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ส่วนที� 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

      7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
 (1)  บริษทัมีทุนจดทะเบียน  96,000,000  ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้        96,000,000    ลา้นบาท  
  แบ่งเป็นหุน้สามญั              96,000,000     หุน้   มลูค่าที#ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท 
  หุน้บุริมสิทธิ                     - ไม่มี - 
  จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 29 กนัยายน 2531 

 (2) บริษทัไม่มกีารออกหุน้ประเภทอื#นนอกเหนือจากหุน้สามญั 
 

กระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวันที� 28  ธันวาคม  2561 

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
จาํนวน 

ราย 
จาํนวนหุน้ % จาํนวน 

ราย 
จาํนวนหุน้ % จาํนวน 

ราย 
จาํนวนหุน้ % 

สญัชาติไทย 
สญัชาติต่างดา้ว 

783 
1 

95,995,700 
4,300 

100.00 
0.00 

28 
0 

57,719,866 
0 

60.13 
 0.00 

755 
1 

38,275,834 
4,300 

39.87
0.00 

รวม 784 96,000,000 100.00 28 57,719,866 60.13 756 38,280,134 39.87 

 
กระจายการถือหุ้นตามอตัราส่วนของผู้ถือหุ้นที�ถือ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวันที� 28  ธันวาคม  2561 

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

ผู้ถือหุ้น 
จาํนวน 
ราย 

จาํนวนหุน้ % จาํนวน
ราย 

จาํนวนหุน้ % จาํนวน 
ราย 

จาํนวนหุน้ % 

-ถือหุน้เกินกวา่ 0.5% 
-ถือหุน้ไม่เกิน 0.5% แต่ไม่
ตํ#ากวา่ 1 หน่วยการซืJอขาย 
-ถือหุน้ตํ#ากวา่ 1 หน่วย 
  การซืJอขาย 

21 
683 

 
101 

78,402,817 
17,595,985 

 
1,198 

81.67 
18.33 

 
0.00 

 

8 
18 

 
1 

56,001,732 
1,719,424 

 
10 

 58.34 
1.79 

 
0.00 

13 
665 

 
100 

22,401,085 
15,786,561 

 
1,188 

23.33 
16.54 

 
0.00 

รวม 805 96,000,000 100.00 27 57,721,166 60.13 778 38,278,834 39.87 
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7.2 ผู้ถือหุ้น 
(1) รายชื�อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที�ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  ( ณ วนัที� 28  ธันวาคม  2561) 

รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น % 
1. บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) 13,484,000 14.046 
2. บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิJง จาํกดั (มหาชน) 13,228,666 13.780 
3. บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) 8,450,000 8.802 
4. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ.จาํกดั 7,290,000 7.594 
5. นายบุณยสิทธิP   โชควฒันา  5,256,666 5.476 
6. บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั#นแนล จาํกดั (มหาชน) 5,040,000 5.250 
7.บริษทั นราภรณ์ จาํกดั 4,430,533 4.615 
8. นายสาํเริง  มนูญผล    4,186,200 4.361 
9.บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั * 3,391,867 3.533 
10.นายบุญเกียรติ  โชควฒันา  3,282,933 3.420 

* บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั เป็นบริษทัย่อยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที#ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting  
Depository Receipt (NVDR)  ซึ# งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื#อขายให้นักลงทุน และนาํเงินที#ไดจ้ากการขาย 
NVDR ไปลงทุน ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยนกัลงทุนที#ถือ NVDR จะไดรั้บเงินปันผลเสมือนผูถื้อหุน้ในบริษทัจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในที#ประชุมผูถื้อหุน้ ทัJงนีJ  สามารถทราบขอ้มลูนกัลงทุนใน บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั ไดใ้นเวบ็ไซต ์www.set.or.t 

หมายเหตุ : “ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุ้นที#เป็นปัจจุบนั จาก Website ของบริษทั ( www.pg.co.th) ก่อนการประชุมสามญั          
ผูถื้อหุน้ประจาํปี ” 

กลุ่มผู้ถือหุ้นที�ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ย้อนหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น %

1. บมจ.ธนูลกัษณ์ 13,484,000     14.05      13,484,000     14.05      13,484,000       14.046     13,484,000       14.046     13,484,000       14.05    

2. บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิJง 13,228,666     13.78      13,228,666     13.78      13,228,666       13.780     13,228,666       13.780     13,228,666       13.78    

3. บมจ.สหพฒันพิบลู 8,450,000       8.80        8,450,000       8.80        8,450,000         8.802       8,450,000         8.802       8,450,000         8.80      

4. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ.จํากดั 7,290,000       7.59        7,290,000       7.59        7,290,000         7.594       7,290,000         7.594       7,290,000         7.59      

5. นายบณุยสิทธิP   โชควฒันา 5,256,666       5.48        5,256,666       5.48        5,256,666         5.476       5,256,666         5.476       5,256,666         5.48      

6. บมจ.ไอ.ซ.ีซ.ีอินเตอร์เนช ั#นแนล 5,040,000       5.25        5,040,000       5.25        5,040,000         5.250       5,040,000         5.250       5,040,000         5.25      

7. บริษทั นราภรณ์ จํากดั 4,430,533       4.62        4,430,533       4.62        4,430,533         4.615       4,430,533         4.615       3,930,533         4.09      

8. นายสาํเริง  มนูญผล   4,186,200       4.36        4,800,000       5.00        4,800,066         5.000       8,335,866         8.683       9,124,966         9.51      

9. บจ.ไทยเอ็นวดีีอาร์ 3,391,867       3.53        3,123,867       3.25        -                   -           -                    -           -                   -        

10. นายบญุเกยีรต ิ โชควฒันา 3,282,933       3.42        3,282,933       3.42        2,562,933         2.670       2,562,933         2.670       2,562,933         2.67      

21 มนีาคม 2557
รายชื�อผู้ถือหุ้น

27 มนีาคม 255818 มนีาคม 255931 ตุลาคม 256028 ธันวาคม 2561
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รายชื�อนิติบุคคลที�ถือหุ้นตัDงแต่ร้อยละ 5 ขึDนไป ของจาํนวนหุน้ที#มีสิทธิออกเสียงทัJงหมด 

รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น % 
1. บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) 13,484,000 14.046 
2. บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิJง จาํกดั (มหาชน) 13,228,666 13.780 
3. บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) 8,450,000 8.802 
4. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ.จาํกดั 7,290,000 7.594 
5. บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั#นแนล จาํกดั (มหาชน) 5,040,000 5.250 

รายชื�อนิติบุคคลที�ถือหุ้นตัDงแต่ร้อยละ 5 ขึDนไป ของจาํนวนหุน้ที#มีสิทธิออกเสียงทัJงหมด ยอ้นหลงั 
 
 
 
 
 
 
 

  สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน 
ณ วนัที# 28 ธนัวาคม  2561 บริษทัฯ ไม่ม ีสดัส่วนการถือหุน้ของนกัลงทุนสถาบนั  (ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทัจดทะเบียนไทย ซึ#งกาํหนดไวว้า่บริษทัฯ ควรมีสดัส่วนการถือหุน้ของนกัลงทุนสถาบนัรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 5) 

 (ข)  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�โดยพฤตกิารณ์มอีทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจัดการหรือการดาํเนินงานของ
บริษทัอย่างมนัียสําคัญ ( เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที�มอีาํนาจจดัการ ( Authorized director)) 

          - ไม่มี - 

 (2) การประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบริษทัอื�น ( holding company)  
           - ไม่มี - 

  (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ ( shardholders’ agreement) ในเรื�องที�มผีลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพย์
และการบริหารงานของบริษทั 

 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั (Shareholders’ agreement) หรือกบับริษทัในเรื#องที#มี
ผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทั 

(4) โครงสร้างการถอืหุ้นในกลุ่มบริษัท 
 บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั(มหาชน) ไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 

 

 

จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น % จํานวนหุ้น %

1. บมจ.ธนูลกัษณ์ 13,484,000         14.05       13,484,000         14.05    13,484,000         14.05    13,484,000         14.05    13,484,000         14.05    

2. บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิJง 13,228,666         13.78       13,228,666         13.78    13,228,666         13.78    13,228,666         13.78    13,228,666         13.78    

3. บมจ.สหพฒันพิบลู 8,450,000           8.80         8,450,000           8.80      8,450,000           8.80      8,450,000           8.80      8,450,000           8.80      

4. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ.จํากดั 7,290,000           7.59         7,290,000           7.59      7,290,000           7.59      7,290,000           7.59      7,290,000           7.59      

5. บมจ.ไอ.ซ.ีซ.ีอินเตอร์เนช ั#นแนล 5,040,000           5.25         5,040,000           5.25      5,040,000           5.25      5,040,000           5.25      5,040,000           5.25      

21 มนีาคม 2557
รายชื�อผู้ถือหุ้น

27 มนีาคม 255818 มนีาคม 255928 ธันวาคม 2561 31 ตุลาคม 2560
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อื�น 
  (1)  หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
           - ไม่มี - 
  (2)  หลกัทรัพยที์#เป็นตราสารหนีJ  
           - ไม่มี - 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ  ทัJงนีJ ขึJนอยู่กบัผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั  เมื#อคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปีแลว้  จะตอ้ง
นาํเสนอขออนุมติัต่อที#ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจ
อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลได ้ แลว้ใหร้ายงานใหที้#ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และขอ้บงัคบับริษทั 
โดยขึJนอยูก่บัดุลยพินิจของที#ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ# งจะพิจารณาตามที#คณะกรรมการบริษทัเสนอ  เงินปันผลหา้มมิใหแ้บ่ง
จากเงินประเภทอื#นนอกจากกาํไร ในกรณีที#บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล
ใหก้ระทาํภายในหนึ#งเดือนนบัแต่วนัที#ที#ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ  
 สาํหรับผลประกอบการปี 2560 ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัJ งที# 1/2562 เมื#อวนัที# 26 กุมภาพนัธ์ 2562 มี
มติใหน้าํเสนอต่อที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัJ งที# 40 ซึ# งกาํหนดใหมี้ขึJนในวนัที# 23 เมษายน 2562 เพื#อพิจารณาอนุมติั
จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกาํไรสะสมที#บริษทัเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไวแ้ลว้
ในอตัราร้อยละ 30 
   ปี 2561 ปี 2560  ปี 2559  ปี 2558  ปี 2557 
อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ 1 ( 0.16 ) ( 0.78 )    0.14 0.62 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ 0.25 0.23 - 0.70 0.37 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 25 - - 496.44 60.04 

การจ่ายเงนิปันผลรอบ 5 ปีที�ผ่านมา 

ปี จาํนวนหุ้น 
อตัราเงนิปันผล 

บาท/หุ้น 
จาํนวนเงิน 

(บาท) 
จ่ายเงนิปันผลวนัที� 

2560 96,000,000 0.23 22,080,000 18 พฤษภาคม 2561 

2559 96,000,000 - - งดจ่ายเงินปันผล 

2558 96,000,000 
- - งดจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 2558 

0.70 67,200,000.- 11  ธนัวาคม  2558 
(เงินปันผลระหวา่งกาลงวด 9 เดือน : 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2558) 

2557 96,000,000 0.37 35,520,000.- 20  พฤษภาคม  2558 
2556 96,000,000 0.45 43,200,000.- 20  พฤษภาคม  2557 
2555 96,000,000 0.60 57,600,000.- 21  พฤษภาคม  2556 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรร

หา คณะกรรมการบริหารความเสี#ยง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ 
และเลขานุการบริษทั ซึ# งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได ้และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกนั  หลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นทุกครัJ ง คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มีการประชุมเพื#อแต่งตัJงคณะกรรมการชุดย่อย โดยไดผ้่านการกลั#นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหา  

ในปี 2561 ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัJ งที#  2/2561 เมื#อวนัที# 14 พฤษภาคม 2561 โดยมีมติแต่งตัJ ง
คณะกรรมการชุดย่อย จาํนวน 6 ชุด และมอบหมายอาํนาจหน้าที# ความรับผิดชอบ และวาระการดาํรงตาํแหน่งไวอ้ย่าง
ชดัเจน  ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้บริษทัมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ# งหนึ# งของ
จาํนวนกรรมการทัJงหมดตอ้งมีถิ#นที#อยูใ่นราชอาณาจกัร  ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 12 คน ประกอบดว้ย     

 จํานวน  ( ราย ) 
สัดส่วนร้อยละ 

ชาย หญิง รวม 
กรรมการที#เป็นผูบ้ริหาร 2 1 3 25.00 
กรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหาร 2 2 4 33.33 
กรรมการอิสระ 3 2 5 41.67 

           รวม 6 6 12 100.00 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จาํนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทัJงคณะซึ# งเป็น
สดัส่วนที#มากกวา่มาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 
 ปี 2561  คณะกรรมการบริษทัที#ปรากฏชื#อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์  มีจาํนวน 12 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

