
บริษทัไดก้ ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรไวด้งัน้ี  
 (1)  บทบำทหนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริษทั 

(1.1) ก ำกบั ติดตำม และดูกำรกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุตำม
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 

(1.2) ดูแลและส่งเสริมใหก้รรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมในองคก์รท่ีมีจริยธรรมและมีกำร 
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

(1.3) หำรือร่วมกบัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรในกำรก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และมีมำตรำกำรใตกำร 
ก ำกบัดูแลใหเ้ร่ืองส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 

(1.4) มีกำรจดัสรรและควบคุมเวลำใหเ้พียงพอและเหมำะสม ส ำหรับใหฝ่้ำยจดักำรเสนอเร่ืองและเหมำสมส ำหรับ 
กรรมกำรท่ีจะอภิปรำยในประเด็นท่ีส ำคญัอย่ำงทัว่ถึงและส่งเสริมให้กรรมกำรไดใ้ชดุ้ลพินิจท่ีรอบคอบและให้ควำมเห็นไดอ้ยำ่ง
อิสระ 

(1.5) ใหค้วำมส ำคญัในกำรเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและกรรมกำรท่ีไม่เป็น 
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ผูบ้ริหำร และระหวำ่งคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร 
(2)  บทบำทหนำ้ท่ีของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
(2.1)  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรรำยงำนตรงกบัคณะกรรมกำรบริษทั 
(2.2)  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรบริหำร 
(2.3)  มีอ ำนำจในกำรบริหำรงำน ควบคุม อนุมติั และรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นแผนและกลยทุธ์ทำง

ธุรกิจ กำรบริหำรงบประมำณ กำรปฏิบติังำน กำรลงทุนและกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพ่ือปลดเปลืองภำระของบริษทั 
(2.4) มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
(2.5) มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในระดบัปฏิบติักำรชุดต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมของงำน 
(2.6) มีอ ำนำจในกำรอนุมติัและจดักำรค่ำใชจ่้ำยในจ ำนวนเงินท่ีก ำหนดไวใ้นอ ำนำจอนุมติั ไม่เกินอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมำย  
(3) คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือให้เร่ืองส ำคญัไดรั้บกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ และ

กลัน่กรองขอ้มูลและเสนอแนวทำงพิจำรณำก่อนเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเห็นชอบต่อไป 
หลกัการปฏิบตั ิ3.3   ก ำกบัดูแลใหก้ำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรท่ีมีควำมโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือใหไ้ด้

คณะกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมำะสมตำมท่ีก ำหนดไว ้
(1) คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีพิจำรณำแต่งตั้งหรืออนุมติับุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษทั จึงไดจ้ดัตั้ง

คณะกรรมกำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำร โดยมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใส และชดัเจน เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้น
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก ำหนด และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งหรืออนุมติั 

(2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดมี้กำรจดัประชุมเพ่ือพิจำรณำหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรสรรหำบุคคล
เพื่อใหไ้ดก้รรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะท ำใหค้ณะกรรมกำรบริษทัมีองคป์ระกอบท่ีเหมำะสมและพิจำรณำประวติับุคคลท่ีท ำกำรสรร
หำ และเสนอควำมเห็นต่อกรรมกำรบริษทั ก่อนท่ีน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อไป และไดเ้ปิดเผยประวติั
กรรมกำรท่ีจะเสนอแต่งตั้งใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บทรำบอยำ่งเพียงพอเพ่ือประกอบกำรตดัสินใจ 

(3) คณะกรรมกำรสรรหำไดมี้กำรทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำกรรมกำร เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทั
ก่อนท่ีจะมีกำรสรรหำกรรมกำรท่ีครบวำระ และไดค้  ำนึงถึงผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรรำยเดิมท่ีไดเ้สนอใหต้่อวำระ 

หลกัการปฏิบตั ิ3.4  กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั 
(1) คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทัให้มีโครงสร้ำงและอตัรำค่ำตอบแทนท่ี

มีควำมเหมำะสมกบัสภำวะอุตสำหกรรมเดียวกนัและเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมกำรบริษทัน ำพำ
องคก์รใหด้ ำเนินธุรกิจไดต้ำมเป้ำหมำยทั้งระยะสั้นและระยะยำว 

(2) คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัตั้งใหมี้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูพิ้จำรณำค่ำตอบแทน
ในเบ้ืองตน้และน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำและขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยค่ำตอบแทนจะอยูใ่น
ระดบัท่ีเหมำะสม ซ่ึงสำมำรถเทียบเคียงไดก้บัอุตสำหกรรมเดียวกนั และจะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ี
ควำมรับผิดชอบและเพียงพอท่ีจะรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งกำรไวไ้ด ้แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัดว้ย 

(3) ผูถื้อหุน้จะเป็นผูอ้นุมติัอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดยคณะกรรมกำรบริษทั
จะเป็นผูพิ้จำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรูปแบบใหมี้ควำมเหมำะสมทั้งค่ำตอบแทนในอตัรำคงท่ีและค่ำตอบแทนตำมผลด ำเนินงำนของ
บริษทั 

(4) คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรเปิดเผยหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีสะทอ้นถึงภำระหนำ้ท่ีและควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ ำนวนค่ำตอบแทนดว้ย  
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หลกัการปฏิบตั ิ3.5  กำรควบคุมและดูแลควำมรับผดิชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและกำรจดัสรรเวลำของกรรมกำรท่ี
เหมำะสมเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน 

(1) คณะกรรมกำรบริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมใหค้ณะกรรมกำรเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ท่ีของตนเอง 
(2) คณะกรรมกำรบริษทัจดัใหมี้กำรรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งอ่ืนของกรรมกำรและเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
(3) คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัใหมี้มำตรกำรควบคุมดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพือ่มิใหผู้บ้ริหำรและ

พนกังำนน ำขอ้มูลภำยในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ตนเอง หรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
(4) กรรมกำรแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทั้งหมดท่ีจดัใหมี้

ข้ึนในรอบปี  

หลกัการปฏิบัต ิ3.6  จดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัทั้งแบบรำยคณะและแบบ
รำยบุคคล เพื่อน ำผลกำรประเมินไปพฒันำกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อไป  

คณะกรรมกำรบริษทั จดัใหมี้กำรประเมินกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัทั้งคณะและรำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปี 
โดยใชว้ธีิประเมินดว้ยตนเอง เพ่ือให้มีกำรพิจำรณำทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบำทและควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั โดยเห็นชอบใหใ้ชแ้บบประเมินท่ีปรับปรุงของศูนยพ์ฒันำกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัจด
ทะเบียนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เปิดเผยไวใ้นกำรประเมินไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรถูกน ำไปใชป้ระกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมกำร 

หลกัการปฏิบตั ิ3.7    ส่งเสริมใหก้รรมกำรบริษทัมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ท่ีของธุรกิจและกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนใหก้รรมกำรบริษทัไดรั้บกำรเสริมสร้ำงทกัษะ และควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทั  

กรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรใหม่ บริษทัไดจ้ดัให้มีเอกสำรคู่มือกรรมกำรและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีของกรรมกำรใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัใหมี้กำรใหค้วำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัธุรกิจ
ของบริษทั เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำร และใหเ้ขำ้ใจถึงบทบำทหนำ้ท่ี 

บริษทัมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และเลขำนุกำรบริษทั ไดรั้บกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้จำกสถำบัน
ภำยนอก เช่น สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) และกำจดัอบรมภำยในบริษทั 
เพ่ือใหมี้กำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน และทนัต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั โดยเปิดเผยขอ้มูลกำรฝึกอบรมและ
พฒันำควำมรู้อยำ่งต่อเน่ืองของคณะกรรมกำรบริษทัในรำยงำนประจ ำปี  

หลกัการปฏิบัตทิี ่3.8  ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรบริษทัให้เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย และแต่งตั้ง
เลขำนุกำรบริษทั เพื่อเป็นกำรสนบัสนุนกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรบริษทั 
 (1) คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้มีประชุมคณะกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 6 คร้ังต่อปี และไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวำระกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนั กรณีท่ีกรรมกำรบริษทัไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดใ้ห้แจง้สำเหตุ
ใหเ้ลขำนุกำร ทรำบก่อนกำรประชุมในคร้ังนั้น ๆ และเลขำนุกำรบริษทัจะตอ้งแจง้ผลกำรประชุมให้กรรมกำรบริษทัท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วม
ประชุมไดรั้บทรำบ 
 (2)  คณะกรรมกำรบริษทั สนับสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริกำรเชิญผูบ้ริหำรระดับสูงเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือให้ขอ้มูล
รำยละเอียดเพ่ิมเติมในฐำนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหำโดยตรง และเพ่ือเป็นโอกำสในกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 
 (3)  คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศท่ีส ำคัญและข้อมูลท่ีจ ำเป็นได้ จำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
เลขำนุกำรบริษทั และผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บมอบหมำย 
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คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั ซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติั ประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็น และเหมำะสมในกำรปฏิบติั
หน้ำท่ี โดยให้ค  ำแนะน ำเก่ียวกับกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำรตอ้งทรำบเพ่ือเป็นสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบริษทั และไดเ้ปิดเผยคุณสมบติัและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษทัไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  

เลขำนุกำรบริษทัไดรั้บกำรสนบัสนุนใหมี้กำรพฒันำควำมรู้อยำ่งตอ่เน่ือง สม ่ำเสมอ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

หลกัการปฏิบตัทิี ่4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัการปฏิบัตทิี ่4.1    กำรด ำเนินสรรหำพฒันำประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีจ ำเป็น 
ต่อกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย 
 (1)  คณะกรรมกำรบริษทัจะมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหนำ้ท่ีด ำเนินกำรพิจำรณำ
หลกัเกณฑ์ตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ เพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมำะสมเพ่ือด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และติดตำมให้ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรพิจำรณำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมตำมหลกัเกณฑ์มำเป็น
ผูบ้ริหำรระดบัสูง  
 (2)  บริษทัไดจ้ัดท ำแนวทำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง เพ่ือให้นโยบำยกำรบริหำรจดักำรมีควำมต่อเน่ืองในต ำแหน่ง
ผูบ้ริหำรระดบัสูง และพนกังำนในต ำแหน่งส ำคญัรับทรำบวำ่ ตนมีหนำ้ท่ีตอ้งส่งแผนกำรโอนงำน ตำมกรอบเวลำท่ีบริษทัก ำหนด 
ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน รำยละเอียดของำนท่ีคำ้ง วธีิกำรติดต่อส่ือสำรเพ่ือขอขอ้มูลในงำนรับโอน โดย
แจง้ใหบ้ริษทัรับทรำบ เม่ือตนเองจะพน้จำกต ำแหน่ง ทั้งน้ี บริษทัมีระบบกำรคดัสรรบุคลำกรท่ีจะเขำ้มำรับผิดชอบ ในต ำแหน่งงำน
ท่ีส ำคญัทุกระดบัอยำ่งเหมำะสมและสำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ตลอดจน
พนกังำน วำ่กำรด ำเนินงำนของบริษทัจะไดรั้บกำรสำนต่ออยำ่งทนัท่วงที  
 (3) คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง ไดรั้บกำรอบรม
และพฒันำ เพ่ิมพนูควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติังำน 
 หลกัการปฏิบตัทิี ่4.2  ก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลท่ีเหมำะสมกบับุคคลกรในองคก์ร 
 (1) คณะกรรมกรบริษทัไดก้ ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทน ท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ผูบ้ริหำรระดบัสูง 
และบุคลำกรทุกระดบัในองคก์ร เพ่ือกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งเหมำะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกัขององคก์ำร 
และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว ซ่ึงรวมถึง 
 (1.1)  กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของสดัส่วนค่ำตอบแทนรำยเดือนและโบนสั 
 (1.2)  กำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษทัจะค ำนึงถึงปัจจยัค่ำตอบแทนในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั
อุตสำหกรรมเดียวกนั ควบคู่ไปกบัผลกำรด ำเนินของของบริษทั  
 (2)  คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูมี้บทบำทเก่ียวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลงำนของประธำนกรรมกำรใน
เร่ืองดงัน้ี 
 (2.1) เห็นชอบในหลกัเกณฑ์กำรประเมินประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร โดยเกณฑ์กำรประเมินผลงำนเป็นท่ีน่ำพอใจต่อกำร
บริหำรงำน โดยสอดคลอ้งตำมวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำย กลยทุธ์และเป้ำหมำยหลกัขององคก์ำร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของ
กิจกำรในระยะยำว  
 (2.2) มีกำรประเมินผลงำนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นประจ ำทุกปี 
 (2.3) อนุมติัค่ำตอบแทนประจ ำปีของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรปฏิบติัหน้ำท่ีและ
ปัจจยัอ่ืนประกอบควบคู่กนัไป 
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 (3) คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูใ้หค้วำมเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในกำรประเมินผลงำน และอนุมติั ค่ำตอบแทนของ
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนน ำเสนอ พร้อมทั้งมอบหมำยให้ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรเป็นผูพ้ิจำรณำโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของพนกังำนทั้งองคก์ร 
 หลกัการปฏิบตัทิี ่4.3  สร้ำงควำมเขำ้ใจในโครงสร้ำงและควำมสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ ท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อกำร
บริหำรและกำรด ำเนินงำนของกิจกำร  
 คณะกรรมกำรบริษทัเขำ้ใจในโครงสร้ำงและควำมสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงอำจจะอยูใ่นรูปแบบของขอ้ตกลงภำยในกิจกำร
ครอบครัวไม่วำ่จะเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือไม่ ขอ้ตกลงผูถื้อหุ้น หรือนโยบำยของกลุ่มบริษทัแม่ ซ่ึงมีผลกระทบต่ออ ำนำจในกำร
ควบคุมกำรบริหำรจดักำรกิจกำร ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัจะคอยดูแลไม่ให้ขอ้ตกลงดงักล่ำวเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของ
คณะกรรมกำรบริษทั และควบคุมดูแลเปิดเผยขอ้มูลต่ำง ๆ ตำมท่ีมีผลกระทบต่อกำรควบคุมกิจกำร 
 หลกัการปฏิบตัทิี ่4.4  ติดตำมและดูแลกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรใหมี้ควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์และ
แรงจูงใจท่ีเหมำะสม เพ่ือประโยชน์ต่อกำรพฒันำองคก์ร 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบัทรัพยำกรบุคคล ซ่ึงถือเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษทั โดยสนบัสนุนให้มีกำร
พฒันำบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ทักษะ และเป็นกำรเพ่ิมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน เพ่ือให้สอดคลอ้งกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ตลอดจนทิศทำง กลยทุธ์ขององคก์ร และสภำพแข่งขนัทำงธุรกิจ เพ่ือท่ีจะไดน้ ำควำมรู้ควำมสำมำรถมำพฒันำตนเอง และองคก์รให้
มีประสิทธิภำพยิง่ข้ึน และมีกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เพ่ือให้พนกังำนมีกำรออมเงินอยำ่งเพียงพอส ำหรับรองรับกำรเกษียณ 
พร้อมทั้งสนบัสนุนใหพ้นกังำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรเงิน 

หลกัการปฏิบตัทิี ่5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 
    หลกัการปฏบิัตทิี ่5.1 ควรใหค้วำมส ำคญัและสนบัสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกนั
กบักำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกคำ้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีควำมรับผิดขอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 คณะกรรมกำรบริษทั ส่งเสริมกำรสร้ำงผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภำพและมุ่งตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ระดบัโลก 
(Global Brand) พฒันำศักยภำพในด้ำนกำรผลิตสินคำ้ให้มีคุณภำพและไม่เป็นอนัตรำยต่อผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์  บริษทัเป็นสมำชิก
หน่วยงำนตรวจสอบระดับสำกลของโลกคือ Leather Working Group ซ่ึงต้องผ่ำนกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล ด้ำน
ส่ิงแวดลอ้มทุกระบบ ตลอดจน ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001 ดำ้นโรงงำนฟอกหนงัรำยแรกของประเทศไทย 
 หลกัการปฏิบตัทิี ่5.2  ฝ่ำยจดักำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มและสะทอ้นอยูใ่น
แผนกำรด ำเนินกำร (Operational Plan) เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ทุกฝ่ำยขององคก์รไดด้ ำเนินกำรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั 
และแผนกลยทุธ์ของกิจกำร 
 คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งเปิดเผยกำรปฏิบติัตำมนโยบำยแบบน้ีใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียรับทรำบ โดยกำรจดัท ำนโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือกำรพฒันำองคก์รอยำ่งย ัง่ยนื โดยอำ้งอิงตำมกรอบกำรรำยงำนตำมมำตรฐำนสำกล หรือ GRI (Global 
Reporting Initiative)  โดยมีแนวทำงกำรจดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมดงัน้ี 

 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม ไม่สนบัสนุนกำรบงัคบัใชแ้รงงำน (forced labor) หรือ 
แรงงำนนกัโทษและไม่ใชก้ำรลงโทษทำงกำยหรือกำรคุกคำมจำกกำรถูกกระท ำรุนแรง หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ของกำรข่มเหงทำงกำย 
เพศ จิตใจ หรือทำงวำจำ เป็นมำตรกำรดำ้นระเบียบ วินยัหรือกำรควบคุม ต่อตำ้นและไม่ใชแ้รงงำนเด็ก   (child labor) โดยกำรไม่
วำ่จำ้งบุคคลอำยตุ  ่ำกวำ่ 15 ปี ไม่วำ่ในจุดประสงคใ์ด ๆ  ทั้งแบบงำนประจ ำหรืองำนนอกเวลำ รวมทั้งกำรท ำงำนแบบมีค่ำจำ้งและไม่มี
ค่ำจำ้ง   
 กำรวำ่จำ้งแรงงำนต่ำงดำ้วบริษทัฯ กระท ำอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำยภำยใตก้ฎหมำยแรงงำน คดัเลือกบุคคลเพ่ือวำ่จำ้งให้
ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ด้วยควำมเป็นธรรมโดยค ำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละต ำแหน่งงำนคุณวุฒิทำงกำรศึกษำประสบกำรณ์และ
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ขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นกบังำนและปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนโดยเสมอภำคกนั ไม่เลือกปฏิบติัไม่มีขอ้กีดกนัเร่ืองเพศ อำยเุช้ือชำติ
ศำสนำ สถำนศึกษำ หรือสถำนะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรปฏิบติังำน ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของพนกังำน   ดว้ยทรำบดี
วำ่พนักงำนเป็นทรัพยำกรอนัมีค่ำและเป็นปัจจยัสู่ควำมส ำเร็จขององค์กร จึงให้ควำมส ำคญัและดูแลให้พนักงำนมีทกัษะในกำร
ท ำงำนและมีควำมมัน่คง  โดยให้ค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ จดังำนปฐมนิเทศและมอบ
คู่มือพนกังำนใหพ้นกังำนใหม่ทุกท่ำนไดรั้บทรำบและเขำ้ใจถึงสิทธิท่ีพนกังำน พึงไดรั้บตำมกำรวำ่จำ้งท่ีเป็นธรรม จริยธรรมในดำ้น
ต่ำงๆ และยึดมัน่ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด มุ่งพฒันำและจดัให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนอย่ำง
ต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ และส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมกำ้วหน้ำในอำชีพ โดยมีกำรพิจำรณำ
ผลงำนเพ่ือเล่ือนต ำแหน่งในแต่ละปี จดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพให้แก่พนักงำนเพ่ือสนับสนุนให้พนักงำนออมเงินระยะยำวไว้
ส ำหรับตนเอง และครอบครัวเม่ือลำออกจำกงำน เกษียณอำย ุทุพพลภำพหรือเสียชีวิต จดัตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั เพื่อดูแล
รักษำสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของพนกังำนอยูเ่สมอ รักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำน 
เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภำพ ประวติักำรท ำงำน ฯลฯ กำรเปิดเผย หรือกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังำนสู่สำธำรณะ จะท ำได้
ต่อเม่ือไดรั้บควำมเห็นชอบจำกพนกังำนผูน้ั้น ทั้งน้ีกำรล่วงละเมิดถือเป็นควำมผิดทำงวินยั เวน้แต่ไดก้ระท ำไปตำมระเบียบบริษทั
หรือตำมกฎหมำย  
 (2)  กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม ประพฤติภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดีไม่บิดเบือนขอ้มูลหลอกลวง 
หรือใชว้ิธีอ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้งตำมครรลองของกำรแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่
สุจริต หรือไม่เหมำะสม เช่น กำรจ่ำยสินจำ้ง ให้แก่พนักงำนของคู่แข่ง เป็นตน้ ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยกำร
กล่ำวหำในทำงร้ำยไม่โจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำกขอ้มูลอยำ่งสมเหตุสมผล 
 (3) ควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้ บริษทัให้ควำมส ำคญัและเอำใจใส่กบัลูกคำ้ดว้ยควำมรับผิดชอบสูงสุด โดยมุ่งมัน่ท่ีจะให้
ลูกคำ้ไดรั้บควำมพึงพอใจสูงสุดทั้งดำ้นคุณภำพและควำมคุม้ค่ำรำคำ โดยกำรควบคุมดูแลสินคำ้และบริกำรให้มีคุณภำพ นอกจำกน้ี 
ยงัมุ่งพฒันำสินคำ้รวมถึงรักษำสมัพนัธภำพท่ีย ัง่ยนืกบัลูกคำ้ ดว้ยกำรส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนภำยใตเ้ง่ือนไข
ท่ีเป็นธรรมและตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย ทุ่มเท มุ่งมัน่พฒันำสินคำ้ และบริกำรให้มี
คุณภำพและมีรำคำท่ีสมเหตุสมผลทนัต่อสถำนกำรณ์ มีคุณภำพไม่จ ำกดัสิทธิของ 
ผูบ้ริโภคและมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมส ำหรับผูบ้ริโภค ปฏิบติัตำมสัญญำ หรือเง่ือนไขต่ำงๆท่ีตกลงกนัไวอ้ย่ำงเคร่งครัด กรณีท่ีไม่
สำมำรถปฏิบติัตำม เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ใหคู้่คำ้ และ  /หรือเจำ้หน้ีทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข  
รักษำควำมลบัของลูกคำ้อยำ่งจริงจงัเวน้แต่ลูกคำ้ยนิยอมใหเ้ปิดเผยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรือเป็นไปตำมกฎหมำยรวมทั้งไม่น ำขอ้มูล
มำใช ้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 (4) ควำมรับผิดชอบต่อคู่คำ้  โดยกำรจดัซ้ือ จดัหำตอ้งมีขั้นตอนท่ีตรวจสอบได ้เพ่ือใหเ้กิดควำมโปร่งใส และก่อประโยชน์
สูงสุด ตอ้งปฏิบติัต่อคู่คำ้อยำ่งเสมอภำคบนพ้ืนฐำนของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม พนกังำนบริษทัตอ้งจดัซ้ือจดัหำสินคำ้และบริกำรโดย
ค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรควำมคุม้ค่ำรำคำ และคุณภำพมีกำรให้ขอ้มูลแก่ผูค้ำ้อย่ำงเท่ำเทียมถูกตอ้งไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อผูค้ำ้
รวมทั้งมีกำรจดัซ้ือ จดัหำท่ีมีควำมรัดกมุสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ในกำรติดต่อคู่คำ้ใหผู้ติ้ดต่อเก็บเอกสำรหลกัฐำนกำรเจรจำกำรร่ำง
สญัญำ กำรท ำสญัญำและกำรปฏิบติัตำม สญัญำไวเ้ป็นหลกัฐำนเผื่อใชต้ำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  จะตอ้งไม่เรียกรับประโยชน์จำกกำร
จดัซ้ือจดัหำตอ้งวำงตวัเป็นกลำง ไม่ใกลชิ้ดกบัคู่คำ้จนท ำให้คู่คำ้ มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจจนเกินไป ปฏิบติัตำมขอ้สัญญำอย่ำง
เคร่งครัดเม่ือพบว่ำไม่สำมำรถปฏิบติัตำมสัญญำหรือคู่คำ้ไม่อำจปฏิบติัตำมสัญญำ หรือเหตุอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบติัตำม
สญัญำไดใ้หร้ำยงำนผูบ้งัคบับญัชำเพ่ือปรึกษำในทนัทีและหำแนวทำงแกไ้ขต่อไป  
 (5) ควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนและสังคมโดยรวม สนบัสนุนในดำ้นกำรดูแลส่ิงแวดลอ้ม กำรศึกษำ ศำสนำ 
ศิลปะ วฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี ทอ้งถ่ินท่ีองคก์รตั้งอยู ่ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้ำงสรรคส์ังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีตั้งอยู่มีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน ทั้งท่ีด ำเนินกำรเองและร่วมมือกบัรัฐ และชุมชน ป้องกัน
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อุบติัเหตุและควบคุมกำรปล่อยของเสียให้อยูใ่นระดบัค่ำมำตรฐำนท่ียอมรับได ้ปลูกฝังจิตส ำนึกในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในบุคลำกร ป้องกนัและควบคุมสำรตอ้งหำ้มในผลิตภณัฑ ์ตำมมำตรฐำนท่ีลูกคำ้ก ำหนดอยำ่งเคร่งครัด จะ
ด ำเนินตำมวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยท่ีก ำหนดข้ึนอยำ่งเคร่งครัดเพ่ือปรับปรุงคุณภำพส่ิงแวดลอ้มทั้งภำยในและบริเวณโดยรอบ 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่5.3  จดัให้มีกำรก ำกบัดูแลและกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์ร รวมทั้งดูแลให้มี
กำรน ำเทคโนโลยีและสำรสนเทศของบริษทัทั้งหมดมำใชใ้นกำรเพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจและพฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรควำม
เส่ียง เพ่ือใหกิ้จกำรสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 
 (1) คณะกรรมกำรบริษทั จดัใหมี้กำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์รครอบคลุมถึงกำรบริหำรและจดักำรดำ้นควำมเส่ียงดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศ จดัท ำรำยงำนควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยรีำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำ 
 (2) คณะกรรมกำรบริษทั จดัใหมี้นโยบำยควำมมัน่คงปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศและนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือ
ใชเ้ป็นมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ  ในกำรใชข้อ้มูลข่ำวสำรขององค์กรในกำรรักษำควำมลบั และ
ควำมพร้อมใชข้องขอ้มูล  รวมทั้งป้องกนัไม่ใหมี้กำรน ำขอ้มูลไปใชใ้นทำงมิชอบหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต   
หลกัการปฏิบัตทิี ่6 ดูแลให้มรีะบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัการปฏิบตัทิี ่6.1 บริษทัมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีจะท ำใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
อยำ่งมีประสิทธิภำพ และมีกำรปฏิบติัใหเ้ป็นตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัมีกำรระบุควำมเส่ียง ท่ีอำจจะส่งผลกระทบอยำ่งร้ำยแรงต่อบริษทัทั้งกำรประเมิน
ควำมเส่ียง ผลกระทบและโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง และมีวธีิจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม ตลอดจนกำรติดตำมและ 
ทบทวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นผูก้  ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำม
เส่ียงกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงและระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับไดเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และรำยงำนผลกำรบริหำรควำม
เส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริษทั และให้ทุกหน่วยงำนท ำกำรทบทวนประเมินควำมเส่ียง ปีละ 1 คร้ัง เพื่อรวบรวมและสรุปรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและคณะกรรมกำรบริษทั  
 หลกัการปฏิบตัทิี ่6.2   จดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งอิสระ 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่ง
น้อย 3 ท่ำน กรรมกำรอิสระท่ำนหน่ึงท่ีได้รับกำรคดัเลือกจำกคณะกรรมกำรบริษทัท ำหน้ำท่ีประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำม กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีคุณสมบัติและหน้ำท่ี
ครบถว้นตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ได้มีกำรก ำหนดหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ตำมแนวปฏิบติัของหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงก ำหนดให้มี
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมปกติปีละ 4 คร้ัง และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ  และคุณสมบติัตอ้งมีควำมเป็นอิสระ  
 หลกัการปฏิบัตทิี ่6.3  คณะกรรมกำบริษทั ควรติดตำมดูแลและจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึน
ในบริษทั รวมถึงกำรป้องกนักำรใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น และกำรท ำธุรกรรมกบัผูมี้ควำมสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัใน
ลกัษณะท่ีไม่สมควร 
 (1) คณะกรรมกำรบริษทั จดัให้มีระบบรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล โดยมีมำตรกำรควบคุมดูแลกำรใชภ้ำยในเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร เพ่ือมิใหผู้บ้ริหำร และพนกังำน น ำขอ้มูลภำยในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบก่อนท่ีขอ้มูลนั้น
จะถูกเปิดเผยต่อสำธำรณะชน ซ่ึงเป็นกำรเอำเปรียบผูถื้อหุ้นและก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์อง
บริษทัในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำม
มำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนั นับจำกวนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือ
หลักทรัพย์และส่งส ำเนำรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ให้ส ำนักเลขำนุกำรบริษัทจัดเก็บไวเ้ป็นข้อมูลส ำหรับจัดท ำรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงและสรุปจ ำนวนหุ้นของกรรมกำรเป็นรำยบุคคลเพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบในกำรประชุม
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                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562   

 
 

คณะกรรมกำร เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยแ์ละกำรประชุมคณะกรรมกำรในคร้ังแรกของปี และไดเ้ปิดเผยไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปี และ แบบ 56-1  

(2) คณะกรรมกำรบริษทั จัดให้มีนโยบำยควำมมัน่คงปลอดภยัส ำหรับระบบสำรสนเทศ และนโยบำยคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนตวั น ำมำใชเ้พ่ือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนหลกัของบริษทัให้ปฏิบติักฎหมำยก ำหนดและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทั
และผูถื้อหุ้น ตลอดจนติดตำมตรวจสอบกำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ของ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง รำยกำรได้มำและ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่6.4  คณะกรรมกำร ก ำกบัดูแลให้มีกำรจดัท ำนโยบำยกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่และส่ือสำรในทุก
ระดบัของบริษทั และต่อบุคคลภำยนอกเพ่ือใหเ้กิดกำรน ำไปปฏิบติัไดจ้ริง 
 คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลใหมี้จดัท ำนโยบำยดำ้นกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ เพ่ือใชป้้องกนัและควบคุมควำมเส่ียงท่ีเกิด
จำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงผลกระทบต่อช่ือเสียงและควำมน่ำเช่ือถือในเร่ืองควำมซ่ือสัตยใ์ห้แก่บริษทัในกำรด ำเนินธุรกิจ มำ
ปรับใชก้บักำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำหรือกำรคดัเลือกพนกังำน โดยพนกังำนท่ีไดรั้บกำรคดัเลือก ตอ้ง
ไม่กระท ำควำมผิดทำงวนิยัหรือตอ้งโทษในควำมผิดท่ีเก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ นอกจำกน้ีกำร 
เล่ือนต ำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรให้ผลตอบแทน บริษทัตอ้งพิจำรณำผลกำรปฏิบติังำนให้สอดคลอ้งกับ
นโยบำย และไม่มีประวติักำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือควำมประพฤติท่ีขดัขวำงต่อกำรปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ี ตลอดจน
ส่ือสำรนโยบำยและสร้ำงควำมตระหนกั เพ่ือใหเ้กิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ โดยกำรปฐมนิเทศให้แก่
พนกังำนใหม่และมีกระบวนกำรฝึกอบรมทดสอบควำมรู้เก่ียวกบันโยบำย 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่6.5  คณะกรรมกำรบริษัท ก ำกับดูแลให้บริษัท มีกลไกในเร่ืองรับเร่ืองร้องเรียนและกำร
ด ำเนินกำรกรณีมีกำรช้ีเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 (1) คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลใหมี้กระบวนกำรรับขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีช่องทำงกำรแจง้เบำะแสและ
ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบักำรคอร์รัปชัน่ในหลำยช่องทำง รวมทั้งเปิดเผยช่องทำงรับรองเร่ืองร้องเรียนในเวบ็ไซด์ หรือรำยงำนประจ ำปี
ของบริษทั พร้อมทั้งเปิดรับขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่จำกพนัธมิตรและผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งโปร่งใส 
 (2) คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลใหมี้กำรจดักำรขอ้ร้องเรียนอยำ่งเป็นระบบ เพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีกระท ำโดยเจตนำสุจริต โดยห้ำมกำรเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งเวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมค ำสั่งโดย
ชอบดว้ยกฎหมำย ตำมค ำสัง่ศำลหรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
หลกัการปฏิบตัทิี ่7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบัตทิี ่7.1   คณะกรรมกำรบริษทัดูแลและรับผิดชอบใหก้ำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลต่ำง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำ และเป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำนและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  