รายชื�อกรรมการ ตําแหน่ง วนัที�ได้รับการแต่งตัDง 
จํานวนปี 

ดํารงตําแหน่ง 
1. นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการ 24 เมษายน 2532 29 ปี  8 เดือน   
2.  นางสมพร ติยะวิบูลยศิ์ริ กรรมการ 2 กรกฏาคม 2525 36 ปี 6 เดือน 
3. นายชยัเลิศ มนูญผล กรรมการ 29 กรกฏาคม 2528 33 ปี 5 เดือน 
4.  นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม กรรมการ 29 กรกฏาคม 2529 32 ปี 5 เดือน 
5. นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม กรรมการ 27 เมษายน 2535 26 ปี 8 เดือน 
6. นางธีรดา อาํพนัวงษ ์ กรรมการ 26 เมษายน 2542 19 ปี 8 เดือน 
7. นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั กรรมการอิสระ 26 เมษายน 2542 19 ปี 8 เดือน 
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2545 17 ปี 8 เดือน 
9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต กรรมการอิสระ 28 เมษายน 2552  9 ปี 8 เดือน 
10. นายสนัติ  บางออ้ กรรมการอิสระ 28 เมษายน 2552  9 ปี 8 เดือน 
11. นายวิริทธิP พล          ชยัถาว4รเสถียร กรรมการ     26 เมษายน 2559 3 ปี 8 เดือน 
12. นายขจรศกัดิP           วนัรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ 25 เมษายน 2560 1 ปี 8 เดือน 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561 

ส่วนที# 2 หนา้ที# 25 
 

 
รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารบริษทั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

รายชื�อ ปี 2560 
เพิ�ม (ลด) 

 ระหว่างปี 2560 ปี 2560  คิดเป็น 
    % กรรมการ คู่สมรส กรรมการ คู่สมรส กรรมการ คู่สมรส รวม 

1. นายบุญเกียรติ โชควฒันา   2,562,933 90,000 - - 3,282,933 90,000 3,372,933 3.51 

2. นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม 39,000 - - - 39,000 - 39,000 0.04 

3. นางสุนนัท ์             นิยมในธรรม       150,000 40,000 - - 150,000 40,000 190,000 0.20 
4. นางสมพร               ติยะวบิูลยศิ์ริ        795,000 65,300 - - 795,000 60,300 855,300  0.89 
5. นายชยัเลิศ          มนูญผล                  280,000 42,500 - - 280,000 42,500 322,500 0.34 
6. นายวริิทธิP พล  ชยัถาวรเสถียร - 240,000 - - - 240,000 240,000 0.25 
7. นางธีรดา อาํพนัวงษ ์            224,550 90,000 - - 224,550 - 224,550 0.23 
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา 10,000 - - - 10,000 - 10,000 0.01 
9. นายขจรศกัดิP  วนัรัตน์เศรษฐ - - - - - - - - 
10. นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั          - - - - - - - - 
11. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต - - - - - - - - 
12. นายสันติ บางออ้ - - - - - - - - 
13. นางสาวนพรัตน์ อศัวศิริพงศ ์ 36,000 - - - 36,000 - 36,000 0.04 

14. นางศศิวมิล ขลุ่ยศรีตระกลู 33,000 - - - 33,000 - 33,000 0.03 

หมายเหตุ :  นบัรวมคู่สมรส แต่ไม่รวมบุตร เนื#องจากบรรลุนิติภาวะแลว้ และบุตรไม่ไดถื้อหุน้ 
                     ลาํดบัที# 13 – 14 เป็นผูบ้ริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามแทนบริษทั  
กรรมการซึ# งมีอ ํานาจลงนามและทําการแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื#อร่วมกันและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั   ซึ# งบริษทัไดก้าํหนดรายชื#อกรรมการ 2 ใน 7 ลงลายมือชื#อและประทบัตราสาํคญัของ
บริษทั ไดด้งันีJ  
 1. นายบุญเกียรติ โชควฒันา  
 2. นายชยัเลิศ มนูญผล 
 3. นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม  
 4. นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม  
 5. นางสมพร ติยะวิบูลยศิ์ริ  
 6. นางธีรดา อาํพนัวงษ ์
 7. นายวิริทธิP พล ชยัถาวรเสถียร 

ประวตัข้ิอมูลส่วนบุคคลของกรรมการ 
 โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี#ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และ เลขานุการบริษทั 
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องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั 
 ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดที# 3  คณะกรรมการ  ขอ้ 18  กาํหนดใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทั ไม่นอ้ย
กวา่ 5 คน และกรรมการกึ#งหนึ#งของจาํนวนกรรมการทัJงหมดตอ้งมีถิ#นที#อยูใ่นราชอาณาจกัร 
การแต่งตัDงและถอดถอนกรรมการบริษทั 
 วธีิการแต่งตัDง 
 ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดที# 3 คณะกรรมการ ขอ้ 20 กาํหนดใหก้รรมการบริษทัใหที้#ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัJง 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงันีJ  
1. ผูถื้อหุน้คนหนึ#งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ#งหุน้ต่อเสียงหนึ#ง 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงที#มีอยู่ทัJงหมดตาม (1) เลือกตัJงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซึ#งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตัJงเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที# ที#

ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัJงในครัJ งนัJน ในกรณีที#บุคคลซึ# งไดรั้บการเลือกตัJงในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที#ที#ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัJงในครัJ งนัJนใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีJขาด 

วธีิการถอดถอน 
    - การออกตามวาระ    
 ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดที# 3 คณะกรรมการ ขอ้ 21 กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัJ งให้

กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึ#งในสามเป็นอตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการที#จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลที้#สุดกบัส่วนหนึ#งในสาม  กรรมการที#จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปี
แรกและปีที#สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัJนให้จับฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที#อยูใ่นตาํแหน่งนานที#สุดนัJนเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

- การออกนอกวาระ 
 ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดที# 3 คณะกรรมการขอ้ 22 กาํหนดใหก้รรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ขอ้ 21  

ดงันีJ  
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบันีJ  
(4) ที#ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีคาํสั#งใหอ้อก 

  และเมื#อตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื#นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ# งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฏหมายเขา้เป็นกรรมการแทน ตาํแหน่งกรรมการ
ที#วา่งในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สอง (2) เดือน 

  ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดที# 3 คณะกรรมการขอ้ 25 กาํหนดให้ที#ประชุมผูถื้อหุน้  อาจลงมติให้
กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี#  (3/4) 
ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ#งมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ#งหนึ#งของจาํนวน
หุน้ที#ถือโดยผูถื้อหุน้ที#มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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คณะกรรมการบริษัท   
อาํนาจของคณะกรรมการบริษทั 
1. กาํกบัดูแลการบริหารจดัการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติของที#ประชุมผูถื้อหุ้นและไม่ขดัต่อ

กฎหมาย 
2. แต่งตัJงกรรมการคนหนึ#งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตัJงรองประธานกรรมการก็ได ้ ตามที#คณะกรรมการ

เห็นสมควร 
3. แต่งตัJ ง ถอดถอน มอบอาํนาจหน้าที#ให้แก่ ที#ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ัดการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการ
บริหารความเสี#ยง   และเลขานุการบริษทั  ตามที#คณะกรรมการเห็นสมควร 

4. อนุมติัใหป้ระธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผูก้าํหนดคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 
หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏิบัติหน้าที#ตามข้อบังคับของบริษัท  และกํากับดูแลจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั  และมติที#ประชุมผูถื้อหุน้ 
2. กาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และนโยบายทางธุรกิจของบริษทั  
3. อนุมติัแผนการดาํเนินงานระยะยาวและงบประมาณประจาํปี 
4. จดัให้มีระบบการบญัชี  รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี  ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

ภายในที#มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. ดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนที์#อาจเกิดขึJน รวมถึงรายการที#เกี#ยวโยงกนั 
6. ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั เปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเหตุการณ์ 

โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้
7. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และรายงานใหที้#ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
8. พิจารณาอนุมติัการทาํรายการอื#นใดที#นอกเหนืออาํนาจของคณะกรรมการบริหาร ทัJงนีJตอ้งไม่ขดักบับริคณห์สนธิ

ของบริษทั 
9. จดัประชุมคณะกรรมการ  จดัใหมี้และเรียกประชุมผูถื้อหุน้ จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน

การประชุมผูถื้อหุน้ 
10. จดัทาํความเห็นของกรรมการเกี#ยวกบัเรื#องที#เสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุน้ 
11. รายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัทุกครัJ งเมื#อมีการเปลี#ยนแปลง 
12. อนุมติักฏบตัรคณะกรรมการบริษทั และ/ หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
13. เป็นผูน้าํและเป็นตวัอยา่งที#ดีในการปฏิบติังาน 
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สรุปจาํนวนครัDงที�เข้าร่วมประชุมในปี 2561 
 คณะกรรมการบริษทัและ คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ มีการเขา้ร่วมประชุม  ดงันีJ  
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1. นายบุญเกียรติ โชควฒันา 6/6 - 1/1 1/1 - - - 1 
2. นายชยัเลิศ  มนูญผล  6/6 - - - 4/4 - - 1 
3. นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม   6/6 - - - 4/4 2/2 12/12 1 
4. นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม 6/6 - 1/1 - - 2/2  12/12 1 
5. นางสมพร ติยะวบูิลยศิ์ริ  6/6 - - 1/1 - - - 1 
6. นายวริิทธิP พล ชยัถาวรเสถียร 6/6 - - - - - 12/12  1 
7. นางธีรดา อาํพนัวงษ ์    6/6 - - - - - - 1 
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา 6/6 - 1/1 1/1 - - - 1 
9. นายขจรศกัดิP  วนัรัตน์เศรษฐ 6/6 4/4 - - - - - 1 
10. นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั 6/6 4/4 - - - - - 1 
11. พลเอกโกญจนาท  จุณณะภาต  6/6 - - - 4/4 - - 1 
12. นายสนัติ  บางออ้         *  5/6 4/4 - - - 2/2 - 1 
13.นางสาวนพรัตน ์ อศัวศิริพงศ ์        - - - - 4/4 12/12 1 
14. นางศศิวมิล ขลุ่ยศรีตระกลู - - - - - - 12/12 1 
15.นางณฐัชพนัธ์พร   สุนทรวเิศษ - - - - - - 12/12 1 
16.นางพจมาลย ์  อิงคณิสาร  - - - - - - 12/12 1 
17.นางกลัยาณี    จนัทรพิกลุ  - - - - - - 12/12 1 
18.นายธาํรง ปุญญวฒันะ - - - - - - 12/12 1 
19.นางสุวมิล   เจริญศรีชยั  - - - - 4/4 2/2 12/12 1 
20.นางสาวสลิลลา ไชยพฒุ 
(ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร  
เมื#อวนัที# 14  พฤษภาคม 2561) 

- - - - - - 7/7 - 

หมายเหตุ  : * สาเหตุการขาดประชุม  :   บุคคลลาํดบัที#  12  เนื#องจากเดินทางไปปฏิบติัหนา้ที#ยงัต่างประเทศ 

1. คณะกรรมการบริษทั จาํนวน 12 ท่าน  จดัประชุมจาํนวน 6  ครัJ ง 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน  จดัประชุมจาํนวน  4  ครัJ ง 
3. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 3 ท่าน  จดัประชุมจาํนวน  1 ครัJ ง 
4. คณะกรรมการสรรหา จาํนวน 3 ท่าน  จดัประชุมจาํนวน  1  ครัJ ง 
5. คณะกรรมการบริหารความเสี#ยง จาํนวน  4 ท่าน  จดัประชุมจาํนวน  4  ครัJ ง 
6. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ จาํนวน  4 ท่าน  จดัประชุมจาํนวน 2  ครัJ ง 
7. คณะกรรมการบริหาร จาํนวน  11 ท่าน  จดัประชุมจาํนวน  12  ครัJ ง 
8. ลาํดบัที# 8 – 12 เป็นกรรมการอิสระ 
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8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม  2560  บริษทัมีผูบ้ริหาร   

รายชื�อผู้บริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายเจริญ  เจริญวฒันาสุขสุม ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการ  
2. นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม รองกรรมการผูจ้ดัการ และ ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน 
3. นายวิริทธิP พล ชยัถาวรเสถียร ผูจ้ดัการฝ่ายธุรกิจ 

4. นางสาวนพรัตน ์ อศัวศิริพงศ ์ รองผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล – ธุรการ 
5. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกลู รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี – การเงิน 
6. นางณฐัชพนัธ์พร   สุนทรวิเศษ ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ  
7. นางกลัยาณี    จนัทรพิกุล ผูจ้ดัการส่วนจดัซืJอ 
8. นางพจมาลย ์  อิงคณิสาร ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ  
9. นางสุวิมล   เจริญศรีชยั ผูจ้ดัการส่วนทะเบียนหุน้ / เลขานุการคณะบริหาร 
10. นางสาวสลลิลา  ไชยพุฒ ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนบญัชี – การเงิน 

หมายเหตุ : ลาํดบัที# 1 – 5 เป็นผูบ้ริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ คือ กรรมการ 
ผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารสี#รายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา  ( ผูด้าํรงตาํแหน่งสูงสุดของบริษทั)  
ผูซึ้# งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายที#สี# ทุกราย และให้หมายความ รวมถึงผูด้าํรง
ตาํแหน่งระดบับริหารในสายบญัชีหรือการเงินที#เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึJนไป หรือเทียบเท่า 

 
ประวตัข้ิอมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร 

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี#ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และ เลขานุการบริษทั 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกจิการ 

ส่วนตรวจสอบ
ภายใน 

กรรมการผู้จดัการ 

รองกรรมการ
ผู้จดัการ 

ส่วนความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ส่วน CSR ส่วนวิจยัและพฒันา ส่วนประกนัคุณภาพ 