(1) คณะกรรมกำรบริษทั ดูแลใหมี้บุคลำกรท่ีมีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ และมีจ ำนวน
ท่ีเพียงพอใหส่้วนท่ีเก่ียวของกบักำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มูล ในกำรใหค้วำมเห็นชอบกำรเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมกำรบริษทัค ำนึงถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(1.1) ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 
(1.2) ควำมเห็นของผูส้อบบญัชีในรำยงำนทำงกำรเงินและขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวกบัระบบควบคุมภำยใน  
(1.3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(1.4) ควำมสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยทุธ์ และนโยบำยของบริษทั 
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(2) คณะกรรมกำรบริษทั ดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี และ แบบ 56-1 ท่ีสะทอ้นฐำนะ
ทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีค  ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร(Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงิน 

หลกัการปฏิบตัทิี ่7.2 กำรติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 
(1) คณะกรรมกำรบริษัท ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร และรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ พร้อมทั้งร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ขอยำ่งรวดเร็ว หำกมีสญัญำณบ่งช้ีปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงิน  
(2) คณะกรรมกำรบริษทั ดูแลให้มีกำรเสนอรำยกำร หรือควำมเห็นส ำหรับให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั คณะกรรมกำร

บริษทัมัน่ใจแลว้วำ่จะมีผลกระทบต่อควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกิจกำรหรือสภำพคล่องทำงกำรเงิน 
หลกัการปฏิบตัทิี ่7.3      กำรจดัท ำแผนและกลไกกำรแกปั้ญหำทำงกำรเงิน หำกกิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงิน 
คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรติดตำมดูแลให้กิจกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมระมดัระวงัอย่ำงใกลชิ้ด ในกรณีท่ีกิจกำรมี

แนวโนม้จะประสบปัญหำ หรือมีแนวโนม้มีปัญหำทำงกำรเงิน โดยจดัใหมี้ระบบกำรบริหำรควำมเสียงในกำรด ำเนินงำนทุกดำ้นของ
บริษทั โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท ำหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงเสนอคณะกรรมกำรบริษทั 
พร้อมทั้งก ำกบัดูแล ทบทวน และให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันโยบำย วิธีปฏิบติัมำตรฐำนกลยทุธ์ และกำรช้ีวดัควำมเส่ียง โดยรวมท่ี
ครอบคลุมทั้งองคก์ร  ประเมินผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนดเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ควำมเส่ียงต่ำง ๆ อยูใ่นกรอบ
ควำมเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทั และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบเป็นประจ ำ 

หลกัการปฏิบัตทิี ่7.4       กำรจดัท ำรำยงำนควำมยัน่ยนื ตำมควำมเหมำะสมของบริษทั  
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำให้จดัท ำนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือกำรพฒันำองคก์รอยำ่งย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบั

วสิยัทศัน์ขององคก์ร คือ “ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรม  เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ไลฟ์สไตล์ด้านแฟช่ันและความปลอดภัย คุณภาพที่
คดัสรรมาเพ่ือคุณ”  หรือ .”Innovative Solutions to your Sustainable Growth Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety 
Products” ไดถู้กน ำไปเช่ือมโยงกบักำรบวนกำรท ำงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ในองคก์ร เพ่ือเป็นแรงหนุนและขบัเคล่ือนกระบวนกำรสร้ำง
ควำมยัง่ยนืใหอ้งคก์ร โดยกำรด ำเนินกิจกำรดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และรำยงำนควำมยัง่ยืนท่ีมีควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ซ่ึงยึดหลกักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย จรรยำบรรณ นโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชั่น กำรปฏิบัติต่อ
พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยำ่งเป็นธรรม รวมทั้งควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

หลกัการปฏิบตัทิี ่7.5   จดัใหมี้หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือท ำหนำ้ท่ีตวัอยำ่งในกำรติดต่อ ส่ือสำรระหวำ่งบริษทั 
กบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

คณะกรรมกำรบริษทั จดัใหมี้นโยบำยส่ือสำรและนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภำยนอกเป็นอยำ่งเหมำะสม เท่ำเทียม 
ทนัเวลำ และใช่ช่องทำงท่ีเหมำะสม ปกป้องขอ้มูลลบัท่ีอำจจะมีผลต่อรำคำหลกัทรัพยแ์ละมอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
และผูบ้ริหำรสูงสุดดำ้นกำรเงินของบริษทั เป็นผูใ้หข้อ้มูลกบับุคคลภำยนอก และยงัไดใ้หฝ่้ำยจดักำรก ำหนดทิศทำงและสนบัสนุน
งำนดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือใหก้ำรส่ือสำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

หลกัการปฏิบตัทิี ่7.6  ส่งเสริมใหน้ ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชก้ำรเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั 
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ซ่ึงประกอบดว้ย

ขอ้มูลท่ีเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซด์ของบริษทั โดย
สม ่ำเสมอเพื่อใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั  
หลกัการปฏิบัตทิี ่8  สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
 หลกัการปฏิบตัทิี ่8.1 กำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษทั  
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 (1)คณะกรรมกำรบริษทัดูแลและใหค้วำมส ำคญัในทุกประเด็นท่ีส ำคญั ทั้งประเด็นท่ีถูกก ำหนดในกฎหมำยและประเด็นท่ี
อำจมีผลกระทบต่อทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกิจกำร จะถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำ 
และ/หรือ อนุมติัในเร่ืองส ำคญันั้น ๆ  
 (2) คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรสนบัสนุนกำรมีส่วนร่วมต่ำง ๆ ของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 (2.1) เปิดโอกำสและก ำหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม โดย
คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอ วำ่ควรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมหรือไม่ ถำ้ไม่สมควร จะช้ีแจงเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรไปยงัผูถื้อหุน้ท่ีไดท้ ำกำรเสนอวำระเขำ้มำและเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั 
 (2.2) เปิดโอกำสและก ำหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเป็นกำร
ล่วงหนำ้ ซ่ึงหลกัเกณฑไ์ดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ทรำบเป็นกำรล่วงหนำ้  
 (3) คณะกรรมกำรบริษทั ดูแลใหจ้ดัท ำหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอต่อกำรใชสิ้ทธิ
ของผูถื้อหุน้ 
 (4) คณะกรรมกำรบริษทัดูแลใหส่้งเอกสำรกำรประชุมพร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั 
พร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบริษทัเป็นเวลำ 15 วนัก่อนกำรประชุม และไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชุม ส ำหรับเอกสำรกำร
ประชุมภำษำองักฤษ  
 (5) คณะกรรมกำรบริษทัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม โดยก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรส่งค ำถำม
ล่วงหนำ้ และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั 
 (6) หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสำรท่ีเก่ียวของ ไดมี้กำรจดัท ำเป็นทั้งภำษำองักฤษ และเผยแพร่บนเวบ็ไซดบ์ริษทั 
 หลกัการปฏิบตัทิี ่8.2    ดูแลใหก้ำรด ำเนินเก่ียวกบักำรจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไดด้ว้ยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และเอ้ือ
ต่อกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้  
 (1)คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดวนัเวลำท่ีเหมำะสม และเพียงต่อกำรอภิปรำย และก ำหนดสถำนท่ีประชุมท่ีสะดวกต่อ
กำรเดินทำง  
 (2) ไม่มีกำรจ ำกดัโอกำสในกำรเขำ้ร่วมประชุมหรือสร้ำงภำระใหก้บัผูถื้อหุน้ คือไม่มีกำรก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะตอ้งน ำเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงตนเกินกวำ่ท่ีก ำหนดไว ้
 (3) คณะกรรมกำรบริษทัส่งเสริมใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นดว้ยกำร
ใช ้Barcode ในกำรลงทะเบียน กำรลงคะแนนเสียง กำรนบัคะแนน และแสดงผล เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย  ำ  
 (4) ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ท ำหนำ้ท่ีดูแลใหก้ำรประชุมเป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
และขอ้บงัคบับริษทั พร้อมทั้งเป็นผูจ้ดัสรรเวลำส ำหรับแต่ละวำระอยำ่งเหมำะสม และเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมเห็นและตั้ง
ค  ำถำมต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้ 
 (5) ไม่มีกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมนอกเหนือจำกท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม หรือแจกเอกสำรเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ซ่ึง
ถือวำ่เป็นกำรลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้
 (6) กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี และสกัขีพยำนในกำรตรวจนบัคะแนน ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทุกปี 
 (7) ก่อนเร่ิมกำรประชุม ท่ีประชุมจะแจง้จ ำนวน สดัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และของผูถื้อหุน้ท่ีมอบ
ฉนัทะ วธีิกำรประชุม กำรลงคะแนนและกำรนบัคะแนนเสียง 
 (8) ในวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร ประธำนท่ีประชุมจะใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
 (9) มีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นสกัขีพยำนในกำรตรวจนบัคะแนน และเปิดเผยผลกำร
ลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละวำระใหท่ี้ประชุมรับทรำบพร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำร
ประชุม  
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 หลกัการปฏิบตัทิี ่8.3  ดูแลใหมี้กำรเปิดเผยมติท่ีประชุม และรำยงำนกำรประชุมเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น 
 (1) คณะกรรมกำรบริษทัดูแลใหมี้กำรเปิดเผยมติท่ีประชุมพร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงภำยในวนัถดัไปหลงัวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ ผำ่นระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพยแ์ละบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 (2) ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 (3)  ดูแลใหร้ำยงำนกำรประชุมมีกำรบนัทึกขอ้มูลท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 (3.1) รำยช่ือกรรมกำร และผูบ้ริหำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม และสดัส่วนกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมและท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุม 
 (3.2) วธีิกำรลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระ 
 (3.3) ประเด็นค ำถำมค ำตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นำมสกลุของผูถ้ำมและผูต้อบ  

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
(1) ณ. วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทัประกอบด้วย 1) คณะกรรมกำรบริษทั 2) คณะกรรมกำรชุดย่อย 
จ ำนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ, คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน, คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ 
คณะกรรมกำรบริหำร  ทั้งน้ี คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอยำ่งนอ้ยจ ำนวนหน่ึงในสำมโดยอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำร
จะแบ่งออกใหเ้ป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปี
ท่ีสองภำยหลงักำรจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลำกวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงัๆต่อไปใหก้รรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็น
ผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ซ่ึงกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1.   ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเวน้ แต่ใน เร่ืองท่ีตอ้ง
 ไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนกำรด ำเนินกำร เช่น เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กำรท ำ
 รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรซ้ือหรือขำยสินทรัพยท่ี์ส ำคญัตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตำมท่ี
 หน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ๆ ก ำหนด เป็นตน้ 
2.   ก ำหนด หรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษทั 
3    ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทัและกำรก ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำร ให้ เป็นไปตำม
 นโยบำย กลยทุธ์ และทิศทำงท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและ
 กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื 
4.   พิจำรณำตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสำระส ำคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ ำนำจกำรบริหำร และรำยกำร
 อ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
5.   ประเมินผลกำรปฏิบติังำนและก ำหนดค่ำตอบแทนของฝ่ำยบริหำรปฏิบติังำน 
6.   รับผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิบติังำนของฝ่ำย โดยมีควำมตั้งใจและควำมระมดัระวงัในกำรปฏิบติังำน  
7.   จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรในกำร  ประเมินควำม
 เหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในใหมี้ประสิทธิภำพและ ประสิทธิผล กำรบริหำรกำรจดักำรควำมเส่ียง 
 กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรติดตำมผล 
8.    ดูแลไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหวำ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั 
9.    ก ำกบัดูแลกิจกำรใหมี้กำรปฏิบติังำนอยำ่งมีจริยธรรม 
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10.  ก ำหนดขอ้บงัคบัหรือระเบียบภำยในของบริษทัในเร่ืองต่ำง ๆ 
11   รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชี
 ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และครอบคลุมเร่ืองส ำคญั ๆ ตำมนโยบำยขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี  ส ำหรับกรรมกำรบริษทัจดทะเบียนของตลำด
 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง ทั้งน้ี เม่ือครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ดงักล่ำว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรตรวจสอบท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจจะไดรั้บกำรเลือกตั้งให้กลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งไดอี้ก 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ มีควำมถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่ง เพียงพอ โดยกำร
ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี 
2.  สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน  (Internal Audit)  ใหมี้ควำมเหมำะสม
และมีประสิทธิผล   และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง  
โยกยำ้ย  เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน และอำจ
เสนอแนะ ใหมี้กำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดท่ีเห็นวำ่จ ำเป็นและเป็นส่ิงส ำคญั พร้อมทั้งน ำขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำร
ปรับปรุงแกไ้ขระบบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัและจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรบริษทั โดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก 
และผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน 
3.  สอบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ นโยบำย กฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4.  พิจำรณำคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชี ของบริษทัต่อคณะกรรมกำรบริษทั รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุม กบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
5.  สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั ตำมวธีิกำรและมำตรฐำนท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
6.  พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และขอ้ 
ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในเร่ืองดงักล่ำวใหมี้ควำมถูกตอ้งและครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
7.  สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
 8  รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบอยำ่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
 9.  จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั  ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำด  

หลกัทรัพย ์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
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(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร 
(ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั  
10.  ร่วมใหค้วำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงำนของเจำ้หนำ้ท่ีของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
11.  ในกำรปฏิบติังำนตำมขอบเขตหนำ้ท่ี ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญใหฝ่้ำยจดักำรผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษทัท่ี
  เก่ียวขอ้งมำใหค้วำมเห็น เขำ้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรท่ีเห็นวำ่เก่ียวขอ้งหรือจ ำเป็น 
12.  ใหมี้อ ำนำจวำ่จำ้งท่ีปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษทัมำใหค้วำมเห็นหรือใหค้  ำปรึกษำ ในกรณีจ ำเป็น 
13.  คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมิน พร้อมทั้งปัญหำ
 อุปสรรคในกำรปฏิบติังำนท่ีอำจเป็นเหตุใหก้ำรปฏิบติังำนไม่บรรลุ วตัถุประสงคใ์นกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบให ้  
 คณะกรรมกำรบริษทัทรำบทุกปี 
14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

15. ปฏิบติังำนอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยภำยในขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมกำรบริหำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บเลือกเขำ้มำด ำรง
ต ำแหน่งใหม่ไดอี้ก คณะกรรมกำรบริหำรรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัโดยตรงและมีอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ี
ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
1.   ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลักในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีให้สอด คล้องและ
สนบัสนุนต่อสภำพเศรษฐกิจและกำรแข่งขนัท่ีไดก้ ำหนดและแถลงไวต้่อผูถื้อหุน้เพ่ือเสนอให ้คณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ 
2.   ก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษทั เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ 
3.   ก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รและกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นก ำลงัคน โดยใหค้รอบคลุมถึงภำพรวมในกำร คดัเลือก   กำรฝึกอบรม กำร
วำ่จำ้ง กำรสร้ำงผูบ้ริหำรทดแทน รวมถึงกำรประเมินผลและหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำก ำหนดผลตอบแทนของพนกังำนทุกระดบั  
4.   ตรวจสอบ ติดตำมนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนดำ้นต่ำงๆ ของบริษทัท่ีก ำหนดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เอ้ือต่อ
สภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 
5.   ตรวจสอบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีก ำหนดใหเ้ป็นไปตำมแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้
6.   ด ำเนินกำรจดัท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงินในกำรเปิดบญัชี  กูย้มื จ ำน ำ จ ำนอง ค ้ำประกนัและกำรอ่ืน รวมถึงกำรซ้ือ
ขำยและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ ตำมวตัถุประสงค ์เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั ภำยใตอ้  ำนำจวงเงินท่ีได้
ก ำหนดไว ้
7.   ติดตำมผลกำรพฒันำระบบกำรจดักำร และด ำเนินกำรอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
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ค่ำตอบแทน อำจไดรั้บกำรแต่งตั้งกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งต่อไปไดอี้กตำมท่ี คณะกรรมกำรบริษทัเห็นวำ่เหมำะสม นอกเหนือจำก
กำรพน้จำกต ำแหน่งตำม   กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะพน้ต ำแหน่งเม่ือ 

1.ลำออก 
2.คณะกรรมกำรบริษทัมีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

คณะกรรมกำรบริษทั มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้ง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำม
วตัถุประสงค ์หรือเพ่ือทดแทน กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมขอ้ ได ้โดยบุคคลท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง
เขำ้เป็น กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทดแทน  จะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึงตนแทนเท่ำนั้น 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีขอบเขตอ ำนำจ
หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 
ด้านการสรรหา 

1. ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรชุดยอ่ย โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน 
โครงสร้ำง และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/
หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจำรณำสรรหำ คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริษทัท่ีครบวำระ และ/หรือ มี ต ำแหน่งวำ่ง
ลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

3. ปฏิบติักำรอ่ืนใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
4. ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทรำบเพ่ือพิจำรณำ

อนุมติั 
ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1. จดัท ำหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นรำยบุคคล โดยกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทัใหพิ้จำรณำควำมเหมำะสมกบัภำระหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบ ผลงำน และ
เปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลำ้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกรรมกำร เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมกำร
บริษทัพิจำรณำและน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั และมีหนำ้ท่ีใหค้  ำช้ีแจง ตอบค ำถำมกบัค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทัในท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ 

4. รำยงำนนโยบำย หลกักำร/เหตผุลของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ตำมขอ้ก ำหนดของตลำด  หลกัทรัพยฯ์ 
โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปี ของบริษทัฯ 

5. ปฏิบติักำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยโดยฝ่ำยบริหำร 
             และหน่วยงำนต่ำงๆ จะตอ้งรำยงำนหรือน ำเสนอขอ้มูลและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมกำรสรรหำและ            
             ก ำหนดค่ำตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนใหบ้รรลุ  
             ตำมหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย 
ประธานกรรมการ  
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
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1.สนบัสนุน ช่วยเหลือ แนะน ำ กำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยบริหำรผำ่นประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
2.เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัและควบคุมกำรประชุมใหมี้ประสิทธิภำพเป็นไปตำม
ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทัฯ สนบัสนุนและเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 
3.เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขำดในกรณีท่ีประชุมคณะกรรมกำรมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ำยเท่ำกนั  
4.รับผดิชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรในกำรก ำกบั ติดตำม ดูแลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำร
ชุดยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้ 
5.กำรเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และระหวำ่งคณะกรรมกำรและ
ฝ่ำยจดักำร  
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
1.  ก ำหนดนโยบำย กลยทุธ์ โครงสร้ำง และอ ำนำจบริหำรงำน รวมทั้งรับผิดชอบในกำรจดัท ำแผนกลยทุธ์ และแผนงบประมำณ
 ประจ ำตำมท่ีฝ่ำยบริหำรน ำเสนอ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
2.   ควบคุม ดูแล และด ำเนินกำร และ/หรือ บริหำรงำนทัว่ไปเป็นตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำก
 คณะกรรมกำรบริษทั 
3.   เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจของบริษทัในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบียบ   
  ขอ้ก ำหนด ค ำสัง่ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
4. มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรท่ีเก่ียวของ้และเป็นประโยชน์ต่อ
 บริษทั  
5.   พิจำรณำอนุมติัแผนกำรปฏิบติักำรของแต่ละฝ่ำยงำนของบริษทัและพิจำรณำอนุมติัค ำขอจำกฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ของบริษทัท่ี
 เกินอ ำนำจสัง่กำรของฝ่ำยงำนนั้น ๆ  
6. อ ำนำจออกค ำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพ่ือใหก้ำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของบริษทัและ
 เพื่อรักษำระเบียบวนิยักำรท ำงำนภำยในองคก์ร 
7.   มอบอ ำนำจหนำ้ท่ีเพื่อใหพ้นกังำนระดบับริหำรของบริษทัมีอ ำนำยกระท ำกำรในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลำยเร่ือง ตำมท่ี
 พิจำรณำเห็นสมควร 
8.  อนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของ  
     ส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
9.  ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยใหเ้ป็นครำว ๆ ไป 
(2)  ดร. มงคล  เหล่ำวรพงศ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระเป็นผูมี้ควำมรู้และประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีและกำรเงิน เพียง
พอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน ทั้งน้ีประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินตำมเอกสำรแนบ 1 
 9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
(1)  กรรมการอสิระ 
บริษทัฯ ก ำหนดองคป์ระกอบคณะกรรมกำรบริษทัให้ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ของบริษทั  ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ ดงัน้ี 
 1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ดว้ย 
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 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่
จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 
 3.ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุม
ของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อิสระ 
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ  ส ำนกังำนสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำว 
มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 
 7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
 8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ท่ีมีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินร้อย
ละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยั
กบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 9.ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ริหำรสูงสุด  
กำรสรรหำคดัเลือกบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรของบริษัทนั้น  บริษทัได้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ คุณวุฒิ 
ประสบกำรณ์ ศกัยภำพเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั  ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเป็นประจ ำทุกปี ผูถื้อหุ้นแต่ละรำย
จะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู ่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเขำ้เป็นกรรมกำรได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใด
ไม่ได ้  โดยจะพิจำรณำให้ควำมส ำคญัต่อผูมี้ทกัษะ ประสบกำรณ์ท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษทั โดยจะพิจำรณำ
จำกคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
 1.   มีคุณสมบติัสอดคลอ้งตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด   หลกัทรัพย ์กฎของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์กฎของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ
บริษทั    
 2.  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยในสำขำวชิำชีพต่ำงๆ ท่ีจะเป็นประโยชนแ์ละเพ่ิมมูลค่ำใหแ้ก่บริษทั  
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 3.   มีคุณลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่บริษทั ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ย
ควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสตัย ์(Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลำไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี  

 กำรเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรเป็นไปตำมวธีิกำรท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และกรรมกำรท่ีไดรั้บกำร แต่งตั้งจะตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ดงัน้ี 

 1.  คณะกรรมกำรของบริษทัมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน และกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ิน
ท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร และ กรรมกำรของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตำมท่ีกฏหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และกฏหมำยวำ่
ดว้ยหลกัทรัพยก์ ำหนด 
      2.  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรโดยใชเ้สียงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีีกำรดงัต่อไปน้ี  
      (1)   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
 (2)   ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้ 
แต่จะแบ่งคะแนนเสียใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็น กรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด    
 3. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำม
ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจด
ทะเบียนบริษทันั้น ให้จับสลำกกันว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำก
ต ำแหน่ง กรรมกำรผูอ้อกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้ 
 4. กรรมกำรมีสิทธิไดรั้บค่ำตอบแทนจำกบริษทัในรูปของเงินรำงวลั เบ้ียประชุม บ ำเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืน ตำมขอ้บงัคบัหรือตำมท่ีประชุมผูหุ้้นจะพิจำรณำ ซ่ึงอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก ำหนดไว้
เป็นครำว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวำ่จะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจำกนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิกำรต่ำง ๆ 
ตำมระเบียบของบริษทั   
 5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกต่อบริษทั  กำรลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึงบริษทั 6. 
ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่
มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยเ์ขำ้
เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกวำ่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขำ้เป็น
กรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทนมติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึง
ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่
 7.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ
สำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุ้น
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 9.ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
  9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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 บริษทัร่วม คือ บริษทัอินทริเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ำกดั  ด ำเนินธุรกิจเป็นผูน้ ำเขำ้และจดักำรดูแลหนงัววัดิบและหนังววั
ฟอกก่ึงส ำเร็จรูป โดยมีส่งบุคคลเขำ้ไปเป็นกรรมกำร ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ทั้งน้ี เปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในหัวขอ้ รำยกำรระหวำ่ง
กนัและ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัยอ่ยและบริษทั ตำมเอกสำรแนบ 2  
 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส โดยไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้นกำรเปิดเผย
ขอ้มูล ควำมโปร่งใส รำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปิดเผยสำรสนเทศทำงกำรเงินและขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจและผล
ประกอบกำรของบริษทัฯ ในแง่ของควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลำอยำ่งสม ่ำเสมอ ให้กบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน 
นักวิเครำะห์หลกัทรัพย ์ตลอดจน บุคคลทั่วไป คณะกรรมกำรบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยขอ้บงัคบั และ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใสอยำ่งเคร่งครัด  เม่ือกรรมกำรบริษทัหรือผูบ้ริหำรมีกำรเปล่ียนแปลง
ในกำรซ้ือขำยหุน้ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ทำงบริษทัฯก ำหนดให้
กรรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนขอ้มูลใหก้บัหน่วยงำนก ำกบัดูแลทรำบตลอดเวลำโดยเคร่งครัด  
  ในกำรดูแลเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัฯนั้น บริษทัไดมี้มำตรกำรป้องกนัขอ้มูลภำยในโดยไดก้ ำหนดเป็นขอ้ปฏิบติั
ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในหวัขอ้ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และกำรรักษำขอ้มูลอนัเป็นควำมลบั โดยเฉพำะกำรใชข้อ้มูลของ
บริษทัฯ บริษทัถือวำ่เป็นควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีจะตอ้งเก็บรักษำขอ้มูลควำมลบัของบริษทัฯอยำ่ง
เคร่งครัด โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ขอ้มูลภำยในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจหรือรำคำหุ้น ใน
ส่วนของกรรมกำรไดมี้กำรก ำหนดขอ้ปฏิบติัไวใ้นแนวทำงปฏิบติัของคณะกรรมกำรบริษทั และก ำหนดไวใ้นขอ้ปฏิบติัจริยธรรม
ธุรกิจ โดยมีขอ้ก ำหนดดงัน้ี 
 1. กรรมกำรผูบ้ริหำร และพนักงำนบริษัททุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยใน (Inside Information) ของบริษัท ท่ีมี 
สำระส ำคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น  
 2. พนกังำนบริษทัทุกระดบัตอ้งรักษำและปกปิดขอ้มูลลูกคำ้และขอ้มูลทำงกำรคำ้ไวเ้ป็นควำมลบัพนกังำนบริษทั ตอ้งไม่
เปิดเผยควำมลบัของลูกคำ้ทั้งต่อพนกังำนดว้ยกนั และบุคคลภำยนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งเวน้แต่เป็ นขอ้บงัคบั โดยกฎหมำยใหเ้ปิดเผย กำร
เปิดเผยเพื่อวตัถุประสงคท์ำงกำรฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติัใหมี้กำรเปิดเผย  
 3. ห้ำมกรรมกำรผูบ้ริหำร พนกังำนบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเปิดเผย หรือส่งผ่ำนขอ้มูล หรือควำมลบัของ
บริษทัไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญำติพ่ีนอ้ง เพ่ือนฝงู เป็นตน้  
 4. กำรเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยพนกังำนบริษทัท่ีมีอ ำนำจหนำ้ท่ี พนกังำนทัว่ไปไม่มีหนำ้ท่ีเปิดเผยขอ้มูล เม่ือถูกถำม
ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีตนไม่มีหนำ้ท่ีเปิดเผยให้แนะน ำผูถ้ำมสอบถำมผูท่ี้ท ำหน้ำท่ีเปิดเผยขอ้มูลนั้นเพ่ือให้กำรให้ขอ้มูลถูกตอ้งและ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั  
 5. ไม่ใหค้  ำแนะน ำในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนำ้ท่ีกำรงำนท่ีไดรั้บ มอบหมำยจำก
บริษทั  
  6. บริษทัจะมีกำรออกประกำศแจง้ห้ำมซ้ือ/ขำยหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลำกำรจดัท ำงบกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและรำยปี ผ่ำน
ช่องทำงกำรส่ือสำรภำยในองคก์รต่อกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนบริษทัจนกวำ่จะมีกำรประกำศให้ทรำบ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ถึงวนัท่ีสำมำรถท ำกำรซ้ือ/ขำยไดต้ำมปกติ  
 7. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนตั้งแต่ระดบัผูจ้ดักำรแผนกข้ึนไป เม่ือมีกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั ให้จดัท ำรำยงำน
กำรซ้ือขำย นั้นภำยใน 3 วนัท ำกำร และ รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องตนหรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งตำม หลกัเกณฑ์
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เป็นรำยไตรมำสต่อเลขำนุกำรบริษทัฯ   
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 นอกจำกน้ีบริษทัฯไดก้ ำหนดในนโยบำยบรรษทัภิบำลท่ีจะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนใชโ้อกำสจำกกำรเป็น
กรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนบริษทัฯ แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน โดยหำ้มไม่ใหก้รรมกำรประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ 
หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัฯ  ในกรณท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรดงักล่ำว 
บริษทัฯตอ้งดูแลใหท้ ำรำยกำรดว้ยควำมโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
หรือพนกังำนท่ีมีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั หำกรำยกำรนั้นเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั
ภำยใตป้ระกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์วธีิกำร รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษทัจดทะเบียนอยำ่งเคร่งครัด นอกจำกนั้นในแนวปฎิบติัของกรรมกำรบริษทัฯไดมี้กำรก ำหนดแนวทำงส ำหรับกรรมกำร
หำกไดรั้บรู้ขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะและก ำหนดให ้มีกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีมี
กำรเปล่ียนแปลง 
  ในส่วนของกำรพฒันำระบบควบคุมกำรใช้ข้อมูลภำยในบริษัทฯได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information 
Technology: IT) มำใชค้วบคุม เช่น ระบบกำรป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯจำกบุคคลภำยนอก ระบบควบคุมระดบักำรเขำ้ถึง
ขอ้มูลของบริษทัฯของพนกังำนในระดบัต่ำงๆ ใหต้รงกบัควำมรับผิดชอบ  
 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
(1) ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 บริษทัไดแ้ตง่ตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั โดยส ำหรับปีส้ินสุด  
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัไดจ่้ำยค่ำตอบแทน เป็นจ ำนวน   1.93  ลำ้นบำท โดยไม่มีค่ำตอบแทนอ่ืน  
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 บริษทัไดแ้ตง่ตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั โดยส ำหรับปีส้ินสุด  
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  บริษทัไดจ่้ำยค่ำตอบแทน เป็นจ ำนวน  1.80  ลำ้นบำท โดยไม่มีค่ำตอบแทนอ่ืน  
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 บริษทัไดแ้ตง่ตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั มีควำมเป็นอิสระและมีควำมเช่ียวชำญในกำร
สอบบญัชี และไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวของ  ท ำหนำ้ท่ีสอบบญัชีโดยมี
ค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชีบริษทั โดยส ำหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัไดจ่้ำยค่ำตอบแทน เป็นจ ำนวน 1.85 ลำ้น
บำท โดยไม่มีค่ำตอบแทนอ่ืนๆ  
(2) ค่ำบริกำรอ่ืน    
บริษทัไม่มีกำรจ่ำยค่ำบริกำรประเภทอ่ืนๆ ใหก้บัผูส้อบบญัชีในรอบ 3 ปีท่ีผำ่นมำ  
9.7 กำรน ำหลกัำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช ้
คณะกรรมกำรบริษทัไดท้บทวนหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 โดยไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุม
คณะกรรมบริษทัคร้ังท่ี 1/2562  ตลอดจนประกำศใชเ้ป็นแนวทำงในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ตำมหลกักำรปฏิบติัทั้ง 8 ขอ้  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
10.1  นโยบายและภาพรวม  
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน ) มีนโนบำยด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility CSR ) ด ำเนินธุระกิจภำยใตห้ลกัจริยธรรม และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
บริษทัฯประกอบธุรกิจและจัดท ำกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือ
น ำไปสู่กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนของกิจกำรและสังคมโดยรวม ค ำนึงถึงผลกระทบท่ีอำจจะมีผลต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังำน ชุมชนท่ีบริษทัฯประกอบกิจกำรอยู ่ลูกคำ้ คู่คำ้ และหน่วยงำนภำครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชำติ  