ฝ่ายธุรกจิ 

ส่วนดีไซน์ 

ส่วนการตลาด 

ส่วน Merchandiser 

ส่วน Planning Center 

ส่วนจดัซืJอ 

ฝ่ายบริหารกลาง 

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส่วนบุคคล – ธุรการ 

ส่วนทะเบียนหุ้น 

ส่วนนําเข้า – ส่งออก 

ส่วนคลงัสินค้า 

ส่วนบัญชี – การเงนิ 

ฝ่ายผลติ 

ส่วนผลิตลาํพนู 

ส่วนผลิตกบินทร์

บุรี 
ส่วนเทคโนโลยี
การผลิต 
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8.3 เลขานุการบริษทั : นางสุวิมล  เจริญศรีชัย 
คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตัJ งให้ นางสุวิมล  เจริญศรีชัย ดาํรงตาํแหน่งเป็น เลขานุการบริษทั ตัJ งแต่วนัที#                  

5 กนัยายน 2551 เพื#อช่วยดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมการและผูถื้อ
หุ้น ตลอดจนการให้คาํแนะนําแก่กรรมการบริษทัในการปฏิบติัและดาํเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบที#
เกี#ยวขอ้งต่างๆ อีกทัJงดูแลให้กรรมการบริษทัและบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 
และสนบัสนุนให้การกาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกาํกบัดูแลกิจการที#ดี 

องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ
1. ตอ้งมีความรู้ขัJนพืJนฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแลที#เกี#ยวกบักฎหมายว่า

ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
2. ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี และขอ้พึงปฏิบติัที#ดีในเรื#องการกาํกบัดูแลกิจการ 
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษทั และความสามารถในการสื#อสารที#ดี 

(โดยคุณสมบตัิของผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 จากที#ประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทั โดย
พิจารณาจากบริษทัอื#นในอุตสาหกรรมเดียวกนั การขยายตวัของบริษทัและการเติบโตของผลการดาํเนินงานของบริษทั
และผลการปฏิบติัหน้าที#ของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละราย  ซึ# งไดผ้า่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
ครัJงที# 6/2560  เมื#อวนัที# 27 ธนัวาคม 2560 และผา่นการอนุมติัจากที#ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครัJ งที# 39  เมื#อวนัที# 24 เมษายน 
2561  ในวงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท 

1. ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 
▪  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี (กรรมการบริษทัทุกท่าน)   
▪  ค่าเบีJยประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด (เฉพาะกรรมการที#เขา้ร่วมประชุม)  

 

 ปี 2561  (บาท/ครัDง) ปี 2560 (บาท/ครัJง) 

ประธานกรรมการบริษทั 12,000 12,000 
       กรรมการบริษทั  9,000 9,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 12,000 
      กรรมการตรวจสอบ 9,000 9,000 

ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 10,000 10,000 
      กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 8,000 8,000 

ประธานกรรมการสรรหา 10,000 10,000 
      กรรมการสรรหา 8,000 8,000 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 10,000 10,000 
      กรรมการบริหารความเสี#ยง 8,000 8,000 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 10,000 10,000 
      กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 8,000 8,000 
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� สาํหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยอื#นที#คณะกรรมการบริษทัแต่งตัJงขึJน กาํหนดให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริษทัโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที#ความรับผดิชอบ 

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย ค่าเบีDยประชุม และค่าตอบแทน  รายละเอยีดดงันีD 

รายชื�อ ตําแหน่ง 
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1. นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั / 
ประธานกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการสรรหา 

- - - - - - - - 

2. นายชยัเลิศ มนูญผล รองประธานกรรมการบริษทั /
กรรมการบริหารความเสี#ยง 

- - - - - - - - 

3. นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม ประธานกรรมการบริหาร 
และ กรรมการผูจ้ดัการ  / 
กรรมการบริหารความเสี#ยง / 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

- - - - - - - - 

4. นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม รองกรรมการผูจ้ดัการ และ 
ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและ
การเงิน / กรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการ 

- - - - - - - - 

5. นางสมพร ติยะวิบูลยศิ์ริ กรรมการสรรหา - - - - - - - - 
6. นายวิริทธิP พล ชยัถาวรเสถียร กรรมการบริษทั - - - - - - - - 

7. นางธีรดา อาํพนัวงษ ์ กรรมการบริษทั - - - - - - - - 
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการอิสระ / กรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน/
กรรมการสรรหา / กรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการ 

54,000 - 8,000   - 100,000 162,000 

9. นายขจรศกัดิP  วนัรัตน์เศรษฐ 
 

กรรมการอิสระ / 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

54,000 48,000 - - - - 300,000 402,000 

10 นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

54,000 36,000 - - - - 150,000 240,000 

11. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต กรรมการอิสระ / 
 ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี#ยง 

54,000 - - - 40,000 - 150,000 244,000 

12. นายสนัติ บางออ้ กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการ/ กรรมการตรวจสอบ 

45,000 36,000 - - - 20,000 150,000 251,000 

รวม 261,000 120,000 8,000 - 40,000 20,000 850,000 1,299,000 
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1.2  สรุปเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนกรรมการ 

  ปี 2561 ปี 2560 

ค่าเบีDยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบีDยประชุม ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษทั 261,000 850,000 270,000 850,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 120,000  228,000 - 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน -  - - 
คณะกรรมการสรรหา 8,000  8,000 - 
คณะกรรมการบริหารความเสี#ยง * 40,000  40,000 - 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ * 20,000  47,000 - 

รวม 449,000 850,000 593,000 850,000 

หมายเหตุ *  ไม่รวมค่าเบีJยประชุมที#จ่ายใหก้รรมการ ที#เป็นผูบ้ริหาร 

 
1.3  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ที�ได้รับจากบริษทั   

     ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหารสี#รายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่า
รายที#สี#ทุกราย มีจาํนวน 5 ท่าน      

ค่าตอบแทนรวม 
ปี 2561 ปี 2560 

จาํนวนราย จาํนวนเงิน (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงิน (บาท) 

      เงินเดือน และเงินอุดหนุน 5 7,507,730 5 7,462,425 

      ค่าเบีJยประชุม 5 - 5  

      รวม  7,507,730  7,462,425 
 
2. ค่าตอบแทนอื�น 
 บริษทัไม่มีนโยบายใหค่้าตอบแทนอื#นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนกังานซึ#งไดรั้บจาก
บริษทั ตามปกติ ไม่มีการใหหุ้น้ หุน้กู ้หรือหลกัทรัพยอื์#นใดแก่ผูบ้ริหารของบริษทั 

(1) ค่าตอบแทนอื#นของกรรมการบริษทั 
- ไม่มี - 

(2) ค่าตอบแทนอื#นของผูบ้ริหาร 
       กรรมการบริหารและผูบ้ริหารสี#รายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่ารายที#สี#ทุกราย 

มีจาํนวนทัJงสิJน 5 คน ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสาํรองเลีJยงชีพ 
บริษทัไดต้ัJงกองทุนสาํรองเลีJยงชีพ โดยผูบ้ริหารที#เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลีJยงชีพจะไดรั้บเงินสมทบ

กองทุนทุกเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของค่าจา้ง  โดยสมาชิกตอ้งสะสมเงินเขา้กองทุนในอตัราเดียวกนัดว้ย  หาก
เดือนใดสมาชิกไม่ไดส้ะสมเงินเขา้กองทุน  นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายเงินสมทบใหส้มาชิกผูน้ัJนในเดือนนัJนๆเมื#อสมาชิกสิJน
สภาพลงสมาชิกจะไดรั้บเงินสมทบรวมทัJงส่วนเฉลี#ยผลประโยชนสุ์ทธิตามเงื#อนไขของกองทุน 
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8.5 บุคลากร 
 8.5.1 บุคลากร ณ  31  ธนัวาคม  2561    บริษทัมีจาํนวนพนกังานทัJงสิJน  815  คน   

 ฝ่าย 
สํานักงาน 

ฝ่าย 
โรงงาน 

รวม พนักงาน 
รายเดอืน 

พนักงาน 
รายวนั 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

สาํนกังานใหญ่ : กรุงเทพฯ 94 176 5 88 99 264 98 211 1 53 99 264 
สาขาลาํพนู 21 9 30 214 51 223 21 25 30 198 51 223 
สาขากบินทร์บุรี 16 11 41 110 57 121 39 32 18 89 57 121 

รวม 131 196 76 412 207 608 158 268 49 340 207 608 
   

 8.5.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน        
ในปี 2561 ค่าตอบแทนรวมของพนกังาน รายเดือนและรายวนั ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั เบีJยเลีJยง 

ค่าล่วงเวลา     ค่าจา้งแรงงาน  ค่าเป้าหมาย  ค่าทกัษะ   รวมเป็นจาํนวนเงิน  205.33  ลา้นบาท 

    

 

 
 

เงนิเดอืนและค่าแรง 
ค่าตอบแทนรายเดือนที#จ่ายใหพ้นกังานเนื#องจากการปฏิบติังานของพนกังานใหก้บับริษทัซึ# งจะพิจารณาจาก

ตาํแหน่งงาน หนา้ที#และความรับผิดชอบที#มีต่อองคก์ร 

โบนัส 
เงินพิเศษที#จ่ายใหพ้นกังาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปีนัJน  โดยไม่มีการกาํหนดเป็นอตัราตายตวั 

และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเป็นปี ๆ ไป 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีDยงชีพ 
บริษทัไดจ้ดัตัJงกองทุนสํารองเลีJยงชีพเพื#อเป็นสวสัดิการที#จดัให้พนกังาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงิน

อีกวิธีหนึ# ง  รวมทัJงเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบติังานกบับริษทัเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที#เป็นสมาชิก
กองทุนสาํรองเลีJยงชีพ  จะไดรั้บเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอตัราร้อยละ 3-5 ของค่าจา้ง  โดยสมาชิกตอ้งสะสมเงิน
เขา้กองทุนในอตัราเดียวกนัดว้ย  เมื#อสมาชิกสิJนสภาพลงสมาชิกจะไดรั้บเงินสมทบรวมทัJงส่วนเฉลี#ยผลประโยชน์
สุทธิของกองทุน 

 
 

ค่าตอบแทน ปี 2561 (บาท) ปี 2560 ( บาท ) 
เงินเดือน  ค่าแรง 195,277,005.42 185,877,261.71 
โบนสั   และอื#น ๆ 9,496,174.00 9,965,907.49 
กองทุนสาํรองเลีJยงชีพ 552,681.40 671,594.72 

รวม 205,325,860.82 196,514,763.92 
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8.5.3 การพฒันาบุคลากร 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร 
 บริษทัตระหนกัดีวา่บุคลากรเป็นทรัพยากรที#มีคุณค่าและเป็นปัจจยัความสาํเร็จ เพื#อสร้างใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งย ั#งยืน 
ดงันัJนองคก์รจึงตอ้งมีบุคลากรที#มีคุณภาพ  บริษทัจึงไดก้าํหนดกลยทุธ์และนโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลที#มุ่งเนน้ดา้นการเพิ#ม
ประสิทธิภาพการบริหาร และการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยีในการดาํเนินธุรกิจ 
เริ#มตัJงแต่การวเิคราะห์ความตอ้งการอตัรากาํลงั เพื#อรองรับการขยายธุรกิจ  เพิ#มขีดความสามารถในการแข่งขนัและรองรับการ
เปลี#ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบติังานและความพร้อมดา้นศกัยภาพ ความสามารถของบุคลากรทุกระดบั
อยา่งต่อเนื#อง ให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินการทางธุรกิจ เพื#อสร้างการเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเนื#องและยั#งยืน ( รายละเอียด
ประกอบ ได้เปิดเผยอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม : การดาํเนินธุรกิจอย่างย ั#งยืนด้านสังคม หัวขอ้การพฒันา
บุคลากร ) 

บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถทัJงในดา้นธุรกิจ ความเป็นผูน้าํ และการทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้#น รวมทัJงความรู้และทกัษะในการทาํงาน การฝึกอบรมของบริษทัอยูบ่นพืJนฐานของการปฏิบติังานจริง 
ภายใตก้ารสอนงานจากผูบ้งัคบับญัชา (Coaching) เช่น การเรียนรู้ผา่นการทาํงานจริง (On the Job Training)  ทาํให้
พนกังานไดเ้รียนรู้การทาํงานใหม่ ๆ  พร้อมแลกเปลี#ยนประสบการณ์จากเพื#อนร่วมงาน  รวมถึงการเรียนรู้ผา่น
หอ้งเรียน (Class Room Training)   จากวิทยากรทัJงภายใน และภายนอกองคก์ร  ซึ# งโดยเฉลี#ยพนกังานแต่ละคนจะ
ไดรั้บการอบรมเฉลี#ยประมาณ 7.99 ชั#วโมงต่อคน แบ่งหมวดการพฒันาอบรม ดงันีJ  

1. หมวดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อม ใหค้วามรู้และปลกูฝังจิตสาํนึกในการปฏิบติังาน
ที#ถกูวิธีและปลอดภยั ตามหลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ#งแวดลอ้ม ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
กฎหมาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั 

2. หมวดพฒันาทักษะการทํางาน  พฒันาองคค์วามรู้และทกัษะที#จาํเป็นต่อการทาํงานตามลกัษณะงาน 
โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล วิสยัทศัน ์และนโยบายของบริษทั เพื#อจดัหาหลกัสูตรที#ตอบสนอง
ต่อการดาํเนินงาน ช่วยเพิ#มประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งครอบคลุมทุกลกัษณะงาน 