 10.2 กำรจดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 
 บริษทัฯ มิไดจ้ดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม แต่ไดด้ ำเนินกำรและปฏิบติัดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมั โดยแสดง
ถึงกรอบกำรด ำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมอยำ่งมีแบบแผน โดยยดึมัน่ในวสิยัทศัน์  “ตอบโจทยด์ว้ยนวตักรรม  เติบโตร่วมกนั
อยำ่งย ัง่ยืน ไลฟ์สไตล์ดำ้นแฟชัน่และควำมปลอดภยั คุณภำพท่ีคดัสรรมำเพื่อคุณ”    จึงไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจตำม
หลกักำรควำมรับผิดต่อสงัคมโดยด ำเนินกำรตำมหลกัำร 8 ขอ้ดงัน้ี  

(1)  กำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม บริษทัฯมุ่งมัน่เป็นตน้แบบท่ีดีของโรงงำนฟอกหนงัในประเทศไทย โดยกำร
สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือใหก้บัผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อกำรด ำเนินธุรกิจ มุ่งมัน่พฒันำและบริหำรจดักำรธุริจตำมหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี สร้ำงมำตรฐำนท่ีเป็นสำกล เป็นท่ียอมรับทัว่โลก เพ่ือเป็นส่ิงยนืยนักำรท ำงำน และศกัยภำพของบริษทัฯ ใหมี้
ควำมน่ำเช่ือถือ และยอมรับกนัในสงัคมวงกวำ้ง ใหค้วำมเป็นธรรม โปร่งใส ใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนและถูกตอ้งพร้อมเปิดเผยขอ้มูล  
            (2)  กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำอนุมติันโยบำยกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ ในกำรประชุม
คร้ังท่ี 4 เม่ีอวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561 และไดป้ระกำศใช ้เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2561 พร้อมทั้งก ำกบัทุกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งใหย้ดึถือ
ปฏิบติั  และไดร้ะบุไวใ้นคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ ดงัน้ี  

1) หำ้มเรียกร้องส่ิงของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนท่ีมีหนำ้ท่ีหรือธุรกิจ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ีไม่วำ่กบัโดยตนเอง
หรือผูอ่ื้น   

2) หำ้มรับส่ิงของหรือผลประโยชนอ่ื์นใดจำกบุคคลอ่ืนท่ีมีหนำ้ท่ีหรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัองคก์รเวน้แต่ในโอกำส หรือ
เทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนัโดยส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด  ทั้งน้ีกำรรับดงักล่ำวตอ้งไม่มี
อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดโดยไม่เป็นธรรมต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

3) กำรรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2) โดยควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่เพ่ือรักษำ
ควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งบุคคล ใหผู้รั้บรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำของตนทรำบ 

4) กำรรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีใหแ้ก่กนัในกิจกรรมต่ำงๆ ระหวำ่งองคก์ร หรือเป็นกำรเช่ือม 
สมัพนัธไมตรีระหวำ่งองคก์รใหผู้รั้บรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำของตนทรำบ 

บริษทัฯ เปิดโอกำสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถแจง้แบะแสผำ่น E-mail และก ำหนดมำตำกำรคุม้ครองผูแ้จง้แบะแสไว ้
นโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ ซ่ึงมีรำยละเอียดขั้นตอนของกำรับเร่ืองร้องเรียน และกำรพิจำรณำขอ้ร้องเรียน โดยไดป้ระกำศใช้
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2561  
 (3) – (4)  กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน และกำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม  บริษทัฯ เคำรพในเกียรติของพนกังำน ใน
สถำนท่ีท ำงำนของเรำก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนเขำ้ร่วมในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกำรท ำงำน ทั้ง
ระบบขององคก์รมีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัตำมกฏหมำย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำน และหลกักำรเก่ียวกบัมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำน
ตำมเกณฑส์ำกล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินก ำเนิด เช้ือชำติ เพศ อำย ุสีผิว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะ ชำติตระกลู สถำนศึกษำ ส่งเสริมควำม
เสมอภำค ไม่ใชแ้รงงำนเด็ก  โดยมีขอ้ก ำหนดดงัน้ี  
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 ไม่สนบัสนุนกำรบงัคบัใชแ้รงงำน (forced labour) หรือ แรงงำนนกัโทษและไม่ใชก้ำรลงโทษทำงกำยหรือกำรคุกคำมจำก
กำรถูกกระท ำรุนแรง หรือรูปแบบอ่ืนๆของกำรข่มเหงทำงกำย เพศ จิตใจ หรือทำงวำจำ      เป็นมำตรกำรดำ้นระบียบ วินยั
หรือกำรควบคุม  

 ต่อตำ้นและไม่ใชแ้รงงำนเด็ก (child labour) โดยกำรไม่วำ่จำ้งบุคคลอำยตุ  ่ำกวำ่ 15 ปี ไม่วำ่ในจุดประสงคใ์ดทั้ง แบบงำน
ประจ ำหรืองำนนอกเวลำ รวมทั้งกำรท ำงำนแบบมีค่ำจำ้งและไม่มีค่ำจำ้ง  

 กำรวำ่จำ้งแรงงำนต่ำงดำ้วบริษทัฯ กระท ำอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำยภำยใตก้ฏหมำยแรงงำน  
 บริษทัจะคดัเลือกบุคคลเพ่ือวำ่จำ้งใหด้ ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ดว้ยควำมเป็นธรรมโดยค ำนึงถึงคุณสมบติัของแต่ละต ำแหน่งงำน

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำประสบกำรณ์และขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นกบังำนและปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนโดยเสมอภำคกนั ไม่
เลือกปฏิบัติไม่มีขอ้กีดกนัเร่ืองเพศ อำยุเช้ือชำติศำสนำ สถำนศึกษำ หรือสถำนะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกับกำร 
ปฏิบติังำน  

 บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของพนกังำนดว้ยทรำบดีวำ่พนกังำนเป็นทรัพยำกรอนัมีค่ำ   และ    เป็นปัจจยัสู่ควำมส ำเร็จ
ของบริษทัฯ จึงใหค้วำมส ำคญัและดูแลใหพ้นกังำนมีทกัษะในกำรท ำงำนและมีควำมมัน่คง โดย  

o ใหค้่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ  
o จดัให้มีกำรตรวจสุขภำพพนักงำนเป็นประจ ำปีทุกปี เพ่ือให้พนกังำนสำมำรถทรำบไดว้ำ่ปัจจุบนั สุขภำพของ

ตวัเองเป็นอยำ่งไร และไดรั้บกำรรักษำหรือป้องกนัไดอ้ยำ่งทนัท่วงที และยงัสร้ำงควำม  ตระหนกัให้พนกังำน
ดูแลสุขภำพไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

o  จดังำนปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนกังำนใหพ้นกังำนใหม่ทุกท่ำนไดรั้บทรำบและเขำ้ใจถึงสิทธิท่ี        พนกังำน 
พึงไดรั้บตำมกำรว่ำจำ้งท่ีเป็นธรรม จริยธรรมในดำ้นต่ำงๆ และยึดมัน่ปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยแรงงำนอยำ่ง
เคร่งครัด  

o มุ่งพฒันำและจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง    เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ และส่งเสริมใหพ้นกังำนมีควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ โดยมีกำรพิจำรณำผลงำนเพ่ือเล่ือนต ำแหน่งใน
แต่ละปี  

o จดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพให้แก่พนกังำนเพ่ือสนบัสนุนให้พนกังำนออมเงินระยะยำวไว ้ ส ำหรับตนเอง และ
ครอบครัวเม่ือลำออกจำกงำน เกษียณอำย ุทุพพลภำพหรือเสียชีวติ  

 จดัตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั และก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยัในสถำนประกอบกำร คณะกรรมกำรปลอดภยั 
(คปอ) เพ่ือดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของพนกังำน ไดมี้กำรจดัประชุม
และจดัท ำรำยงำนทุกเดือน จดัให้มีกำรวำงแผนและฝึกอบรมระบบป้องกนัอคัคีภยั และ ซอ้มหนีไฟให้กบัพนักงำนเป็น
ประจ ำทุกปี ปีละ 2 คร้ัง นอกจำกน้ียงัไดว้ำ่จำ้งทีมวิศวกรรมควบคุมตำมกฏหมำยซ่ึงผ่ำนกำรข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ
อำคำรและอุปกรณ์ใหม้ำด ำเนินกำรตรวจสอบอำคำรและอุปกรณ์ประกอบอำคำรเป็นประจ ำทุกปี 

 จดัตั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำรในสถำนประกอบกำร เพ่ือเป็นเสมือนส่ือกลำงในกำรถ่ำยทอดควำมตอ้งกำรดำ้นสวสัดิกำร
ของลูกจำ้งใหน้ำยจำ้งทรำบและร่วมปรึกษำใหข้อ้เสนอแนะตลอดจนดูแลจดักำรดำ้นสวสัดิกำรภำยสถำนประกอบกำร ซ่ึง
เห็นวำ่พนกังำนไดรั้บประโยชน์และมีขวญัก ำลงัใจในกำรท ำงำน สนบัสนุนใหมี้อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เคร่ืองอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรท ำงำนและสร้ำงส่ิงแวดลอ้มท่ีดีตำมท่ีคณะกรรมกำรสวสัดิกำรน ำเสนอ 

 บริษทัจะรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำน เช่น ชีวประวติัประวติัสุขภำพประวติักำรท ำงำน ฯลฯ กำรเปิดเผย หรือกำร
ถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังำนสู่สำธำรณะจะท ำไดต้่อเม่ือไดรั้บควำมเห็นชอบจำกพนกังำนผูน้ั้น ทั้งน้ีกำรล่วงละเมิด
ถือเป็นควำมผิดทำงวนิยัเวน้แต่ไดก้ระท ำไปตำมระเบียบบริษทัหรือตำมกฎหมำย 
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 (5) ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค หมำยถึง ควำมรับผิดชอบต่ออคุณภำพและคุณสมบติั ของสินคำ้ท่ีบริษทัฯ ผลิต วำ่ตอ้งไม่
เป็นอนัตรำยและมีควำมปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค หรือ ผูใ้ชสิ้นคำ้นั้น ๆ ตลอดจนไม่ท ำลำยสังคม ธรรมชำติและส่ิงแวดลม้  สินคำ้ของ
บริษทัฯ ไดผ้่ำนกำรผลิตท่ีเป็นมำตรำฐำนสำกลไดรั้บกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนตรวจสอบจำกต่ำงประเทศหลำยหน่วยงำน ซ่ึง
เขม้งวดเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นอยำ่งยิง่ ซ่ึงเป็นขอ้ก ำหนดโดยตรงจำกบริษทัคู่คำ้ และ ลูกคำ้ของบริษทั 
 ในปีท่ี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมกบัองคก์ำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก เพ่ือลดปริมำณในกำรปล่องก๊ำซเรือนกระจก
โดยกำรข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์ของบริษทั คือ หนังววัฟอกส ำเร็จ ประเภท Nature Back เพื่อลดตน้ทุนกำรผลิตจำกกำรพฒันำ
กระบวนกำรผลิตใหมี้ประสิทธิภำพดีข้ึน เพ่ิมกำรใชพ้ลงังำนหมุนเวียนและแสดงเจตนำรมณ์ในกำรรับผิดชอบต่อสังคม และสร้ำง
ภำพลกัษณ์ท่ีดีให้บริษทั โดยไดรั้บอนุญำตให้ใชเ้คร่ืองหมำยสลำกคำร์บอนฟุตพร้ินต ์ตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฏำคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 
กรกฏำคม 2563   
 (6) กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มพร้อมกบัก ำหนดนโยบำยส่ิงแวดลอ้มและ
ประกำศอยำ่งชดัเจน มีทีมงำนส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งอยำ่งเป็นทำงกำรเพ่ือท ำหนำ้ท่ีสนบัสนุนและด ำเนินกำรเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร พนกังำนรับทรำบและตระหนกัถึงควำมส ำคญัของส่ิงแวดลอ้ม โดยใหค้วำมร่วมมือและ
ใส่ใจกบักำรด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มอยำ่งจริงจงั 
 บริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO : 14001 : 2008 จำกสถำบนั URS ซ่ึงเป็นระบบกำรจดักำรดำ้นกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีมำตรฐำน  และยงัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน เหรียญทองจำกสถำบนั  BLC Leather Technology Centre Ltd ซ่ึงเป็น
สถำบนัท่ีตรวจสอบระบบและจดัอนัดบัดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มของโรงงำนฟอกหนงัระดบัโลก ไดรั้บกำรรับรองรอง 
อุตสำหกรรมสีเขียวระดบั 3 จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  จำกค ำรับรองของสถำบนัต่ำงๆ  เป็นส่ิงท่ีสำมำรถยนืยนัไดว้ำ่ บริษทัฯ  
ยดึมัน่กบักำรรักษำ ใส่ใจ และปกป้องส่ิงแวดลอ้มโดยแทจ้ริง และจะด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ืองและตลอดไปและส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดคือ 
“ส่ิงแวดลอ้มดี พนกังำนมีควำมสุข” 
 (7) กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม  บริษทัฯ ตั้งอยูใ่นเขตชุมชนจึงเขำ้ใจปัญหำและควำมตอ้งกำรของชุมชนเป็นอยำ่งดี 
ผูบ้ริหำรมีนโยบำยช่วยเหลือสงัคมหลำยๆ ดำ้น อำทิ เช่น ดำ้นกำรศึกษำ วฒันธรรม สงัคม ศำสนำ ทำงบริษทัไดมี้ส่วนช่วยเหลือและ
มีส่วนร่วม รวมถือเป็นศูนยก์ลำงในกำรรวบรวมขอ้มูลต่ำงๆ ทั้งดำ้นกำรบริจำคเงิน ส่ิงของ และก ำลงัแรงงำนในกำรพฒันำชุมชน 
โดยส่งตวัแทนของบริษทัฯเขำ้ร่วมและช่วยเหลือทุกคร้ังไม่วำ่จะเป็นหน่วยงำนของภำครัฐ และเอกชน ตำมสมควรและควำม
ตอ้งกำรอยำ่งแทจ้ริง 
 (8) กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดด้ ำเนินงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
บริษทัฯ ไดล้งทุนติดตั้งเคร่ืองบีบอดัตะกอนเพ่ือสกดัตะกอนท่ีมีสำรเคมีในน ้ ำ กำรปล่อยน ้ ำเสียลงสู่บ่อบ ำบดั ตะกอนท่ีสกดัไดแ้ลว้
น ำกบัไปใหบ้ริษทัเคมีภณัฑ ์(ผูข้ำย) เพ่ือสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ได ้  
 โครงการทีบ่ริษัทจดัท า  (CSR in Proceeds)  
 1.โครงกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำ บริษทัฯ สนบัสนุนในกำรน ำวสัดุกลบัมำใชใ้หม่ เช่น กำรใชก้ระดำษสองหนำ้ กำรปิด
เคร่ืองท ำควำมเยน็และปิดไฟในช่วงพกักลำงวนั กำรใชร้ถร่วมกนัในกำรเดินทำงทำงเดียวกนั กำรใชน้ ำไปใชก้ำรผลิตลำ้งพ้ืน
โรงงำน รณรงคก์ำรปิดน ้ ำปิดไฟทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้ กำรก ำหนดกำรเปิดสวติชเ์คร่ืองจกัรในตอนเชำ้ก่อนเร่ิมงำนดว้ยระบบดีเลย ์1 นำที 
เพ่ือลดปัญหำไฟกระชำกและท ำใหมิ้เตอร์ไฟวิง่เร็ว   กำรท ำโครงกำรดงักล่ำวอำจจะไม่เห็นผลทำงดำ้นตวัเลขค่ำพลงังำนหรือตวัเลข
ค่ำใชจ่้ำยลดลงชดัเจน แต่เป็นกำรปลูกจิตส ำนึกและฝึกพนกังำนใหติ้ดเป็นนิสยัส่วนตวัและน ำกลบัไปใชใ้นชีวติประจ ำวนัของ
ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม 
 2.โครงกำรลดของเสียท่ีเป็นวตัถุอนัตรำย  ดว้ยกำรร่วมกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์ดว้ยกำรใชภ้ำชนะบรรจุหมุนเวยีน อำทิ
เช่น ถงัพลำสติก, ถุงพลำสติก ไมพ้ำเลส เป็นตน้ นอกจำกเป็นกำรใชภ้ำชนะอยำ่งคุม้ค่ำแลว้ เป็นกำรลดปริมำณของเสียเพ่ิมข้ึนดว้ย  
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เน่ืองจำกภำชนะท่ีบรรจุเคมีภณัฑบ์ำงชนิดร้ำยแรง ผูน้ ำกลบัไปใชใ้หม่อำจจะมีอนัตรำยจำกกำรใชไ้ม่ถูกวธีิ ดงัจะเห็นไดจ้ำกท่ีเป็น
ข่ำวอยูเ่น่ือง  ทั้งน้ี บริษทัฯ สำมำรถประหยดัค่ำใชจ่้ำยไดด้ว้ยเช่นกนั  
 3.โครงกำรครอบครัวเดียวกนั บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะควำมสมัพนัธ์ ระหวำ่งผูบ้ริหำร และ พนกังำนในทุกระดบั เพ่ือกำร
ท ำงำนเป็นทีม ดว้ยกำรจดังำนเล้ียงบริษทัฯ สงัสรรคเ์น่ืองในโอกำสต่ำง ๆ หรือ กำรท่องเท่ียวประจ ำปี ตลอดจนกำรเล้ียงอำหำร
กลำงวนัพนกังำนเป็นประจ ำทุก 3 เดือน เพ่ือแสดงกำรขอบคุณต่อพนกังำน 
 4.โครงกำรบริจำคโลหิตในสถำนประกอบกำรและบริเวณชุมชนโดยรอบ บริษทัฯ จดัใหมี้กำรจดักิจกรรมบริจำคโลหิต
เป็นประจ ำทุกปี  โดยมีกำรประชำสมัพนัธ์ผำ่นสมำคมฟอกหนงั ลูกคำ้ คู่คำ้ ตลอดจนชมุชนบริเวณคำ้งเคียง เพ่ือร่วมกบับริจำคโลหิต
ใหไ้ดใ้นปริมำณท่ีมำก เน่ืองจำกเป็นท่ีทรำบกนัดีอยูแ่ลว้วำ่ ควำมตอ้งกำรใชโ้ลหิตมีมำกข้ึนทุกปี  
 5. โครงกำรกิจกรรมวนัเด็ก  บริษทัฯ จดักิจกรรมวนัเด็กเป็นประจ ำทุกปี โดยมีอำหำร พร้อมขนมและน ้ ำด่ืมแจกใหก้บัเด็ก 
ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์กำรเรียน และเกมส์กำรแข่งขนั เพ่ือใหเ้ด็กสนุกสนำนและเพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กและเยำวชนไดรู้้จกักำรแสดงออก
อยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของตนเอง รู้จกักำรแบ่งปัน และกำรมีระเบียบวนิยั   
  10.3  กำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อควำมรับผดิชอบต่อสงัคม  
 บริษทัฯ มิไดถู้กตรวจสอบหรือยูร่ะหวำ่งกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจวำ่มีกำรฝ่ำฝืนกฏหมำยในเร่ืองเก่ียวกบั
หลกักำร 8 ขอ้ 
 10.4  กิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (After process)  
 1.  บริษทัฯ บริจำคขำ้วสำรอำหำรแหง้ใหก้บั สถำนสงเคระห์และโรงเรียนบริเวณใกลเ้คียง  

2.  บริษทัฯ สนบัสนุนของรำงวลั กิจกรรมวนัเด็กกบัชุมชมรอบขำ้ง 
 3. บริษทั ฯ บริจำคหนำ้กำกกนัฝุ่ นละออง ใหก้บัชุมชนใกลเ้คียง ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เน่ืองจำกป ญหำหมอก
 ควนัพิษ  
 4. บริษทัฯ บริจำคเงินกำรกศุลใหแ้ก่วดัและสำธำรณสถำนตำมเทศกำลต่ำง ๆ  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
11.1  บริษทัมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอิสระของบริษทัซ่ึงท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของทุกหน่วยงำนให้
เป็นไปตำมระเบียบท่ีวำงไวร้วมทั้งประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนนั้นๆ  ซ่ึง
ช่วยใหฝ่้ำยบริหำรเกิดควำมมัน่ใจวำ่ระบบกำรควบคุมท่ีมีอยูน่ั้นมีกำรปฏิบติัจริงอยำ่งสม ่ำเสมอและเป็นไปอยำ่งเหมำะสม  รวมทั้ง
ช่วยคน้หำขอ้บกพร่องและวิธีกำรพฒันำระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน โดยแผนกตรวจสอบภำยใน
สำมำรถท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี และสำมำรถรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษทั   
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 เท่ำเขำ้ร่วมประชุม
ดว้ย  คณะกรรมกำรไดป้ระเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งรูปแบบกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง โดยใชแ้บบ
ประเมินของส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ส ำนักงำน กลต) โดยค ำถำมหลกัแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ กำรควบคุม
ภำยในองค ์ กำรประเมินควำมเส่ียง กำรควบคุมกำรปฏิบติังำน ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล และระบบติดตำม  เห็นว่ำ 
ระบบควบคุมภำยในของบริษทั มีควำมเหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำมหำย วตัถุประสงค ์
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถูกตอ้งน่ำเช่ือถือ  
11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดแ้ต่งตั้ง นำงสำววลยัรัตน์ ศิลปะชีวะกิจจำ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ให้ด ำรงต ำแหน่ง 
แลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เน่ืองจำกมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรตรวจสอบ และเขำ้ใจในกิจกรรมและกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯเป็นอยำ่งดี  จึงเห็นวำ่มีควำมเหมำะสมท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำวไดอ้ยำ่งเหมำะสมเพียงพอ  เพื่อท ำหนำ้ท่ี
ก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฏเกณฑข์องหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทัฯ ในขณะท่ีกำรพิจำรณำและกำรอนุมติั แต่งตั้ง ถอด
ถอน โยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ (หรือได้ควำมเห็นชอบ) จำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
11.3 การก ากบัการปฏิบัตติามกฏเกณฑ์ 
บริษทัมีหน่วยงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน (Compliance Unit) รับผิดชอบในกำรควบคุมและติดตำมเพ่ือกำรบริหำรจดักำรไม่ให้
ควำมเส่ียงจำกกำรปฏิบติัตำมกฏหมำย กฎระเบียบต่ำง ๆ (Compliance Risk) รวมถึงกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
และนโยบำยอ่ืน ๆ   
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12. รายการระหว่างกัน  
รายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
บริษทั มีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบักิจกำรหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกำรท ำรำยกำระหวำ่งกนั มีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล
ในกำรเขำ้ท ำรำยกำร  กำรซ้ือขำยสินคำ้เป็นกำรด ำเนินทำงธุรกิจปกติของบริษทั ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยทำงกำรคำ้ปกติท่ีมี
เง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป โดยเป็นรำคำตลำดและมีเง่ือนขำกรคำ้ท่ีสำมำรถเปรียบเทียบไดก้บักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอกอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวขอ้งบริษทั ซ่ึงลว้นเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยติุธรรม ไม่ท ำใหบ้ริษทัเสียประโยชน์แต่อยำ่งใด 
โดยมติคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระเขำ้ร่วม
ประชุมไดพิ้จำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ มีควำมเห็นวำ่มีควำมจ ำเป็นและสมเหตสุมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั  
นโยบายการเข้าท ารายการทีเ่กีย่วข้องในอนาคต 
นโยบำยและขั้นตอนกำรอนุมติัรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทั กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจ
มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรผูมี้อ  ำนำจควบคุม บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ โดยบริษทัจะปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือ
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่ำว รวมถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ผูท่ี้อำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ หรือมีส่วนไดเ้สียในกำรท ำรำยกำร จะไม่สำมำรถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียในกำรอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวได ้ 
ในกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
บริษทัจะจดัใหมี้คณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือพิจำรณำใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรนั้น ๆ  
ทั้งน้ีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป และกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขทำง
กำรคำ้ทัว่ไป หรือธุรกรรมอ่ืน ๆ ใหมี้หลกักำรดงัน้ี 
การท ารายการทางการค้าทีม่เีง่ือนไขการค้าทัว่ไป  
กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขทัว่ไป ท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งบริษทั กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มี
ส่วนไดเ้สีย หรืออำจจะมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษทัไดก้ ำหนดกรอบกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว ซ่ึงไดถู้กพิจำรณำ
และใหค้วำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผำ่นกำรพิจำรณำอนุมติัเป็นหลกักำรจำกกรรมกำรบริษทัแลว้ โดยเม่ือมีกำรท ำ
ธุรกรรมดงักล่ำว ฝ่ำยจดักำรของบริษทั สำมำรถอนุมติักำรท ำธุรกรรมไดโ้ดยท ำธุรกรรมในรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งมีขอ้ตกลงทำงกำร
ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และจะตอ้งเป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีบริษทั
กระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำรหรือเป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ ซ่ึงมีรำคำและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขทำงกำรคำ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.รำคำและเง่ือนไขท่ีบริษทัไดรั้บหรือใหก้บับุคคลทัว่ไป 
 2.รำคำและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับุคคลทัว่ไป 
 3.รำคำและเง่ือนไขท่ีบริษทัสำมำรถแสดงไดว้ำ่ ผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะท ำนองเดียวกบับริษทัใหก้บับุคคลทัว่ไป ฃ 
ทั้งน้ี เม่ือมีกำรท ำธุรกรรมท่ีมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ ดงักล่ำวขำ้งตน้ ฝ่ำยจดักำรของบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำตดัสินใจ ซ่ึงภำยหลงัจำกท่ี
ฝ่ำยจดักำรพิจำรณำอนุมติัแลว้จะจดัท ำรำยงำนสรุปรำยกำรระหวำ่งกนั เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือรับทรำบรำยกำรใน
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กรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัพบวำ่มีกำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว ้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัจะร่วมกนัด ำเนินกำรเพ่ือหำทำงแกไ้ขต่อไป  
การท ารายการทางการค้าทีไ่ม่เป็นเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไปหรือการท าธุรกรรมอ่ืน ๆ 
กำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขทำงกำรคำ้ทัว่ไปหรือกำรท ำธุรกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งบริษทักบับุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์มีส่วนไดเ้สียหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ในอนำคต จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ  
พิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรเขำ้ท ำรำยกำรตลอดจนควำมเหมำะสมดำ้นรำคำและ
เง่ือนไขกำรเขำ้ท ำรำยกำรนั้น ๆ และมีกำรเปรียบเทียบกบัรำคำท่ีท ำกบับุคคลภำยนอกหรือรำคำตลำดก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตำมแต่กรณีเพ่ืออนุมติัต่อไป  ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำ
ตดัสินใจในรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดข้ึน บริษทัอำจจะใหผู้เ้ช่ียวชำยอิสระหรือผูส้อบบญัชีภำยนอกของบริษทัเป็นผูใ้หค้วำมเห็น
เก่ียวกบักำรกบัรำยกำรดงัล่ำวเพ่ือน ำไปใชป้ระกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ตำมแต่กรณีเพ่ืออนุมติัต่อไป   ซ่ึงผูมี้ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรท ำรำยกำรจะไม่
สำมำรถมีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำว  
รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทั มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลง
ร่วมกนัระหวำ่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
บริษทัฯ มีรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นรำยกำรซ้ือขำยสินคำ้ตำมธุรกิจปกติ และเป็นไปตำมรำคำตลำด ทั้งน้ีได้
เปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทั ขอ้ 30,  รำยงำน
ประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีของบริษทั  (แบบ 56-1) 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. สรุปข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั  

   
ข้อมูลจำกงบกำรเงนิ 

2562 
ลา้นบาท 

2561 
ลา้นบาท 

2560 
ลา้นบาท 

สินทรัพยร์วม 2,231 2,822 2,067 
หน้ีสินรวม 1,316 1,734 992 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 915 1,085 1,075 
รายไดจ้ากการขาย 2,430 2,898 2,275 
รายไดร้วม 2,459 2,922 2,379 
ก าไรสุทธิ (164) 12 (103) 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (0.37) 0.03 (0.25) 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 2.08 2.47* 25.66 

 
อตัราส่วนทางการเงิน  31 ธ.ค. 

2562 
31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.44 1.60 1.55 

อตัราก าไรสุทธิ (%) (6.78) 0.41 (4.54) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (18.05) 1.10 (9.60) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) (7.39) 0.42 (4.99) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.44 0.11 0.92 
เงินปันผลต่อหุน้  (บาท) -**** 0.02*** 0.05** 

* 1) เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัฯ จากเดิม
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการเพ่ิมจ านวนหุ้นสามัญ จากเดิมจ านวน 41,889,937 หุ้น เป็นจ านวน 
418,899,370 หุ้น บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวแ้ละจ านวนหุ้นสามญักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 31 
มกราคม 2561 
** 2) เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติท่ีส าคญัดงัน้ีจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัในในอตัรา 20 
หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทเป็นจ านวนไม่เกิน 20,944,970 หุ้น คิดเป็นอตัราหุ้นปันผลไม่เกินหุ้นละ 0.05 บาท หรือ
คิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 20,944,970 บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการค านวณตามสดัส่วนการจดัสรรหุ้นปันผลดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะ
ตดัเศษหุ้นดงักล่าวท้ิง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.00556 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,329,081 บาท และ จ่ายปันผลเป็นเงินสดใน
อตัราหุ้นละ 0.00556 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,329,081.00 บาท  
*** 3) เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2562 พิจารณาการอนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 598,848.94 บาท และจ่ายเงินปันผลใน
อตัราหุ้นละ 0.02 บาท รวมจ านวนเงิน 8,796,885.68 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 **** 4) เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 พิจารณาการอนุมติังดจ่ายปันผล เน่ืองจากในปีน้ีบริษทัฯมีผลประกอบการขาดทุน 
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14. วเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน   
   

รำยกำร / ปี 2562 (ล้ำนบำท) 2561 (ล้ำนบำท) เพิม่ขึน้ (ลดลง) ล้ำนบำท 
รายไดจ้ากการขาย 2,430 2,898 (468) 
ตน้ทุนขาย (2,184) (2,484) 300 
ก าไรขั้นตน้ 246 414 (168) 
 

รายได ้

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจ  3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ส่วนแรกคือการผลิตและจ าหน่ายหนงัส าเร็จรูปซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนท่ี
ร้อยละ 67 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ โดยผลิตภณัฑห์นงัของบริษทัฯสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ หนงัผิวและหนงั
ทอ้ง หน่วยขายเป็นขนาดพ้ืนท่ีคือตารางฟุต ส่วนท่ีสองคือการรับจา้งฟอกหนงัซ่ึงแบ่งเป็นการฟอกหนงัววัและการฟอก
หนงัหมูคิดเป็นสดัส่วนท่ีร้อยละ 9 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ และส่วนสุดทา้ยคือการผลิตและจ าหน่ายรองเทา้นิรภยัและ
อุปกรณ์นิรภยั คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ  

1.1 การผลิตและจ าหน่ายหนงัส าเร็จรูป 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯมียอดขายหนงัลดลง 320 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดย
คิดเป็นรายได ้1,622 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 1,942 ลา้นบาท) สาเหตุหลกัเกิดจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ี
ค่อนขา้งซบเซาท าใหย้อดสั่งซ้ือลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท าใหร้ายไดล้ดลง
เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

1.2 การฟอกหนงั 

ส าหรับธุรกิจการฟอกหนงัววั ในช่วงสองปีท่ีผ่านมาบริษทัฯไดล้งทุนเพ่ิมเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายก าลงัการผลิต โดย
เม่ือปีก่อน บริษทัฯสามารถเดินหนา้ท าการฟอกหนงัไดต้ามก าลงัผลิตท่ีคาดการณ์ อย่างไรก็ตามในช่วงปีน้ีทางลูกคา้ได้
ชะลอการน าเขา้เน่ืองจากตอ้งรอดูทิศทางเศรษฐกิจโลก โดยคาดการณ์ว่าลูกคา้จะเร่ิมส่งหนังเขา้มาเต็มท่ีในช่วงปีหน้า 
อยา่งไรกต็ามทางผูบ้ริหารเลง็เห็นช่องวา่งดงักล่าวจึงไดส้ัง่หนงัเขา้มาผลิตเพ่ือใชเ้อง ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัฯสามารถลดตน้ทุน
การผลิตหนงัส าเร็จรูปได ้ 