ทัJงนีJบริษทัไดว้างแผนการพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัแผนหลกัของบริษทั  สภาพแวดลอ้มที#มี
ผลกระทบทัJงภายในและภายนอก  การสร้างวิสยัทศันใ์หม่ การปรับเปลี#ยนรูปแบบการทาํงาน  เพื#อสร้างรูปแบบใหม่
ในการบริหาร การดาํเนินงานใหป้ระสบความสาํเร็จ  การพฒันาบุคลากรจึงอยู่บนพืJนฐานในการพฒันาองคค์วามรู้ 
(Knowledge)  การพฒันาทกัษะ(Skill)  และการพฒันาความสามารถ (Ability) ดงันีJ  

การพัฒนาองค์ความรู้  (Knowledge)   
การรวบรวมองคค์วามรู้ที#มีอยูใ่นตวับุคคลทุกๆหน่วยงาน พฒันาใหเ้ป็นระบบและเป็นคู่มือ  เพื#อใหทุ้ก

คนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้  ไดแ้ก่ การรวบรวมองคค์วามรู้เกี#ยวกบัรูปแบบการ
ผลิตสินคา้กางเกงสแลค็  ใหทุ้กโรงงานของบริษทัผลิตสินคา้หรือปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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การพัฒนาทักษะ (Skil l )  
บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถทัJงในดา้นธุรกิจ ความเป็นผูน้าํ และการทาํงาน

ร่วมกบัผูอื้#น รวมทัJงความรู้และทกัษะในการทาํงาน การฝึกอบรมของบริษทัอยู่บนพืJนฐานของการปฏิบติังาน
จริง ภายใตก้ารสอนงานจากผูบ้งัคบับญัชา (Coaching) เช่น การเรียนรู้ผ่านการทาํงานจริง (On the Job Training)  
ทาํใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้การทาํงานใหม่ ๆ  พร้อมแลกเปลี#ยนประสบการณ์จากเพื#อนร่วมงาน  รวมถึงการเรียนรู้
ผา่นหอ้งเรียน (Class Room Training)   จากวิทยากรทัJงภายใน และภายนอกองคก์ร   

การฝึกอบรม 
บริษทัฯไดก้าํหนดการฝึกอบรมใหค้รอบคลุมบุคลากรทุกระดบั และกาํหนดในการฝึกอบรมทัJง

ภายในและภายนอก แบ่งเป็นระดบัต่างๆ ดงันีJ  
 

มุ่งสร้าง เสริมวิสัยทัศน์   และกลยุทธ์ในการดํา เ นินธุรกิจให้
สอดคล้องกับ  สถานการณ์ที# เปลี#ยนแปลง  โดยการเรียนรู้
แลกเปลี#ยนความรู้และประสบการณ์ ระหวา่งผูบ้ริหารของบริษทัใน
กลุ่ม และบริษัทในเครือ ในเรื# องการบริหารจัดการการผลิต การ
บริหารการขาย และการตลาด แล้วนํามาพัฒนาเป็นกลยุทธ์เพื#อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 

 

มุ่งพฒันาความรู้ทักษะในการบริหารงานและทรัพยากรให้บรรลุ
เป้าหมาย  โดยในปี 2561 มุ่งเนน้การพฒันากลุ่มผูบ้ริหารระดบักลาง 
และผูบ้ริหารรุ่นใหม่ให้เป็นผูบ้ริหารที#มีศกัยภาพและเป็นกาํลงันํา
ทีมงานให้บรรลุ  เป้าหมาย โดยเพิ#มเติมความรู้จากหลักสูตร
ฝึกอบรม ในกลุ่ม หลกัสูตรสายวิชาชีพ และกลุ่มหลกัสูตรบริหาร
จดัการ 

 
 

เพื#อเสริมสร้างความรู้ ความเชี#ยวชาญเชิงลึกตามสายอาชีพ การ
พฒันาปรับปรุงอย่างต่อเนื#อง โดยเน้นความรู้เกี#ยวกับหลักสูตร
พืJนฐาน และหลกัสูตรสายวชิาชีพ 

 

 
 
 
 

กลุ่ม
ระดับ

บริหาร 

กลุ่ม
ระดับ
จัดการ 

กลุ่มระดบั
ปฏิบัติ 

งาน 
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หลกัสูตรพืDนฐาน หลกัสูตรสายวิชาชีพ หลกัสูตรการบริหาร

จดัการ 

หลกัสูตรด้านความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามยั 

ดาํเนินการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัเกี#ยวกบั
ระบบงานของบริษทั 
และคุณธรรมจริยธรรม
ในการทาํงาน มุ่งเนน้ให้
พนกังานมีทศันคติที#ดี
ในการทาํงาน รวมไปถึง
ความโปร่งใสในการ
ทาํงานผา่นหลกัสูตร 

เพิ#มความเชี#ยวชาญ
ใหก้บับุคลากรในสาย
อาชีพต่าง ๆ เช่น สาย
งานธุรกิจ การขาย และ
การผลิต เพื#อส่งเสริม
การสร้างกลยทุธ์ในการ
นาํเสนอสินคา้และ
บริการของบริษทัให้
เป็นที#รู้จกัและ
ประทบัใจแก่ลูกคา้ อนั
เป็นหวัใจสาํคญัของการ
ดาํเนินธุรกิจ 

เพิ#มขีดความสามารถ 
ในการบริหาร การ
จดัการ การตดัสิน  ใจ 
และการทาํงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื#อให้
การ   ดาํเนินธุรกิจกา้ว
ไปตาม วสิยัทศัน์ที#วาง
ไว ้

บริษทัฯ ให้ความสําคญั
ใ น เ รื# อ ง ข อ ง ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ         
สวสัดิภาพในการทาํงาน
ข อ ง พ นั ก ง า น โ ด ย
ส่งเสริมให้  พนักงานมี
ความรู้ในการจดัการกบั
ภาวะ ฉุกเ ฉิน  เ พื# อล ด
ความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน รวมไป
ถึงการ  ปฏิบัติงานด้วย
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย                                 
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม
กฎหมาย 

1. องคก์รโปร่งใสไร้
คอร์รัปชั#น 

2. เรื#องเล่าข่าวทุจริตและ
ผดิมาตรฐานบญัชี 

3. Teamwork 
4. การเตรียมความพร้อม

ก่อนการปฏิบติังาน 
5. การลดความบกพร่อง

ในการทาํงาน
ประจาํวนัใหเ้ป็นศูนย ์

 

� แนวโนม้แฟชั#นปี 2019 
� ความรู้เกี#ยวกบัแพท 

เทิร์น 
� มาตรฐานและกลยทุธ์

ดา้น HR 

� การตรวจสอบคุณภาพ
ดว้ยวิธีชกัตวัอยา่งเพื#อ
การยอมรับ 

� Data science for 
Business 

� สูตร สถิติ และรายงาน
เพื#อการวิเคราะห์ฯ 

 

� กระดาษ 1 ใบเขา้ใจ
ประเดน็ 

� เทคนิคการมอบหมาย
งาน  สอนงาน ติดตาม
งานที#ไดท้ัJงงาน และ
ไดท้ัJงใจลกูนอ้ง  

� ทกัษะภาวะผูน้าํของ
ผูบ้งัคบับญัชา 

� วิธีออกแบบกระดาษ
ทาํการ 

� การดบัเพลิงขัJนตน้ 

� การดบัเพลิงขัJนรุนแรง 

� การปฐมพยาบาลครบ

ตามมาตรฐาน 

� จป. หวัหนา้งาน 

� จป.บริหาร 

� 5 ส เพื#อความปลอดภยั 

� การเตรียมความพร้อม
เมื#อเกิดแผน่ดินไหว 

ผู้ผ่านอบรม  
คิดเป็น  62% 

ผู้ผ่านอบรม  
คิดเป็น  38% 

ผู้ผ่านอบรม  
คิดเป็น  83% 

ผู้ผ่านอบรม  
คิดเป็น 43% 
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เรียนรู้ด้วยตนเอง 

บริษทัฯไดมี้การนาํเนืJอหาหลกัสูตรฝึกอบรมที#มีการพฒันาขึJนจากบุคลากรภายใน และความรู้อื#นๆที#

ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน นาํมาไวใ้นระบบ e - learning ของบริษทัฯ เพื#อให้พนกังานไดเ้ขา้

ไปศึกษาดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา นอกจากนีJทางบริษทั ไดจ้ดัใหมี้หอ้งสมุดสาํหรับพนกังาน โดยมีหนงัสือที#หลากหลาย

และจาํเป็นต่อการพฒันาความรู้ของพนักงานเพื#อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน เช่น ทกัษะภาษาองักฤษ ภาษาใน

ภูมิภาคอาเซี#ยน  ปรัชญาการทาํงาน ฯลฯ 

การศึกษาดูงาน  

บริษทัฯ ไดมี้การสนับสนุนและจดัส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน จากองค์กรภายนอก เช่นงาน Shanghai 

intertextile งาน Shanghai interfiliere ณ ประเทศจีน  งานแนวโนม้แฟชั#น ปี 2019 งานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั

แห่งชาติงาน เพื#อเป็นการเปิดโลกทศัน์ ให้กา้วตามทนันวตักรรมของโลกที#มีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา เป็นการเก็บเกี#ยว

องคค์วามรู้เพื#อนาํมาใชป้ระโยชน์ ซึ#งก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรมใหม่ ๆ เพื#อต่อยอดการพฒันาองคก์ร

ในปัจจุบนัเชื#อมโยงไปถึงอนาคต 

การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing)  

บุคลากรทุกคนนบัว่าเป็นแหล่งความรู้ชัJนดี เนื#องจากทุกคนไดผ้่านประสบการณ์ชีวิตที#แตกต่างกนั ซึ# ง

ความรู้ที#คนๆหนึ# งยงัขาด อาจจะมีอยู่ในตวัของคนอีกคนหนึ# ง ดงันัJนทุกครัJ งที#มีการประชุม หรือร่วมพูดคุยกนัทัJงใน

หน่วยงาน ระหวา่งหน่วยงาน หรือทัJงองค ์บริษทัไดส้นบัสนุนให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้ที#มี 

เพื#อเป็นประโยชน์กบัเพื#อนร่วมงานคนอื#นๆ รวมทัJงการแบ่งปันความรู้เฉพาะทางที#นอกเหนือจากการทาํงาน ซึ# งเป็น

ความรู้ที#มีประโยชน์ในการใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยผูมี้องค์ความรู้นาํมาถ่ายทอดในบทบาทของการเป็นวิทยากรใน

รูปแบบของหลกัสูตรฝึกอบรม  
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การเรียนรู้จากในงาน จากการปฎบิัตจิริง (On the job training) 

จากการที#บริษทัฯไดด้าํเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาที#ยาวนาน ส่งผลใหเ้กิดผูที้#มีความเชี#ยวชาญในการทาํงานใน

แต่ละสายงานขึJนเป็นจาํนวนมาก ซึ# งบุคลากรเหล่านีJสามารถที#จะนาํความรู้ความเชี#ยวชาญจากในงานผสมผสานกบัความรู้ที#

ไดรั้บมาจากแหล่งความรู้อื#นๆ นาํมาปรับปรุงพฒันาใหเ้หมาะสมที#สุดและนาํมาใชใ้นงานไดอ้ยา่งลงตวั ก่อใหเ้กิดแบบแผนใน

การทาํงานที#สามารถถ่ายทอดใหก้บับุคลากรรุ่นหลงั ผ่านระบบการสอนงาน โดยพนกังานใหม่ที#เขา้มาปฏิบติังานกบับริษทัฯ 

จะไดรั้บการดูแลและถ่ายทอดองคค์วามรู้อยา่งใกลชิ้ดจากบุคลากรที#มีความเชี#ยวชาญ 

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์นวตักรรม 

บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการ Kaizen เพื#อส่งเสริมการเปลี#ยนแปลงและปรับปรุง การทาํงานให้ดีขึJน โดยให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดหรือผลงานที#ช่วยส่งเสริมการทาํงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึJ น 
นอกจากนีJยงัมีการพิจารณาส่งผลงานเขา้ร่วมประกวดในงาน Saha Group Innovation Award อยา่งต่อเนื#องทุกปี 

3. หมวดการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานพฒันาองคค์วามรู้ ทศันคติ ตลอดจนเกิดพฤติกรรมที#พึง
ประสงคท์ั#วทัJงองคก์รเน้นการทาํงานเป็นทีม ดว้ยการจดัอบรมหลกัสูตร Team Building อย่างต่อเนื#อง เพื#อให้พนกังาน
ยอมรับในคุณค่าการปฏิบติังานของผูร่้วมทีม กระตือรือร้นที#จะช่วยเหลือเพื#อนร่วมงานอย่างเต็มใจ และมุ่งมั#นอุทิศตน
ทาํงานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษทัปลูกฝังจิตสํานึกให้ทุกคนในองคก์รไดมี้ส่วนร่วมต่อการจดัการทรัพยากรในองคก์รให้คุม้ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปฏิบติังานตามขอ้กาํหนดระบบมาตรฐานดา้นสิ#งแวดลอ้ม ISO 14001 ซึ# งพนกังานไดรั้บการ
อบรมทั#วทัJงองคก์ร และนาํวิธีการดาํเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคก์ร (Clean Technology) มาต่อยอดการทาํงาน 
ส่งผลให้เกิดการลดตน้ทุนที#ทุกคนมีส่วนร่วมทั#วทัJงองค์กร และตระหนักถึงความสําคญัต่อการรณรงค์ปลูกจิตที#ดีแก่
ผูบ้ริหารและพนกังานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ#งแวดลอ้ม   เสริมสร้างความรู้เรื#องสิ#งแวดลอ้มผา่นนิทรรศการ ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษทั พร้อมเอกสารใหค้วามรู้เกี#ยวกบัสิ#งแวดลอ้มในหอ้งสมุด 
รวมทัJงการจดักิจกรรมภายในและภายนอกองคก์รซึ#งจดัทาํอยา่งต่อเนื#องโดยมีหลกัสูตรที#จดัใหพ้นกังานเขา้ร่วมอบรม  

ในปี 2561 บริษทัไดเ้ขา้ร่วม “โครงการพฒันาศกัยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (3R) ” โดยให้
ความสาํคญัต่อการบริหารจดัการทรัพยากรอย่างย ั#งยืน หมุนทรัพยากรนาํกลบัมาใชใ้หม่ ควบคุมของเสียและมลพิษ 
ซึ#งส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รไดมี้ส่วนร่วมผา่นการจดักิจกรรม ดงันีJ  

ภายใน : มีการจดักิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ภายใน เพื#อแลกเปลี#ยนประสบการณ์และความรู้ เช่น 
การแลกเปลี#ยนจุดเรียนรู้ในโรงงานระหว่างสาขา เพื#อลดความผิดพลาดจากการทาํงาน หรือ ถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์การทาํงานที#ดี เพื#อต่อยอดการเรียนรู้ร่วมกนัรวมถึงการเผยแพร่ความรู้ เช่น ผลงาน Kaizen ซึ# งเปิด
โอกาสให้พนกังานผูป้ฏิบติังานไดแ้ลกเปลี#ยนเรียนรู้ซึ# งกนัและกนั การจดังาน Innovation  เพื#อส่งเสริมการสร้าง
นวตักรรมการผลิต ผลิตภณัฑแ์ละบริการ เป็นตน้ 

ภายนอก : บริษทัไดพ้ฒันาพนกังานพนกังานในดา้นความรู้ทกัษะ ความสามารถ โดยการจดัหลกัสูตรอบรม
ภายในและส่งพนกังานเขา้ร่วมฝึกอบรมกบัสถานฝึกอบรมภายนอก สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื#อง
ทุกปี  เพื#อใหพ้นกังานทุกระดบัมีศกัยภาพในการปฎิบติังานและบริหารงานดา้นต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพ 
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4.   ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั#น และปลูกฝังเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยส่งเสริมให้

ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ดว้ยหลกัสูตร “ การเตรียมความพร้อมก่อนการเริ#มงาน”  และนอกจากนัJนบริษทัยงักาํหนดให้
ผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน ไดรั้บการฝึกอบรมเรื#อง “ การประเมินความเสี#ยงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั#น” เพื#อสื#อสารให้
ระดบัผูป้ฏิบติังานไดรั้บทราบและนาํไปสู่การปฏิบติั ทัJงนีJบริษทัยงัคงจดัอบรมและมีการวดัผลเกี#ยวกบันโยบายอย่าง
ต่อเนื#องตาม แผนการอบรมกาํหนดใหค้รอบคลุมกบัจาํนวนบุคลากรทัJงหมดของบริษทั 100% 
 นอกจากการอบรมบริษทัยงัไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ เพื#อต่อยอดความรู้และแนวคิด  

� การแลกเปลี#ยนประสบการณ์และวิธีการทาํงานในระบบผลิตของแต่ละสาขา  การแลกเปลี#ยนการ
จดัการความปลอดภยัดา้นสารเคมี โดยทัJงหมดจดัเป็นคู่มือการปฎิบติังานเพื#อใหพ้นกังานสามารถที#จะ
ศึกษาดว้ยตนเอง 

� การส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดสร้างสรรคต่์างๆ โดยผา่นกิจกรรมไคเซ็น การ
จดัการประกวดผลงานนวตักรรม 

ในปี 2561 จากการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อยา่งใด และบริษทัสนบัสนุนให้
พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมเกี#ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ในงาน“คนไทย..ตื#นรู้สู้โกง วนัต่อตา้นคอร์รัปชนั 
2561” ซึ#งจดัโดยองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสําคญัและมุ่งมั#นพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตอย่างย ั#งยืน ดาํเนินธุรกิจบนพืJนฐาน

ของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี  เสริมสร้างใหอ้งค์กรมีระบบการบริหารจดัการที#มีประสิทธิภาพ  มีความซื#อสัตย ์ 
สุจริต  เป็นองค์กรที#โปร่งใส  มีความเป็นธรรม  เพิ#มศกัยภาพในการแข่งขนั นาํองค์กรสู่ความเจริญเติบโต สร้าง
มลูค่าเพิ#มใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้คู่มือ “ การกาํกบัดูแลกิจการ ” เพื#อส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ร โดย
มุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื#อสัตยสุ์จริต และใชเ้ป็นแนวปฏิบติัที#ดี
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ซึ# งบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั หมวดการกาํกบัดูแลกิจการ 
และบนระบบ Intranet ของบริษทั เพื#อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั รับทราบเป็นแนวทางเดียวกนั
ในการปฏิบติัตนในการดาํเนินธุรกิจ และเป็นหลกัยึดถือในการทาํงาน   โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  ผ่าน
นโยบายในการบริหารงานภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจและสงัคมที#เปลี#ยนแปลงอย่างสมดุล พร้อมอยู่บนพืJนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  
9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการเพื#อใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก
คนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน โดยมีรายละเอียดดงันีJ   

1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน  มุ่งมั#นที#จะนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ  จริยธรรมในการ
ดาํเนินธุรกิจ   และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน  ไปปฏิบติัในการดาํเนินงานของบริษทั 

2. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน   ตอ้งปฏิบติัหนา้ที#ดว้ยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงัซื#อสัตย ์
สุจริต  โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และประกาศที#เกี#ยวขอ้ง 

3. ดําเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจ  หน้าที#และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน 

4. ดาํเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี#ยงให้อยู่ในระดบัที#เหมาะสม  รวมถึงการมี
ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินที#มีความถกูตอ้งเชื#อถือได ้

5. ดาํเนินการใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศที#สาํคญัอยา่งเพียงพอ  เชื#อถือได ้ และทนัเวลา  ตราบเท่าที#ไม่กระทบต่อ
ประโยชนอ์นัชอบธรรมของบริษทั 

6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้  ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
7. ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ชุมชน  สงัคมและสิ#งแวดลอ้ม 
8. มุ่งมั#นสู่ความเป็นเลิศในการดาํเนินธุรกิจ โดยยึดมั#นในการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการรับฟังและ

ทบทวนตนเอง เพื#อเพิ#มศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรคสิ์#งที#ดีที#สุดอยูเ่สมอ 
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสาํนึกอนัดีงาม ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั#นใน

การพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเนื#อง 
10. ต่อตา้นการทุจริต   การคอร์รัปชั#น   ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา    เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
11. ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบและมีเหตุผล  โดยยึดถือประโยชน์ของบริษทั

เป็นที#ตัJง 
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ทัJงนีJ ในปี 2561 บริษทัไดรั้บรางวลัจากการเป็นบริษทัจดทะเบียนที#ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี 
และการจดัประชุมผูถื้อหุน้ ดงันีJ  

 

 

 

 

 

 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
           คณะกรรมการชุดยอ่ย  ประกอบดว้ย 
  1. คณะกรรมการตรวจสอบ    2. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน         3. คณะกรรมการสรรหา
    4. คณะกรรมการบริหารความเสี#ยง 5. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ           6. คณะกรรมการบริหาร  
 บริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 6  คณะ ประกอบดว้ย  

 จาํนวน 
(ราย) 

กรรมการ
อสิระ 

กรรมการที� 
ไม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที� 
เป็นผู้บริหาร 

ผู้บริหาร** 

1.คณะกรรมการตรวจสอบ 3 3 - - - 
2.คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 3 1 1 1 - 
3.คณะกรรมการสรรหา 3 1 2 - - 
4.คณะกรรมการบริหารความเสี#ยง 5 1 1 1 2 
5.คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 6 2 1 2 1 
6.คณะกรรมการบริหาร 12 - - 3 9 

 หมายเหตุ :  กรรมการชุดยอ่ยทัJง 6 คณะ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 1 ปี 
  ** ผูบ้ริหาร ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการชุดย่อยตอ้งผ่านการคดัเลือกจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ# งมีหน้าที#
พิจารณาดว้ยความรอบคอบในการเสนอชื#อบุคคลที#เหมาะสม  เพื#อให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตัJงต่อไป เพื#อปฏิบติัหน้าที#
เฉพาะเรื#อง และเสนอเรื#องให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณารับทราบ ซึ# งคณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตัJงคณะอนุกรรมการ
เฉพาะเรื#องชุดอื#นๆ ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ที#เปลี#ยนแปลงได ้คณะกรรมการชุดยอ่ยบางคณะมิใช่กรรมการอิสระ  
แต่ประกอบดว้ยกรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการที#เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ   ทุกท่านลว้นเป็นผูมี้คุณวฒิุ เขา้ใจ
ในบทบาทหนา้ที#การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย  ปฏิบติัหนา้ที#ดว้ยความรับผิดชอบ มีความซื#อสัตย ์
สุจริต มีคุณธรรม ระมดัระวงั รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ  เชื#อไดว้า่กรรมการทุกท่านเขา้ใจและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  
และโครงสร้างในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นที#ยอมรับของผูถื้อหุน้   

เป็นปีที�  “10”ต่อเนื�องตัDงแต่ปี 2552 

ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน 
จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
ส า มัญ ผู ้ ถื อ หุ้ น ป ร ะ จํา ปี  2 5 6 1  ( AGM 
Checklist)  จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

ผลประเมนิการกาํกบัดูแลกจิการในระดบั 

“ ดีเลิศ ” 

ได้รับผลการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies – CGR) 
ประจําหี 2561   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย ( IOD) 
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นอกจากนีJ  บริษทัยงัจดัให้มีการทบทวนผลการปฏิบติัหนา้ที#ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย
ต่างๆ เป็นประจาํทุกปี 

 ทัDงนีDกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที�
บริษทัให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที�ผ่านมา 

( รายละเอียดคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ แสดงอยูใ่นหมวดที# 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ) 

9.3 การสรรหาและแต่งตัDงกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
 การสรรหากรรมการบริษทั 
 บริษทัมีคณะกรรมการสรรหาเพื#อคดัเลือกกรรมการจากผูท้รงคุณวุฒิที#มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที#หลากหลายวิชาชีพทัJงด้านอุตสาหกรรม  การบริหารจดัการบญัชีและการเงิน กฎหมาย และการ
ตรวจสอบ พร้อมทักษะที#จาํเป็นในการบริหารงานของบริษทั ด้วยคุณสมบัติและนําประสบการณ์มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั รวมถึงการมีวิสัยทศัน์ เป็นผูมี้คุณธรรม  และมีประวติัการทาํงานที#ไม่ด่างพร้อย  แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดหน้าที#ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน  
รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัการทั#วไปของคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน ดงันีJ   

1. ปฏิบติัหนา้ที#ตามกฎหมาย  (Fiduciary Duties) 
2. ปฏิบติัหนา้ที#ดว้ยความระมดัระวงั (Duty of Care) 
3. ปฏิบติัหนา้ที#ดว้ยความซื#อสตัยสุ์จริต  (Duty of  Loyalty) 
4. กรรมการตอ้ง “รับผิดชอบ” (accountable) ต่อหนา้ที# 

 ในปี 2561 บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างคณะกรรมการ  ทาํใหส้ัดส่วน กรรมการที#เป็นผูบ้ริหาร กรรมการที#
ไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม และไดป้ฏิบติัหนา้ที#ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีอย่าง
เคร่งครัด   แมว้า่กรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑร้์อยละ 50 
 หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกกรรมการอสิระและกระบวนการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคดัเลือกกรรมการอิสระโดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน   เพื#อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และที#ประชุมผูถื้อหุน้  
 การกาํหนดคุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที# ทจ. 4/2552 เรื#อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุน้ที#ออกใหม่ (ฉบบัที# 2) ประกาศ ณ วนัที# 20 กุมภาพนัธ์ 2552 โดยมีผลใชบ้งัคบัตัJงแต่วนัที#  1 มีนาคม 2552 เป็นตน้
ไป ได้แกไ้ขหลกัเกณฑ์กรรมการอิสระ ดังนัJนคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัตอ้งเป็นไปตามประกาศ
ดงักล่าว    คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบใหก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั  ซึ# งมีความเข้มงวดกว่าขอ้กาํหนด
ขัJนตํ#าของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน   โดยกาํหนดใหถื้อหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50  (ก.ล.ต.กาํหนดร้อยละ 1)  โดย
กรรมการอิสระเป็นบุคคลที#มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนีJ  
(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจาํนวนหุน้ที#มีสิทธิออกเสียงทัJงหมดของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทัJงนีJ  ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้# เกี#ยวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนัJน ๆ  ดว้ย 

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที#มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที#ปรึกษาที#ไดเ้งินเดือนประจาํ   หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือ
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ของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที#
ไดรั้บแต่งตัJงเป็นกรรมการอิสระ ทัJงนีJ ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที#กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือที#ปรึกษาของส่วนราชการซึ#งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