ส าหรับการรับจา้งฟอกหนงัหมูมีทิศทางท่ีดีเน่ืองจากมีการฟอกส่งไปเมืองจีนมากข้ึน แต่ในปีท่ีผ่านมาเกิดปัญหา
โรคระบาดหมูแอฟริกาในญ่ีปุ่น ท าใหว้ตัถุดิบหนงัหมูขาดแคลนค่อนขา้งมาก ท าใหย้อดการฟอกท าไดน้อ้ยกว่าเป้าท่ีวางไว ้
ทั้ง ๆ ท่ีลูกคา้ปลายทางมียอดออเดอร์ค่อนขา้งมาก ซ่ึงตอนน้ีทางลูกคา้กพ็ยายามหาหนงัหมูเขา้มาทดแทนในหลายๆช่องทาง 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯมียอดบริการฟอกหนงัลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยการฟอก
หนงัท ารายได ้127 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 257 ลา้นบาท) ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีก าไรขั้นตน้ติดลบ 7 ลา้นบาท (31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 11 ลา้นบาท)  
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1.3 การผลิตและจ าหน่ายรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั 

บริษทัฯมีรายไดท่ี้สม ่าเสมออยา่งต่อเน่ืองจากรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั โดยยอดขายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ลดลงเลก็นอ้ยเป็น  681 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 698 ลา้นบาท)  โดยสาเหตุหลกัมาจากการ
สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศท าใหก้ารซ้ือขายชะลอตวั 

1.4 รายไดอ่ื้น 

ประเภทรำยได้ 2562 (ล้ำนบำท) 2561 (ล้ำนบำท) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 29 3 
รายไดอ่ื้นๆ 27 21 
รวมรำยได้อ่ืนๆ 56 24 

นอกจากรายไดจ้ากการขายแลว้บริษทัฯยงัมีรายไดอ่ื้นไดแ้ก่ ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนหุ้นกู ้เงินชดเชยค่าภาษีอากร
มาตรา 19ทวิ และก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  บริษทัฯน าเขา้วตัถุดิบและส่งออกสินค้า
ส าเร็จรูปโดยใชส้กลุเงินดอลล่าห์สหรัฐภายใตเ้ง่ือนไขระบบเครดิต ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นการน าเขา้วตัถุดิบหรือส่งออกสินคา้
ส าเร็จรูป จะท าใหมี้ผลต่างของช่วงเวลาในการช าระหน้ี เกิดผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงทุกวนั แต่อย่างไรก็
ตามบริษทัฯไดมี้การท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงกบัสถาบนัการเงินในจุดน้ีบางส่วน
ไวเ้รียบร้อยแลว้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯมีก าไรจากรายการรายไดอ่ื้นขา้งตน้ทั้งหมด 56 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 24 ลา้นบาท) 

ตน้ทุนขาย 

ตน้ทุนขายของธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายหนังส าเร็จรูปประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบหนงัววัหมกัเกลือ ตน้ทุน
วตัถุดิบเคมีภณัฑ ์และตน้ทุนอ่ืน เช่น ค่าตอบแทนพนกังานในโรงงาน ค่าเส่ือมราคาโรงงาน อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้น
การผลิต เป็นตน้ โดยคิดเป็นสดัส่วนของตน้ทุนขายรวมประมาณร้อยละ 70:20:10 ตามล าดบั โดยในปีท่ีผา่นมาน้ีบริษทัฯได้
มีการซ้ือหนงัเขา้มาถวัเฉล่ียในระบบ ท าใหต้น้ทุนการผลิตไดป้รับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัโครงสร้างราคาตน้ทุน
ลดลงมาอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะท าใหก้ าไรขั้นตน้สะทอ้นภาพธุรกิจมากข้ึนกวา่ปีก่อน  

ตน้ทุนขายของธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายรองเทา้นิรภยัประกอบดว้ยตน้ทุนหนงัรองเทา้ ตน้ทุนพ้ืนรองเทา้ และ
ตน้ทุนอ่ืน เช่นเดียวกบัการผลิตและจ าหน่ายหนงัส าเร็จรูป โดยคิดเป็นสดัส่วนของตน้ทุนขายรวมประมาณร้อยละ 55:20:25 
ตามล าดบั ส าหรับอุปกรณ์นิรภยัทางบริษทัฯเป็นตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการจากผูผ้ลิตอุปกรณ์นิรภยัระดบัโลกเช่น 
3M, Sundstrom, Drager, Singing Rock, Industrial Scientific เป็นตน้ ในส่วนของตน้ทุนการผลิตรองเทา้นิรภยัและตน้ทุน
สินคา้อุปกรณ์นิรภยันั้นอยูใ่นเกณฑป์กติท่ีระดบัประมาณ 60%  

ก าไรขั้นตน้ 

อตัราก าไรขั้นตน้ต่อรายไดจ้ากการขายของบริษทัฯลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 10 เน่ืองจากปีท่ีผ่าน ซ่ึงสาเหตุ
ดงักล่าวไดรั้บผลกระทบมาจากอตัราแลกเปล่ียนและราคาขายกบัทางลูกคา้ โดยในปีน้ีทางผูบ้ริหารของทางบริษทัฯหาทาง
ลดต้นทุนการผลิตสินค้า โดยการวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงระบบ
เคร่ืองจกัรเพ่ือตอบโจทยใ์นระยะยาว 

65



                                                                                                                     แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2562                                                                                                                                              

 
 

 

ค่าใชจ่้าย 

ประเภทรำยกำร 2562 (ล้ำนบำท) ร้อยละ 2561 (ล้ำนบำท) 
 

ร้อยละ เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 241 51 186 41 55 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 188 39 201 52 (13) 
ตน้ทุนทางการเงิน 47 10 36 7 11 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 1) ค่าใชจ่้ายการส่งสินคา้ซ่ึงบริษทัฯไดมี้การเจรจาต่อรองกบัคู่

คา้เพ่ือขจดัปัญหาค่าใชจ่้ายซ ้าซอ้น ตลอดจนบริหารจดัการจ านวนเท่ียวการขนส่ง โดยบริษทัฯมีนโยบายตรงต่อเวลาในการ
ส่งสินคา้ใหลู้กคา้และหลีกเล่ียงการส่งสินคา้แบบเร่งด่วนทางเคร่ืองบินเท่าท่ีจะท าไดเ้พราะมีค่าใชจ่้ายสูง 2) ค่านายหนา้ 3) 
ค่าใชจ่้ายเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือพบลูกคา้และหาลูกคา้รายใหม่และดูงานศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน ามาปรับใชเ้พ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานแม่นย  าและรวดเร็วยิ่งข้ึน 4) ค่าตอบแทนพนกังานและผูบ้ริหารและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคคลากร 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม เป็นตน้ ทั้งน้ี  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ค่าใชจ่้ายในการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.90 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2561: ร้อยละ 6.40) ของรายได ้โดยในปีน้ียอดค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึนในภาพรวมเน่ืองมาจากค่าใชจ่้ายจากการเคลม
และค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจากการเปล่ียนเป็น 400 วนั ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.73 (31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561: ร้อยละ 6.95) ของรายได ้ยอดค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจากการ
เปล่ียนเป็น 400 วนั อยา่งไรก็ตามถา้พิจารณาเฉพาะงวดหกเดือนหลงัจะพบว่าค่าใชจ่้ายจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายบริหารได้
ปรับลดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

ในปี 2558 บริษทัฯไดร่้วมลงทุนกบัพนัธมิตรท่ีเป็นบริษทัในฮ่องกง จดัตั้งบริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค 
จ ากดั ซ่ึงจะประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายหนงัสตัวทุ์กประเภท โดยบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 40 เน่ืองจากบริษทั
ฯไดเ้ล็งเห็นช่องทางการท าธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือขายหนงัและเป็นการลดขอ้จ ากดัในเร่ืองของเกรดหนงัท่ีจะน ามาใชใ้น
กระบวนการผลิต โดยบริษทัร่วมน้ีไดติ้ดตั้งระบบเคร่ืองจกัรซ่ึงสามารถเดินหนา้การผลิตไดเ้ต็มก าลงัแลว้ในปี 2560 ทาง
บริษทัใหญ่ตอ้งการใหบ้ริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการเพียงอย่างเดียว จึงไดต้ดัสินใจ
ขายหนังท่ีมีอยู่ในระบบออกไปทั้งหมด รวมไปถึงบริษทัฯไดป้รับเปล่ียนวิธีการคิดค่าบริการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัร่วม 4.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 0.53 ลา้นบาท) โดย
สาเหตุเกิดจากปริมาณหนงัท่ีลูกคา้จดัส่งใหจ้ดัการมีนอ้ยลงอยา่งเป็นสาระส าคญั 

ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียจากการท าทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นมี
เง่ือนไขระยะเวลาการช าระหน้ีจากสถาบนัการเงินซ่ึงเกิดจากการซ้ือวตัถุดิบน าเขา้จากต่างประเทศ เงินกูย้ืมระยะยาวและ
หน้ีสินจากสญัญาเช่าการเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคารในการขอเปิดแอลซี และค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคาร บริษทัฯ
มีตน้ทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจากมูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบน าเขา้จากต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน และอนัเน่ืองมาจากการขยาย
ปรับเปล่ียนในส่วนของแผนกผลิตซ่ึงตอ้งใชเ้มด็เงินในการลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ตน้ทุนทาง
การเงินเท่ากบั 47 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 36 ลา้นบาท)  
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ผลของกำรด ำเนินงำนแสดงถึงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 
 

ประเภทรายการ 2562 / ลา้นบาท 2561 / ลา้นบาท 
รายไดจ้ากการขาย 2,430 2,898 
ตน้ทุนขาย (2,184) (2,484) 
ก าไรขั้นตน้ 246 414 
รายไดอ่ื้น ๆ 56 24 
รวมรายได ้ 302 438 
ค่าใชจ่้ายการขายและบริหาร (429) (387) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วม (4) 1 
ตน้ทุนทางการเงิน (47) (36) 
ก าไรจากการด าเนินงาน (178) 16 
ภาษีเงินได ้ 14 (4) 
ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) (164) 12 

 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) และ ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

บริษทัฯมีขาดทุนสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากบั 164.74 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 
2561:  ก าไรสุทธิ 11.98 ลา้นบาท) หรือคิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิต่อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 6.78 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 
ร้อยละ 0.41) โดยขาดทุนเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 176.72 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยสรุปแลว้ปัจจยัท่ีท าใหผ้ลประกอบการ
ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมานั้น มาจากปัจจยัหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ ราคาขายหนงัส าเร็จรูปลดต ่าลงเน่ืองจากอตัรา
แลกเปล่ียน การขาดหายไปของค าสัง่ฟอกหนงั การรับรู้และบนัทึกรายการเคลมจากลูกคา้ และการบนัทึกรายการค่าใชจ่้าย
ผลประโยชนพ์นกังานจากการเปล่ียนเป็น 400 วนั 
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กำรวเิครำะห์งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

ด้ำนฐำนะกำรเงนิ 
สินทรัพย ์ 2562 

ลา้นบาท 
2561 

ลา้นบาท 
เงินสด 42 146 
ลูกหน้ีการคา้สุทธิและลูกหน้ีอ่ืน 240 710 
สินคา้คงเหลือสุทธิ 1,099 1,130 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 4 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสุทธิ 127 127 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 638 629 
อ่ืนๆ 85 76 
สินทรัพยร์วม 2,231 2,822 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากบั 2,231 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 
2,822 ลา้นบาท) โดยเป็นการลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ 470 ลา้นบาท สินคา้
คงเหลือ 31 ลา้นบาท และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 9 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามในปีน้ีบริษทัฯสามารถเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีไดดี้ข้ึน ส่วนสินคา้คงเหลือท่ียงัมีระดบัท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองมาจากราคาหนงัท่ีปรับตวัลดลง 

ด้ำนหนีสิ้นและแหล่งที่มำของเงนิทุน 

หน้ีสิน 2562 / ลา้นบาท 2561 / ลา้นบาท 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 861 1,200 
เจา้หน้ีการคา้ 296 391 
หน้ีสินอ่ืน ๆ  70 24 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 89 122 
หน้ีสินรวม 1,316 1,738 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 915 1,084 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  2,231 2,822 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (เท่า) 0.59 0.62 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 1.44 1.60 

 
 หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากบั 1,316 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 1,738 
ลา้นบาท) โดยหน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ คือ สัญญาทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นมีเง่ือนไข
ระยะเวลาการช าระหน้ีจากสถาบนัการเงินเกิดจากการซ้ือวตัถุดิบน าเขา้จากต่างประเทศ จ านวน 801 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561: 1,200 ลา้นบาท) และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 296 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 391 ลา้นบาท) 
โดยตามปกติเม่ือบริษทัฯไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีแลว้ กจ็ะท าการเลือกช าระเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทก่อนถึงเวลาครบก าหนดเพ่ือ
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ลดภาระดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตามสาเหตุท่ีหน้ีสินลดลงอย่างเป็นสาระส าคญัในงวดน้ีเกิดจากการน าเงินท่ีไดช้ าระจากลูกหน้ี
ไปจ่ายช าระหน้ีสินเพ่ือลดภาระดอกเบ้ีย โดยอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัฯลดลงเลก็นอ้ยจาก 0.62 มา
อยูท่ี่ 0.59 เท่า 
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีนั้นใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั
บริษทั ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคล
ใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
 “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาระส าคญั   
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 
 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  
 (2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั
ทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  
 (3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทั
ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์  2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ี
มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมายใหน้างสาวอาจารีย ์  ศุภสินวงคช์ยั เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
แลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                      ช่ือ                               ต าแหน่ง                       ลายมือช่ือ** 
 
1.   นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน            กรรมการ                           .............................................. 
                                               
2.   นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน            กรรมการ    ..............................................                                               

 
ผูรั้บมอบอ านาจ     นางสาวอาจารีย ์ ศุภสินวงศช์ยั        เลขานุการบริษทั    ..............................................                
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                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562   
เอกสารแนบ 1  
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2562 

นายสุวชัชัย   วงษ์เจริญสิน กรรการ / ประธานกรรมการ  
อายุ  47  ปี   ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2543 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ย 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 
 

กรรมการ บริษทัแมนวดู อินเตอร์เทรด จ ากดั 
กรรมการ บริษทั โฮลีซนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ไทย เทคนิคคอล นนัวเูวน่ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ไอบี รีไซเคิล (ประเทเไทย )จ ากดั  
กรรมการ บริษทั กะตะ ตลาดสวน จ ากดั, กรรมการ บริษทั ซงเม่า นนัวเูวน่ จ ากดั  
กรรมการ บริษทั ซนัไซน์ พลาสติก โปรดกัส์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จ ากดั, กรรมการ บริษทั ฟรูาโน่ แอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ดิกนิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ฟรูาโน่ แอร์ จ ากดั ,กรรมการ บริษทั มิตรนิยม จ ากดั (แมนวดู)  
กรรมการ บริษทั มิมิ อนัดสัเทรียล จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดกัส์ จ ากดั  
นายกสมาคมอุสาหกรรมฟอกหนงัไทย 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนงัและผลิตภณัฑห์นงั 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทเไทย 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลกัสูตรกรรมการและประวตัิ
การอบรมอ่ืน 

หลกัสูตรประกาเนียบตัรชั้นสูง การบริหารเเรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหาร
ระดบัสูง รุ่นท่ี 12 ส้าบนัพระปกเกลา้  
หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง 
รุ่นท่ี 20 ส้าบนัพระปกเกลา้ 
อบรมหลกัสูตรผูป้ระกอบการแห่งอนาคต รุ่นท่ี 3   
Future Entrepreneurs Forum (FEE) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
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) รุ่น 43/2018 
Oxford Program me on Negotiation Batch 2 

การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 
ธันวาคม 2562 

- 14,467,488  หุ้น  (3.289%) 
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                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- พี่ชำย    :   นำยภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน, นำยกิติชยั วงษ์เจริญสิน , 
- น้องชำย : นำยวิวฒัน์   วงษ์เจริญสิน 
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                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562   
นายภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 
อายุ  46 ปี  ,ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2556 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ MBA University of nevada, las vegas 

ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ หลกัสูตรกำรเมืองกำรปกครอง  มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 
ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 
 

กรรมกำร บริษทั ยู อำร์ แฟมิล่ี จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั เดอะเลิฟมำร์คส จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั เอส เค เรียวแอสเสท จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั แมนวูด อินเตอร์เทรด จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั แสงบูรพำ รับเบอร์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั โฮลีซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั ไอบี รีไซเคิล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั กะตะ ตลำดสวน จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั ดิกนิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั ฟูรำโน่ แอร์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั มิตรนิยม (แมนวูด) จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั มิรำเคล จิวเวลร่ี จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั ยู อำร์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั สมำร์ท เซ็น อินดสัเดรียล ดีไซน์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั อุตสำหกรรมฟอกหนังเจริญสิน  จ ำกดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

Future Entrepreneurs Forum 2/2014 มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
ประกำศนียบตัรหลกัสูตรพฒันำกรรมกำร สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร 
บริษทัไทย  
Director Certification Program – 88/2007 
Audit Committee Program – 18/2007 Fnd 38/2007 
Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2018 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

12,337,141 หุ้น   (2.805%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

น้องชำย : นำยสุวชัชยั  วงษ์เจริญสิน   นำยวิวฒัน์  วงษ์เจริญสิน 
พี่ชำย : นำยกิติชยั  วงษ์เจริญสิน     
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                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562   
นายกิติชัย   วงษ์เจริญสิน กรรมกำร  
อายุ  44 ปี , ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษำยน 2548 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท กำรจดักำรมหำบณัฑิต,สำขำกำรจดักำรอุตสำหกรรม  มหำวิทยำลยัหัวเฉียว 

ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั 
ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 

กรรมกำร บริษทั เจริญสิน โฮด้ิง จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั แสงบูรพำ รับเบอร์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั จิงดง ซี เอส รับเบอร์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั วีอำร์ วำรำ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมฟอกหนัง  กม.34 จ ำกดั 
รองประธำนกลุ่มอุตสำหกรรมรองเทำ้ สถำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

หลกัสูตรนักอุตสำหกรรมรุ่นใหม่ Young – FTI สถำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประกำศนียบตัรหลกัสูตรพฒันำกรรมกำร  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
Director Accreditation Program 64/2007 
Director Certification Program – 187/2014 
หลกัสูตรประกำศนียบตัรชั้นสูง สถำบนัพระปกเกลำ้ รุ่นท่ี 14 กำรบริหำรเศรษฐกิจ
สำธำรณะส ำหรับนักบริหำรระหว่ำงศึกษำหลกัสูตรBRAIN รุ่น 3 
Business Revelation and Innovation Network สถำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
หลกัสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  ส ำหรับนักบริหำรระดบัสูง 23 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

5,363,002  หุ้น (1.219%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

น้องชำย : นำยสุวชัชยั  วงษ์เจริญสิน    นำยภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน 
 นำยวิวฒัน์  วงษ์เจริญสิน 
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                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562   
นายซือลุ๋น กัว กรรมกำร  
อายุ  66 ปี, ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธันวำคม 2537 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Diploma Shu The Junior College of Technology 
ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 

2531 – 2532  ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด  บริษทั แพนโอเวอร์ซีส (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
2519 – 2532   ผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซ้ือ ADI GROUP (Taiwan) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

ประกำศนียบตัรหลกัสูตรพฒันำกรรมกำรสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
Director Accreditation Program – Class 65/2007 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

5,366,980 หุ้น (1.220%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี  

 

นางสาวยูนเวน เฉิน กรรมกำร  
อายุ  43 ปี  ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 12 กรกฎำคม 2562 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Carnegie Mellon University PA, USA 
ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 

Owner Fay Cuisine Italian Restaurant, Taipei 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

Director Certification Program – 284/2019 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 
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                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562   
นายวิวัฒน์  วงษ์เจริญสิน กรรมกำร 
อายุ  49 ปี ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี  27 เมษำยน  2560  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท  คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ปริญญำตรี  คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
อนุปริญญำ Martin College Business and Technology Training, Australia 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  บริษทั ซี เอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จ ำกดั 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทรี จ ำกดั 
ประธำนกรรมกำร บริษทั แมนวูด อินเตอร์เทรด จ ำกดั 
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร บริษทั เจริญสินโฮลด้ิง จ ำกดั 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร  บริษทั จินดง ซีเอส รับเบอร์ จ ำกดั 
ประธำนกรรมกำร บริษทั เจริญสินธำนี จ ำกดั 
ประธำนกรรมกำร บริษทั เจริญสินคอนโดทำวน์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั อุตสำหกรรมฟอกหนังเจริญสิน  จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั เจริญสิน แอสเสท จ ำกดั, กรรมกำร บริษทั เจริญสิน พฒันำ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั แสงบูรพำ รับเบอร์ จ ำกดั,กรรมกำร บริษทั กะตะ ตลำดสวน จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั โรงงำนฟอกหนังเจริญสิน จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั ไอบี รีไซเคิล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั ซันไซน์ พลำสติก โปรดกัส์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั ซีเอส มิตซูฟูกุ ลิลำสโตเมอร์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั ดิกนิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั ฟูรำโน่ แอร์ จ ำกดั,  กรรมกำร บริษทั มิตรนิยม (แมนวูด) จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั มิมิ อินดสัเทรียล จ ำกดั, กรรมกำร บริษทั วี ที บรำเดอร์ จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั อิเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จ ำกดั 
กรรมกำร บริษทั อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดกัส์ จ ำกดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

ประกำศนียบตัรหลกัสูตรพฒันำกรรมกำร   
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
Board Nomination & Compensation Program (BNCP 4/2018) 
Director Accreditation Program (DAP) 59/2006 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

28,837,502  หุ้น (6.556%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 
 
 
 

พี่ชำย : นำยสุวชัชยั วงษ์เจริญสิน นำยภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน  นำยกิติชยั วงษ์เจริญสิน 
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นำยสุพพตั  อ่องแสงคุณ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
อายุ  59 ปี  ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 12 ตุลำคม 2559 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท Master of Business Administration (Finance) สถำบนั Westcoast 

University U.S.A. 
ปริญญำตรี Bachelor of Science (Business Administration) สถำบนั Pepperdine 
University U.S.A. 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 

กงสุล (ฝ่ำยกำรพำณิชย)์ สถำนกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ผูอ้  ำนวยกำรระดบัสูง  
กรมส่งเสริมกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 
รองอธิบดี กรมส่งเสริมกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 
ท่ีปรึกษำกำรพำณิชย  ์กระทรวงพำณิชย์ 
ผูต้รวจรำชกำร กระทรวงพำณิชย  ์
รองปลดักระทรวงพำณิชย์ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

Financial Statements for Directors (FSD) 39/2019 
Director Certification Program – 234/2017 
วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร ปี  2555  

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 
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พล.ต.ท. ชยุต  ธนทวีรัชต์ กรรมกำรอิสระ  
อายุ  64 ปี  ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2562  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด รัฐประศำสนศำสตร์บณัฑิต (รป.บ.) จำกโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 

นิติศำสตร์บณัฑิต (น.บ.) จำกมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช  
รัฐศำสตร์มหำบณัฑิต (บริหำรรัฐกิจ) ร.ม. มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 

2559 – ปัจจุบนั  ขำ้รำชกำรบ ำนำญ  
2558 – 2559  หัวหน้ำ จเรต ำรวจ (สบ 8) 
2557 – 2558   จเรต ำรวจ (สบ 8) 
2556 – 2557  รองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจนครบำล 
2550 – 2556  รองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจภูธรภำค  1 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

Director Accreditation Program (DAP) 162/2019 
 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 
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                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562   
ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์ กรรมกำรอิสระ  
อายุ  50 ปี , ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกรำคม 2554 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำเอก สำขำบญัชี หลกัสูตรนำนำชำติ 

ปริญญำโท สำขำบญัชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ปริญญำตรี สำขำบญัชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 

2558  – ปัจจุบนั  ผูส้อบบญัชี บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
2560 – 2561         ประธำนเจำ้หน้ำท่ีกำรเงิน   
                                บริษทั บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 
2556  – 2558        อำจำรยป์ระจ ำ สำขำบญัชี คณะบริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ 
                                มหำวิทยำลยัอสัสัมชญั 
2552 – ปัจจุบนั   อำจำรยพ์ิเศษ สำขำวิชำบญัชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี  
                               มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

มำตรฐำนบญัชี และมำตรฐำนกำรสอบบญัชี สภำวิชำชีพบญัชี  ปี 2019  
รวม 64 ชัว่โมง   ผูส้อบบญัชีอนุญำต 
ประกำศนียบตัรหลกัสูตรพฒันำกรรมกำร   
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
Director Accreditation Program (DAP) BJC/2004 
Director Certification Program (DCP) 88/2007 
Audit Committee Program (ACP) 18/2007  
หลกัสูตร 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  
หลกัสูตร Boardroom Success through financing and Investment (BFI) 5/2018 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2562 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 
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                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562   
การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท  

ล าดบั ช่ือ-สกลุ 

จ านวนหุ้น 

31 ธันวาคม 
2561 

การซ้ือขายระหว่างปี 31 ธันวาคม 
2562 ซ้ือเพิม่ จ าหน่าย/โอน 

1 นำยสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน  
คู่สมรส 
บุตร 

21,556,458 
235,200 
- 

- 
- 
- 

7,088,970 
- 
- 

14,467,488 
235,200 
- 

2 นำย ซือ ลุ๋น กวั  
คู่สมรส 
บุตร 

5,366,980 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5,366,980 
- 
- 

3 นำยภูวสิษฎ ์ วงษเ์จริญสิน  
คู่สมรส 
บุตร 

19,822,288 
1,663,200 

- 

- 
- 
- 

7,485,147 
- 
- 

12,337,141 
1,663,200 

- 
4 นำยกิติชยั  วงษเ์จริญสิน  

คู่สมรส 
บุตร 

4,940,302 
630 

- 

422,700 
3,000 

- 

- 
- 
- 

5,363,002 
3,630 

5 นำยววิฒัน์  วงษเ์จริญสิน 
คู่สมรส 
บุตร 

35,739,060 
- 
- 

- 
- 
- 

6,901,588 
- 
- 

28,837,502 
- 
- 

6 นำงสำวยนุ เวน เฉิน  
คู่สมรส 
บุตร 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

7 นำยสุพพตั   อ่องแสงคุณ   
คู่สมรส 
บุตร 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

8 พลต ำรวจโทชยตุ  ธนทวรัีชต ์  
คู่สมรส 
บุตร 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

9 ดร. มงคล   เหล่ำวรพงศ ์  
คู่สมรส 
บุตร 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม  
 
ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม  
ณ. วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีบริษทัร่วม จ านวน 1 บริษทั ดงัน้ี  

 
รายช่ือ 

 
บริษทั บริษทัร่วม 

นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน 
 

/, // /, // 

นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน 
 

/, // /, // 

 
หมายเหต ุบริษทัร่วม หมายถึง บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอรค ์จ ากดั (ILN) 

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
2. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ใหห้มายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ของประกาศน้ี 
 

90



Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text
เอกสารแนบ 3

Cpl050
Typewritten Text
 

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ                 ภายใน

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text

Cpl050
Typewritten Text



                                                                                                                     แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2562                                                                                                                                              

 
 

 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
 
ช่ือ      นางสาววลยัรัตน์   ศิลป์ชีวะกิจจา  
อาย ุ   47  ปี 
คุณวฒิุทางการศึกษา ปริญญาตรี  คณะบญัชี  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
   หลกัสูตรการอบรม โครงการ"พฒันาผูบ้ริหาร Mini MBA" รุ่นท่ี 1 ศูนยน์วตักรรมทางธุรกิจ 
   คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
   Business Analysis Program   คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
   Strategic CFO   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   Assist your BOD in leading through disruptions with CG  Perspective   
         Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co.,Ltd  

ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
        Anti-CorupationThe Practical Guide ACPG 45/2018 

 
ประสบการณ์ท างาน 2553 – 2559         ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงาน Back Office 
                 บริษทั  แพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์  จ ากดั 
   2545 – 2552         ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี-การเงิน 
                 บริษทั  เจริญสิน โฮลด้ิง  จ ากดั 
   2539 – 2544         หวัหนา้ส านกักรรมการผูจ้ดัการ. 
                บริษทั  เจริญสิน โฮลด้ิง  จ ากดั 
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รำยละเอยีดเกีย่วกบัรำยกำรประเมนิรำคำทรัพย์สิน  
 
-ไม่ม-ี 
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั  ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ไดแ้ต่งตั้งข้ึนตามมติคณะกรรมการบริษทั  
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน คือ  นายสุพพตั อ่องแสงคุณ  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ท. ชยตุ 
ธนทวรัีชต ์และ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ   โดยมีนางสาวลยัรัตน์ ศีลปชีวกิจจา ผูอ้  านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  และตามกฏบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหค้วามส าคญักบัการก าหนดโครงสร้างและกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ การสอบทานให้
บริษทั มีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลท่ีดี มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ และมีการระบบควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 4  คร้ัง    เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยมีขอ้สรุป
ดงัต่อไปน้ี 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ  โดย
 คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความส าคญักบัการปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  การ
 เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  โดยเฉพาะรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
 ผลประโยชน์ 

2 การสอบทานระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการ
 ประเมินระบบควบคุมภายใน มีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
 การด าเนินธุรกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีท่ีรายงานว่า ไม่พบประเด็นปัยหาหรือขอ้บกพร่องท่ี
 เป็นสาระส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินบริษทั   
 ส าหรับงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจ าปี  การ
 ปฏิบติังานตาม ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน  โดยให้ขอ้แนะน าและติดตามแกไ้ขในประเด็นท่ีมี
 นยัส าคญัเพ่ือก่อใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

3 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเก่ียวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้าท่ี และ 
 อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติักบัหลกัการก ากบักิจการ
 ท่ีดี และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาด
 หลกัทรัพย ์

4 ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายเผยแพร่ขอ้มูล นยบายการต่อตา้น
 คอร์รัปชั่น นโยบายการให้ความคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลและการสอบสวนเร่ืองร้องเรียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการ
 ปฏิบติังาน และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
 และตลาดหลกัทรัพย ์

5 จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ งคณะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้
 ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ
 แนวทางปฏิบติัท่ีดี 
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6 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ  เพื่อพิจารณาให ้ 
 เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด
 เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และเป็นประโยชน์
 สูงสุดต่อบริษทัฯ ดว้ยเง่ือนไขและราคาท่ีสมเหตุสมผล ดงัเช่นท่ีท ากบับุคคลภายนอกทัว่ไป 

7. การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ    

 บริษทัใหแ้ต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 โดยพิจารณาและจากประสบการณ์ ความรู้ 

 ความสามารถ ความเป็นอิสระ และค่าสอบบญัชีท่ีสมเหตุสมผล และไดเ้สนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั 

 เพ่ือน าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  เพ่ือแตง่ตั้ง  บริษทั  ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั  โดย 

 นายเชิดสกลุ อน้มงคล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  7195 และ/หรือ นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับ

 อนุญาตทะเบียนเลขท่ี  หมายเลข 4387  และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

 ทะเบียนเลขท่ี 12261 และ/หรือ นางสาวชลทิชา  เลิศวไิล  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  12258 และ/หรือ นางสาว

 รวษิฏา วาดวารี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 12026 เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563  

 โดยสรุปภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอิสระ โดยใชค้วามรู้ความสามารถ และความ
ระมดัระวงัรอบคอบ ตลอดจนใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่ง
เท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินของบริษทั มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้สอดคลอ้งตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนผูบ้ริหารของบริษทั มี
ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทัอยา่งมีคุณภาพ อีกทั้งไดใ้หค้วามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการ
ด าเนินงานภายใตร้ะบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล โปร่งใสและเช่ือถือได ้รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 
 
 
        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
                 ของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 
                         
                                                                                                       (นายสุพพตั  อ่องแสงคุณ)  
                                ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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