 (3) ไม่เป็นบุคคลที#มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที#เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี#นอ้ง และบุตร  รวมทัJงคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  
หรือบุคคลที#จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม    ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั   ในลกัษณะที#อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัJง
ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที#มีนยั  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้#มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที#ไดรั้บแต่งตัJงเป็นกรรมการอิสระ 

  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ# ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที#กระทาํเป็นปกติเพื#อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี#ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้ หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับ หรือให้กูย้ืม คํJ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีJ สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื#นทาํนองเดียวกนั  ซึ# งเป็นผลใหบ้ริษทั หรือ คู่สัญญามีภาระหนีJ ที#ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ#ง  ตัJงแต่
ร้อยละสามของสินทรัพยที์#มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตัJงแต่ยี#สิบลา้นบาทขึJนไปแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ#ากว่า 
ทัJงนีJ  การคาํนวณภาระหนีJดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที#เกี#ยวโยงกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที#เกี#ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีJดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีJ ที#เกิดขึJนในระหว่างหนึ# งปีก่อนวนัที#มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั 

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที#มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี   
ซึ# งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที#ไดรั้บแต่งตัJงเป็น
กรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ# งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที#ปรึกษากฎหมาย  หรือที#ปรึกษา
ทางการเงิน  ซึ# งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั   บริษทัใหญ่   บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที#มีนยั  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือหุน้ส่วนของ
ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนัJนดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที#
ไดรั้บแต่งตัJงเป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที#ไดรั้บการแต่งตัJงขึJน เพื#อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซึ#งเป็นผูที้#เกี#ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที#มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที#มีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที#มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที#มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที#
ปรึกษาที#รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหนึ#งของจาํนวนหุน้ที#มีสิทธิออกเสียงทัJงหมดของบริษทัอื#น 
ซึ# งประกอบกิจการที#มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที#มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
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(9) ไม่มีลกัษณะอื#นใดที#ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี#ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตัJงให้เป็นกรรมการอิสระที#มีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ
องคค์ณะ (collective decision) ได ้

การสรรหาคัดเลอืกบุคคลที�จะแต่งตัDงเป็นผู้บริหารระดบัสูง 
การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง (คณะกรรมการบริหาร) 
        สําหรับการสรรหาคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทั คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพิ้จารณา

คดัเลือกจากผูบ้ริหารปัจจุบนั หรือบุคคลอื#น ที#มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบติัที#เหมาะสมเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั
เป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายที#คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้ตลอดจนไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายแลว้ จึงนาํเสนอต่อที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื#อพิจารณาแต่งตัJงต่อไป 

การสรรหาผู้บริหาร (ผู้บริหารระดบัรอง) 
บริษทัสรรหาบุคคลที#จะแต่งตัJงเป็นผูบ้ริหารจากการคดัเลือกผูที้#มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและ

จริยธรรมเขา้มาร่วมงานและไดพ้ฒันาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที#จะกา้วขึJนมาเป็นผูบ้ริหารในอนาคตได ้
โดยผา่นขัJนตอนการประเมินศกัยภาพของพนกังาน ซึ# งพนกังานที#ไดรั้บการประเมินว่ามีศกัยภาพในการทาํงานดี  จะ
ไดรั้บมอบหมายงานที#ทา้ทายและมีหนา้ที#ความรับผิดชอบที#สูงขึJนซึ# งบริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อมในการพฒันา
พนกังานทุกระดบัเพื#อทดแทนในกรณีที#มีตาํแหน่งงานวา่งลง 

9.4  การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 - ไม่มี – 

9.5 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัมีมาตรการดูแลการใชข้อ้มลูภายในโดยกาํหนดไวใ้นจริยธรรมที#ตอ้งปฏิบติัต่อบริษทัและผูถื้อหุน้และ

กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณพนกังาน ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ปฏิบติัหนา้ที#ดว้ยความซื#อสัตย ์ มี
ความรับผิดชอบ มีวินยัและมีจิตสํานึกที#ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  ไม่ใช้ตาํแหน่งหน้าที#แสวงหาประโยชน์เพื#อ
ตนเองและ/หรือผูอื้#นโดยมิชอบ  รักษาผลประโยชน์และทรัพยสิ์นของบริษทั  โดยไม่นาํขอ้มูลและทรัพยสิ์นของ
บริษทัไปใชเ้พื#อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผูอื้#น  และหา้มกระทาํการอนัเป็นการสนบัสนุนบุคคลอื#นใหท้าํธุรกิจ
แข่งขนักบับริษทั  ซึ# งบริษทัไดม้อบใหแ้ก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน พร้อมเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบริษทั  
เพื#อเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนในการดาํเนินธุรกิจและเป็นหลกัยึดถือในการทาํงาน   

นอกจากนีJ ในระเบียบขอ้บงัคบัเกี#ยวกบัการทาํงานของบริษทัก็มีการกาํหนดในเรื#องดงักล่าว  โดยกาํหนด
บทลงโทษทางวินยัไว ้ ซึ# งกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานกไ็ดป้ฏิบติัตามที#กาํหนด 

ในปี 2561 ไม่ปรากฏกรณีที#กรรมการ และผูบ้ริหาร ของบริษทัมีการซืJอขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 
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การกาํหนดเรื�องการซืDอขายหลักทรัพย์ของบริษทั   
1. บริษทัไดก้าํหนดห้ามมิใหก้รรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซึ# งอยู่ในหน่วยงานที#รับทราบขอ้มูล

ภายในทาํการซืJอหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  นอกจากนีJ
ยงักาํหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหาร (รวมทัJงคู่สมรสและบุตรที#ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ที#มีหนา้ที#รายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย ์ หากมีการซืJอขายหุ้นของบริษทั  ตอ้งแจง้ต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัที#มีการเปลี#ยนแปลง  และส่งสําเนาให้เลขานุการบริษทั  เพื#อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัJ งต่อไป  ซึ# งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครัJ งจะ
มีวาระการถือหลกัทรัพยบ์ริษทัของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร  ซึ# งเป็นหนา้ที#ที#จะตอ้งปฏิบติัและดาํเนินการตามที#
กาํหนด  ทัJงนีJ ให้นบัรวมถึงกรรมการและผูบ้ริหาร เมื#อแรกเขา้รับตาํแหน่งใหม่  ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์อง
บริษทัต่อ กลต. 

2. เลขานุการบริษทัไดจ้ดัทาํกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัประจาํปี และจดัส่งใหก้รรมการบริษทั
ทุกท่านเป็นการล่วงหนา้  เพื#อทราบถึงระยะเวลาที#ควรงดเวน้การซืJอขายหลกัทรัพย ์
 ในปี 2561 กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด  ไม่ปรากฏวา่มีการซืJอ
ขายหุน้ในช่วงเวลาที#หา้ม  

3. บริษทัมีนโยบายจะดาํเนินการใหมี้แนวปฏิบติั ใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง กรณีจะทาํการซืJอขาย
หุน้ของบริษทั ใหแ้จง้ต่อคณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ก่อนทาํการซืJอขาย    

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) หน่วย : บาท 

บริษัทผู้จ่าย ชื�อผู้สอบบญัชี ค่าสอบบัญชี 

บมจ.ประชาอาภรณ์ นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ 1,150,000.- 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,150,000.- 

    

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี 2561 และ 2560 
          หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2560 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3  450,000 390,000 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 700,000 700,000 

รวม 1,150,000 1,090,000 

การตรวจสอบค่าลิขสิทธิP   - 
- 

- 
การตรวจสอบการปฏิบติัตามเงื#อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน - 

รวมทัDงสิDน 1,150,000 1,090,000 
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9.7 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดใีนเรื�องอื�น ๆ 

หมวดที� 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนในการดูแลกิจการและใหค้วามเห็นเกี#ยวกบัการดาํเนินกิจการใหม้าก

ขึJน โดยใหค้วามสาํคญักบัแนวปฏิบติัที#ดีสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ ในเรื�องคุณภาพของหนังสือเชิญประชุม  คุณภาพ
ของรายงานการประชุม และ บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานและกรรมการชุดย่อยต่างๆ  ไวใ้นรายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้เพื#อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบ ความถูกตอ้ง  ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทั  ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม อีกทัJงยงัคงดาํเนินการ
ในดา้นสิทธิของผูถื้อหุน้ เพื#อความยั#งยืน ดงันีJ  

1. คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้ ไม่มีการกระทาํใดๆ อนั
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยทาํหน้าที#ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจน
สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผูถื้อหุน้ในประเทศหรือต่างประเทศ ทัJงที#เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผู ้
ถือหุ้นรายย่อย หรือผูถื้อหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทัJ งสิทธิพืJนฐานของผูถื้อหุ้น สิทธิในการเข้าถึง
สารสนเทศอย่างเพียงพอและทนัเวลา และสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื#อกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและ
ตดัสินใจในเรื#องที#มีผลกระทบที#มีนยัสาํคญัต่อบริษทั 

2. คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ การเสนอชื#อบุคคลเพื#อเขา้รับการ
เลือกตัJงเป็นกรรมการบริษทั และส่งคาํถามเพื#อสอบถามขอ้มูลในแต่ละวาระหรือขอ้มูลอื#นๆ ของบริษทัเป็นการ
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคาํถามล่วงหน้าบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั 

3. เพื#อใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บขอ้มูลที#ชดัเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการบริษทัดูแลใหมี้การเผยแพร่ขอ้มลู วนั เวลา สถานที#จดัประชุม และกาํหนดวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ไว้
เป็นเรื#องๆ อยา่งชดัเจนทัJงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  สําหรับหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัไดจ้ดัให้มีรายละเอียดขอ้มูลของแต่ละวาระ พร้อมคาํชีJ แจงและ
เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารที#เกี#ยวขอ้ง บนเวบ็ไซตบ์ริษทัทัJงภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 30 วนั 
และจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 21 วนั 

4. คณะกรรมการบริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี นาํเสนอ
นโยบายและหลกัเกณฑก์ารใหค่้าตอบแทนกรรมการที#ชดัเจนในแต่ละคณะ   

5. คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ เพื#อใหเ้กิดความถูกตอ้ง รวดเร็ว
มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตัJงกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลและมีการ
ใชบ้ตัรลงคะแนน 

6. ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครัJ ง บริษทัจดัให้มีบุคคลที#เป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนน ทาํหนา้ที#
ตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้ นบัองคป์ระชุม นบัคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง 
เพื#อใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั 
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7. คณะกรรมการบริษทัเปิดเผยมติการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระทัJงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัในวนัประชุม ภายหลงัเสร็จสิJนการประชุม  

8. คณะกรรมการบริษทัมีการบนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้น ประกอบดว้ยขอ้มูลที#สําคญั
ต่างๆ ไดแ้ก่  รายชื#อกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหารที#มาประชุมและลาประชุม  ขัJนตอนและวิธีการ
ลงคะแนนและนบัคะแนน  มติที#ประชุมพร้อมทัJงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียงและบตัรเสียในทุกๆ 
วาระที#ตอ้งมีการลงคะแนนเสียง  โดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานที�ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น พร้อมทัJงมีการบนัทึกประเดน็คาํถามคาํตอบ ไวใ้นรายงานการประชุมอย่างชดัเจน จดัทาํแลว้เสร็จ
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมและไดน้าํส่งให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที#กฎหมาย
กําหนด พร้อมทัJ งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากเสร็จสิJนการประชุมฯ  เพื#อให้ผูถื้อหุ้นมั#นใจว่า
องค์ประกอบของการจดัประชุม ตัJงแต่การตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การนบัจาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะ  เพื#อนบัเป็นองค์ประชุม  การดาํเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที#กาํหนดไม่มีการเพิ#มวาระอื#นๆ ที#
ไม่ไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ในหนงัสือนดัประชุม ตลอดจนการนบัคะแนนเสียง และการสรุปมติของที#ประชุม เป็นไป
อยา่งโปร่งใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
สิทธิขัDนพืDนฐาน 

- สิทธิในการเป็นเจา้ของหุน้ การซืJอขาย หรือโอนหุน้ที#ตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ  
- สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ เพื#อใชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจ โดยการ

ออกเสียงลงคะแนนในที#ประชุมผูถื้อหุ้น เพื#ออนุมติัเรื# องที#สําคญัที#กระทบต่อบริษทั เช่น การ
กาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั และหนังสือบริคณห์สนธิ  การลดทุน หรือเพิ#มทุน และการอนุมติั
รายการพิเศษ 

- สิทธิในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตน 
- สิทธิในการแต่งตัJงหรือถอดถอนกรรมการ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
- สิทธิในการแต่งตัJงผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซกัถามในการประชุมผูถื้อหุน้ 
- สิทธิการไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไร / เงินปันผล อยา่งเท่าเทียมกนั 

นอกจากสิทธิขัJนพืJนฐานต่างๆ คณะกรรมการบริษทัยงัคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ทัJงตามกฏหมาย และการดาํเนินการ
ในเรื#องต่างๆ ที#เป็นการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น โดยไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถื้อหุน้ ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงันีJ  
สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที�สําคัญ 
 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทัได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทัJ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.pg.co.th และ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  www.set.or.th 
โดยบางเรื#องแมว้่าไม่ไดอ้ยู่ในเกณฑต์ามที#กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งเปิดเผย แต่หากบริษทัเห็นว่ามีความจาํเป็นที#ผูถื้อ
หุน้ควรไดรั้บทราบบริษทัก็จะเปิดเผยขอ้มูลนัJน โดยเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที#ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส 
ดงันีJ  
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- บริษทัได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั รวมถึงรายชื�อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื#อประชุมสามญัประจาํปีปัจจุบนัก่อนวนัประชุม จาํนวนการถือหุ้น
ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น และเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์อง
บริษทั  เพื#อเป็นช่องทางใหผู้ถื้อหุน้รับทราบและสามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ
ใหถึ้งการประชุมในคราวถดัไป 

- ข้อมูลผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน  การทํารายการที�เกี�ยวโยงกันและ การซืDอขาย
สินทรัพย์ที�สําคัญ  ตลอดจนข้อมูลอื�นๆ ที�จาํเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  เพื#อใหผู้ถื้อหุน้มั#นใจ
และเชื#อมั#นวา่โครงสร้างการดาํเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ พร้อมดาํเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื#อสร้างความเจริญเติบโตอย่างย ั#งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นในอตัราที#
เหมาะสมและต่อเนื#อง 

- บริษทัไดจ้ดัช่องทางใหผู้ถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย นกัลงทุนสถาบนั 
หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเกี#ยวกบับริษทัโดยตรงจากเลขานุการบริษทั 
ผา่น E-mail : suvimol@pg.co.th  หรือ โทรศพัทส์ายตรง  0-2685-6509   

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
 บริษทัไดก้าํหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปีละ 1 ครัJ ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วนั) นบัแต่วนั
สิJนสุดรอบปีบญัชี  โดยกาํหนดวนั เวลา สถานที# และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุม เพื#อใหผู้ถื้อหุน้มี
ส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดาํเนินงานของบริษทั และในกรณีที#มีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณี
พิเศษซึ#งเป็นเรื#องที#กระทบหรือเกี#ยวกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  หรือเกี#ยวขอ้งกบัเงื#อนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมายที#
ใชบ้งัคบัที#ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้  บริษทัจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป ในการประชุมผูถื้อ
หุน้บริษทั ไดป้ฏิบติัตามแนวทางการจดัประชุมผูถื้อตาม AGM Checklist 
 ในปี 2561 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  
ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที#ถือหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จาํนวนหุ้นที#มีสิทธิออกเสียงทัJงหมด เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื#อบุคคลเพื#อรับการพิจารณาเลือกตัJง
เป็นกรรมการของบริษทัก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหนา้ไดต้ามเกณฑที์#บริษทักาํหนด 

  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2561 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอเรื#องเพื#อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
และ/หรือ เสนอชื#อบุคคลเพื#อรับการพิจารณาเลือกตัJงเป็นกรรมการบริษทั  ระหว่างวนัที# 1 – 30 ธันวาคม 2560 โดย
เผยแพร่ทัJงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
www.pg.co.th  เมื#อวนัที# 15 พฤศจิกายน 2560 

 ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื#องเพื#อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื#อบุคคลเพื#อรับการพิจารณา
เลือกตัJงเป็นกรรมการบริษทั 

2. บริษทัไดแ้จง้มติคณะกรรมการบริษทักาํหนดการประชุมผูถื้อหุน้ครัJ งที# 39 พร้อมวาระและรายละเอียดการ
ประชุมทัJงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตัJงแต่วนัที# 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 2 เดือน บนเวบ็ไซต์
ของบริษทั และผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื#อให้ผูถื้อหุ้นสามารถจดัสรรเวลาในการเขา้ร่วมประชุม พร้อม
เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pg.co.th 
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3. บริษทัเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที#มีขอ้มูลเหมือนกบัที#บริษทั
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปเอกสารทัJงภาษาไทยและภาษาองักฤษไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เมื#อวนัที# 23 มีนาคม 2561 เป็น
การล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื#อใหผู้ถื้อหุ้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกและมีเวลาพิจารณาศึกษาเป็นการ
ล่วงหนา้ก่อนจดัส่งเอกสารดงักล่าว   

4. บริษทัมอบให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ# งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัเป็นผู ้
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ โดยจดัส่งเป็นการล่วงหนา้ 21 วนั   
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น  หนงัสือเชิญประชุมส่งออกวนัที# 3 เมษายน 2561  เพื#อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูล
ประกอบการประชุม 
  กรณีผูถื้อหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบนั บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมฉบบัภาษาองักฤษไปพร้อมกบัฉบบัภาษาไทย เพื#อส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกประเภทรวมนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วม
ประชุม 

5. บริษทัไดล้งพิมพโ์ฆษณาหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในหนงัสือพิมพร์ายวนัเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั และ
เป็นเวลาก่อนวนัประชุม 14 วนั คือในวนัที# 9 – 11 เมษายน 2561 เพื#อบอกกล่าวแจง้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้
เพียงพอสาํหรับการเตรียมตวัก่อนการเขา้ร่วมประชุม     

6. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามที#เกี#ยวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ ตัJงแต่วนัที# วนัที# 23 มีนาคม 2561 ถึง วนัที# 20 เมษายน 2561  ซึ# งไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านเวบ็ไซต์
บริษทั และนาํส่งขัJนตอนดาํเนินการในเรื#องดงักล่าวพร้อมกบัเอกสารเชิญประชุมผูถื้อหุน้  โดยมีช่องทางผ่าน E-mail : 
suvimol@pg.co.th หรือตามที#อยู่ของบริษทัโดยผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ#มเติม สามารถติดต่อไดโ้ดยตรงที#
เลขานุการบริษทั ผา่นช่องทาง ดงันีJ  

ที#อยู ่ : บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั(มหาชน)   
  เลขที# 666 ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง  
  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศพัท ์ : 0-2685-6509     โทรสาร :  0-2294-5159      E-mail : suvimol@pg.co.th 

 ในปี 2561 ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ 
7. เพื#ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุ้นที#ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อ

หุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ
หนึ#งแบบใดที#บริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  

  บริษทัไดแ้จง้หลกัเกณฑแ์ละขัJนตอนการเขา้ร่วมประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนงัสือนดัประชุม พร้อมแนบ
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึ# งเป็นแบบที#ผูถื้อหุน้กาํหนดทิศทางการลงคะแนนได ้และเป็นแบบที#กระทรวงพาณิชย์
กาํหนด หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ# งก็ได ้ ซึ# งสามารถดาวน์โหลด
หนงัสือมอบฉนัทะทัJง 3 แบบ ไดที้#เวบ็ไซตข์องบริษทั   ทัJงนีJบริษทัไดแ้จง้แนวทางการเผยแพร่ดงักล่าวผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อีกช่องทางหนึ#ง 

  สําหรับผูถื้อหุ้นที#เป็นนักลงทุนสถาบนัหรือผูถื้อหุ้นที#เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัJงให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น บริษทัเป็นผูป้ระสานงานเรื#องเอกสารและหลกัฐานที#จะตอ้ง
แสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ เพื#อใหก้ารลงทะเบียนในวนัประชุมเป็นไปอยา่งสะดวก รวดเร็วยิ#งขึJน 
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วนัประชุมผู้ถือหุ้น 
1. บริษทัได้กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครัJ งที# 39 ประจาํปี 2561  ในวนัองัคารที#  24 เมษายน 2561         

เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งเจา้พระยา 1   โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์ เลขที# 372  ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่    เขตบาง
คอแหลม  กรุงเทพฯ 10120  ทัJงนีJ  บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทุน
สถาบนั ในการเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัคดัเลือกสถานที#จดัการประชุมซึ# งมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึง
และเพียงพอเพื#อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเดินทางเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ยา่งสะดวก เนื#องจากอยูติ่ดถนนพระราม 3  

2. บริษทัเปิดให้ผูถื้อหุน้ลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode ล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชั#วโมง  และ
ต่อเนื#องจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ   

เพื#อใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ที#มาร่วมประชุมภายหลงัจากที#ไดเ้ริ#มการประชุมแลว้  โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที#อยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ  พร้อมนบัเป็นองคป์ระชุมตัJงแต่วาระที#เขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงเป็นตน้ไป  เวน้แต่ผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอื#น  
 โดยในการลงทะเบียน  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ 

- จดัเตรียมบุคลากรอยา่งเพียงพอสาํหรับการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม   

- จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับติดหนงัสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายไวบ้ริการแก่ผูถื้อ
หุน้ที#มอบฉนัทะใหผู้อื้#นมาประชุมแทนตน  

- จดัเตรียมป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุมสาํหรับผูถื้อหุน้ทุกราย
เพื#อใชใ้นการลงคะแนนเสียง 

3. กรณีผูถื้อหุ้นที#ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ# งหรือ
กรรมการอิสระซึ# งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัคนใดคนหนึ#งเป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุมแทน  เพื#อเป็น
ตวัแทนรักษาสิทธิของตน 

4. คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการประชุมผูถื้อหุน้  โดยถือเป็นหนา้ที#ที#จะตอ้งเขา้ร่วมประชุมทุกครัJ ง
ยกเวน้เจ็บป่วยหรือติดภารกิจสําคญั  ซึ# งผูถื้อหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื# องที#
เกี#ยวขอ้งได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี  2561   มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 12 ท่าน  คิดเป็น 100 %  โดย 
ประธานกรรมการบริษทั /  ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ
สรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ /ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงนิ เขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื#อชีJแจงและตอบขอ้ซกัถาม
ในเรื#องที#เกี#ยวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือเกี#ยวขอ้งกบับริษทั 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้ตวัแทนของผูส้อบบญัชีที#มีความเป็นอิสระทาํหนา้ที#เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง (Inspector) 
ตลอดการประชุม จากบริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั  เพื#อใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั   และมีตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมสังเกตการณ์อีก
ดว้ย 

1. ก่อนเริ#มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษทัทาํหนา้ที#แจง้จาํนวนและสัดส่วนผูถื้อหุ้นที#เขา้ร่วมประชุม 
พร้อมชีJ แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นที#ตอ้งลงมติในแต่ละวาระตาม
กฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และประธานกรรมการซึ#งทาํหนา้ที#ประธานที#ประชุมกล่าวเปิดการประชุม 
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การแจง้ผลการนบัคะแนนในการประชุม สรุปไดด้งันีJ  
1.1 กาํหนดสิทธิออกเสียงในที#ประชุมให้เป็นไปตามจาํนวนหุ้นที#ผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดยหนึ# งหุ้นมีสิทธิ

เท่ากับหนึ# งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที#จะจํากัดสิทธิผูถื้อหุ้นรายอื#น ในการออกเสียง
ลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย ดว้ยวิธียกป้ายคะแนน ( ซึ# งมีแถบ Barcode ) โดยเจา้หน้าที#จะ
บนัทึกคะแนนเสียงดว้ยการสแกนบาร์โคด้ 

1.2 บริษทัจดัให้มีการใชบ้ตัรยืนยนัการลงคะแนนในทุกวาระที#จะตอ้งมีการลงมติ เพื#อความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ โดยวีธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที#ประชุมจะ
สอบถามที#ประชุมว่าผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อ
หุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะที#ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงยกป้ายคะแนน (ซึ# งมีแถบ Barcode) และ
ลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัJงลงลายมือชื#อ และเจา้หนา้ที#จะบนัทึกคะแนนเสียง
ดว้ยการสแกนบาร์โคด้ที#ป้ายคะแนน พร้อมทัJงเกบ็บตัรยืนยนัการลงคะแนน 

สาํหรับผูถื้อหุน้ที#มอบฉนัทะใหแ้ก่ กรรมการอิสระ บริษทัจะดาํเนินการลงคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ 

1.3 สาํหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัJน บริษทัไดน้าํระบบ Barcode เป็นเครื#องมือ
ช่วยนบัคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพใหผู้ถื้อหุน้รับทราบพร้อมกนั เพื#อใหเ้กิดความ
ถกูตอ้ง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนไดท้นัทีหลงัจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ 

2. ดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นตามลาํดับระเบียบวาระที#ได้แจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ#มวาระหรือ
เปลี#ยนแปลงขอ้มูลสําคญัโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า   และจดัสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกบัการ
นาํเสนอประเดน็ต่าง ๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที#ในแต่ละ
วาระ      

 หากมีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเพิ#มวาระระหวา่งการประชุมเพื#อพิจารณาเรื#องอื#นนอกเหนือจากที#กาํหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุม จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที#ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ที#มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ในปี 2561 มีผูถื้อหุน้ 2 รายซกัถาม เป็นผูถื้อหุน้ ซึ# งคณะกรรมการบริษทัไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าวอย่าง
ชดัเจนตรงประเดน็ 

ในการประชุมจะมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยการลงมติพร้อม
กบันบัคะแนนเสียง  
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สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  
 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระกระทาํโดยเปิดเผย มีบตัรลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ / ผูรั้บมอบฉนัทะทุกวาระ 
โดยบริษทัไดแ้จกบตัรลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะทุกคน ตัJงแต่ขัJนตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะ
เกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะ ผูไ้ม่เห็นดว้ย และ/ หรือ งดออกเสียงเท่านัJน ยกเวน้ วาระเลือกตัJงกรรมการบริษทัซึ# งเป็นการ
เลือกตัJงเป็นรายบุคคล และเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ /ผูรั้บมอบฉนัทะทุกคน การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผู ้
ที#ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทัJงคะแนนเสียงตาม บตัรเสีย (ถา้มี)  จะนาํมาหกัออกจากจาํนวนเสียงทัJงหมด
ที#เขา้ร่วมประชุม ส่วนที#เหลือเป็นคะแนนเสียงที#เห็นดว้ยในวาระนัJนๆ 
 ทัJงนีJ  ก่อนเขา้แต่ละวาระหากมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ#ม จะมีการแจง้จาํนวนผูถื้อหุ้นและจาํนวนหุ้นที#
เพิ#มขึJนในแต่ละวาระ 
 สาํหรับปี 2561 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัJ งที# 39 เมื#อวนัองัคารที# 24 เมษายน 2561        
แต่ละวาระ เป็นดงันีJ  ( บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pg.co.th) 

วาระที� ราย 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

หุ้น % หุ้น % หุ้น % หุ้น % 
1 70 73,681,141 100 - - - - - - 
2 – 4 71 73,726,141 100 - - - - - - 
5.1.1 71 73,726,141 100 - - - - - - 
5.1.2 71 73,726,141 100 - - - - - - 
5.1.3 71 73,726,141 100 10 0 - - - - 
5.1.4 71 73,726,141 100 10 0 - - - - 
6 - 8 71 73,726,141 100 - - - - - - 

สาํหรับวาระการประชุมผูถื้อหุน้ที#สาํคญั ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูประกอบไวใ้น “หนงัสือนดัประชุม” 
1. การแต่งตัDงกรรมการบริษัท : บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเลือกตัJงกรรมการเป็นรายบุคคล  โดยมี

ขอ้มูลเบืJองตน้ของบุคคลที#เสนอให้เลือกตัJง  การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื#นโดยระบุไวช้ัดเจน หากเป็นบริษทัที#
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  และการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั  โดยกรรมการแต่ละท่านไดผ้า่นการพิจารณากลั#นกรองจากคณะกรรมการสรรหา  ซึ# งพิจารณา
ถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ  ประสบการณ์ และความเชี#ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ  รวมถึงผลการปฏิบติังาน
ในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงที#ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการที#ครบตามวาระ  เสนอต่อที#ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ซึ# งคณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมจาก
รายชื#อที#คณะกรรมการสรรหานาํเสนอตามจาํนวนที#ตอ้งการ   

2. ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาวงเงินและจดัสรร โดยพิจารณา
ตาม ผลการดาํเนินงานของบริษทั และ หน้าที#และความรับผิดชอบ ซึ# งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การ
กําหนดค่าตอบแทน ทัJงนีJ  บริษทัไดเ้สนอวงเงินค่าตอบแทนใหที้#ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นประจาํทุกปี แบ่งเป็นค่า
เบีDยประชุม และค่าตอบแทนประจําปี โดยไม่มีค่าตอบแทนอื�น และไดเ้ปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ทราบจาํนวนและประเภท
ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบนักบัปีที#ผ่านมา ซึ# งไดมี้การเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจาํปี หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” และในแบบ 56-1    
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3. การแต่งตัDงผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี : ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน 
ลกูจา้งหรือผูด้าํรงตาํแหน่งใดๆ ในบริษทั เป็นผูมี้ความเชี#ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที#ยอมรับ มีความเป็น
อิสระ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ซึ# งบริษทัไดใ้หร้ายละเอียดเกี#ยวกบัชื#อผูส้อบบญัชี  สาํนกังานสอบบญัชี ค่าตอบแทน เหตุผลการคดัเลือก
ผูส้อบบญัชี คุณภาพของการปฏิบติังานในช่วงปีที#ผ่านมา และความสัมพนัธ์กบับริษทั จาํนวนปีที#ทาํหนา้ที#เป็น
ผูส้อบบัญชีให้กับบริษทั ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีระหว่างปีปัจจุบนักบัปีที#ผ่านมา  และ
ค่าบริการอื#นที# มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที#ผูส้อบบัญชีสังกัดอยู่ โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั  

4. การจ่ายเงินปันผล : บริษทัไดใ้หร้ายละเอียดเกี#ยวกบัการจดัสรรกาํไร  การจ่ายเงินปันผล  ซึ# งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั โดยระบุอตัราเงินปันผลที#เสนอจ่าย เหตุผลและขอ้มูลประกอบการพิจารณา
อย่างชดัเจน พร้อมทัJงมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที#จ่ายระหว่างปีปัจจุบนักบัปีที#ผ่านมา  พร้อมทัJงระบุวนักาํหนด
รายชื#อผูถื้อหุน้ (Record Date) และวนัปิดสมุดทะเบียนเพื#อกาํหนดสิทธิในการรับเงินปันผล   

แนวปฏิบัตเิกี�ยวกบัความขัดแย้งของผลประโยชน์สําหรับการประชุม 
 ในการประชุมผูถื้อหุน้ หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีส่วนเกี#ยวขอ้งในวาระใด กรรมการ
ท่านนัJนจะแจง้ต่อที#ประชุมเพื#อขอไม่ร่วมประชุม และ /หรือ งดออกเสียงในวาระนัJนๆ 
หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษทัไดเ้ปิดเผยมติที#ประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทัJงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ภายในวนัหลงัจากเสร็จสิJน
การประชุม และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ในวนัทาํการถดัไป 

2. เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
ประกอบดว้ยขอ้มูลที#สําคญัต่างๆ ไดแ้ก่ รายชื#อกรรมการบริษทัที#เขา้ / ไม่เขา้ร่วมประชุม รวมทัJงสาเหตุการลา คาํ
ชีJแจงที#เป็นสาระสาํคญั  ขัJนตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คาํถามหรือคาํตอบหรือขอ้คิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดใน
แต่ละวาระเป็นไปตามขอ้เท็จจริงในที#ประชุม  มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นดว้ย  
ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  รายงานการประชุมดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษทัซึ# งเป็นประธานที#
ประชุม และจดัส่งรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุน้   พร้อมทัJงเผยแพร่ขอ้มูลและการบนัทึกภาพการประชุมผูถื้อ
หุน้ในเวบ็ไซตข์องบริษทั ทัJงภาษาไทยและภาษาองักฤษ  เพื#อเป็นช่องทางใหผู้ถื้อหุน้รับทราบและสามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลไดโ้ดยไม่ตอ้งรอใหถึ้งการประชุมในคราวถดัไป  พร้อมทัJงดาํเนินการนาํส่งต่อกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที#
กฎหมายกาํหนด 

3. จดัใหมี้การบนัทึกเทปและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม  เพื#อให้ผูถื้อหุ้นที#ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บ
ทราบ  โดยไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

4. หลงัจากที#ประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล  บริษทัไดแ้จง้มติที#ประชุมรวมถึงรายละเอียดการ
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และประสานงานกบันายทะเบียนบริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  เพื#อใหผู้ถื้อหุน้มั#นใจวา่จะไดรั้บผลตอบแทนตามสิทธิอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
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4. การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น          
1.  บริษทักาํหนดรายชื#อผูถื้อหุน้ที#มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายชื#อผูถื้อหุน้ (Record Date) เมื#อ

วนัที# 16  มีนาคม 2561   
2. คณะกรรมการบริษทัรวมคู่สมรสและบุตรที#ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูที้#

เกี#ยวข้องและมีความสัมพนัธ์ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 5.55  ซึ# งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที#
ออกจาํหน่ายแลว้ของบริษทั     

3. สัดส่วนการถือหุน้ของหุน้ Free Float  เท่ากบัร้อยละ 33.77 ของหุน้ที#ออกจาํหน่ายแลว้ทัJงหมด ซึ# งเกินกว่า
ร้อยละ 25 ของหุน้ที#ออกจาํหน่ายแลว้ทัJงหมด 

4. บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นของนกัลงทุนสถาบนัรวมกนั เท่ากบัร้อยละ 0.003 ของหุ้นที#ออกจาํหน่ายแลว้
ทัJงหมด 
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หมวดที� 2  การปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
    บริษทัมุ่งมั#นสร้างความเท่าเทียมกนัใหเ้กิดกบัผูถื้อหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้

รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ ซึ# งเป็นเรื# องที#บริษทัให้ความสําคัญและได้กาํหนดเครื# องมือที#
สนบัสนุนใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั โดยไม่คาํนึงถึงเพศ อายุ เชืJอชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื#อ ฐานะทางสังคม ความ
พิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงกาํหนดกระบวนการที#อาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุน้เขา้ประชุมไดโ้ดยไม่
ยุง่ยากจนเกินไป และเปิดโอกาสใหโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั ดงันีJ  

1. การใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอเรื#องเพื#อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื#อบุคคลเพื#อรับการ

พิจารณาเลือกตัJงเป็นกรรมการของบริษทัก่อนการประชุมเป็นการล่วงหนา้  
 บริษทักาํหนดหลกัเกณฑ ์รวมทัJงกาํหนดขัJนตอนแนวทางการพิจารณาใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลาย

รายที#ถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ที#มีสิทธิออกเสียงทัJงหมด เสนอเรื#องเพื#อบรรจุเป็นวาระ
การประชุม  และ/หรือเสนอชื#อบุคคลเพื#อรับการพิจารณาเลือกตัJงเป็นกรรมการของบริษทัก่อนการประชุมฯ เป็นการ
ล่วงหนา้ไดต้ามเกณฑที์#บริษทักาํหนด เพื#อใหโ้อกาสผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแลบริษทั  

 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2561 บริษทัไดน้าํหลกัเกณฑด์งักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ของบริษทั 
www.pg.co.th ภายใตห้วัขอ้ “ขอ้มูลสาํหรับนกัลงทุน” ระหว่างวนัที# 1 - 30 ธนัวาคม 2560 โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื#อวนัที# 15 พฤศจิกายน 2560    

 ทัJงนีJ ในช่วงเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื#อบุคคลเสนอแต่งตัJงเป็น
กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น ประจําปี 2561  ซึ# งเลขานุการบริษทัได้รายงานต่อที#ประชุม
คณะกรรมการบริษทั รับทราบแลว้ 

2.  ผูถื้อหุ้นต่างชาติ บริษทัไดจ้ดัทาํหนงัสือนดัประชุมรวมทัJงเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ
ประชุม เป็นภาษาองักฤษและจดัส่งไปพร้อมกบัชุดภาษาไทย  พร้อมทัJงสามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั ซึ# งมีทัJง
ฉบบัภาษาไทยและองักฤษ 

3. การกาํหนดสิทธิออกเสียงในที#ประชุม ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจาํนวนหุน้ที#ตนถืออยู ่ 
โดยหนึ#งหุน้มีสิทธิออกเสียงเท่ากบัหนึ#งเสียง (หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญัทัDงหมด) 

4. ในปี 2561 บริษทัจดัการประชุมสามญัถือหุน้ ทัJงหมด 1 ครัJ ง ในวนัองัคารที# 24 เมษายน 2561 โดยมี
กรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมครบทัJง 12 ท่าน และไดม้อบใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ# ง
เป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทั ดาํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 21 วนั ก่อนวนัประชุม 
และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pg.co.th ภายใตห้วัขอ้ “ขอ้มลูสาํหรับนกัลงทุน” เป็นการล่วงหนา้ 30 วนั
ก่อนวนัประชุม  เพื#อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มลูประกอบการประชุม  

5.  บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ที#ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ซึ# งสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ประชุมเพื#อเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ซึ# งเป็นแบบที#ผูถื้อหุน้กาํหนดทิศทางการลงคะแนนได ้หรือสามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  หรือ แบบ ค. 
(แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัJงให้คสัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุ้น)  ซึ# งไดแ้นบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม พร้อมกบัเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษทั www.pg.co.th 
เพื#อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ Download ได ้
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      - บริษทัจดัใหมี้อากรแสตมป์ไวบ้ริการเพื#ออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้สาํหรับติดหนงัสือมอบฉนัทะ 
โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

     ในปี 2561 บริษทัจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัJ งที# 39  วนัที# 24 เมษายน 2561 

 ราย จาํนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

ผูถื้อหุน้ตามทะเบียนรวม 825 96,000,000 100.00 

    ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 71 73,726,141 76.80 

         เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 40 13,824,702 18.75 

         มอบฉันทะ 
 มอบใหก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 มอบใหบุ้คคลอื#น 

31 
6 

25 

59,901,439 
398,150 

59,503,289 

81.25 
0.54 

80.71 

6. บริษทัดาํเนินการประชุมตามลาํดบัระเบียบวาระการประชุม ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่มีการสลบั
วาระ และไม่มีการเพิ#มวาระการประชุม  หรือเปลี#ยนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

7.  การลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย ในการใชสิ้ทธิออกเสียงแต่ละวาระใชวิ้ธีเก็บบตัรยืนยนัลงคะแนนของ
ผูถื้อหุน้เฉพาะบตัรยืนยนัลงคะแนนเสียงที# ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  

          ยกเว้นวาระเลอืกตัDงกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล  จะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกรายที#เขา้ร่วม
ประชุมพร้อมลงนามรับรอง 

         ในปี 2561 บริษทัไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ# งนบัรวมถึงระเบียบวาระสาํคญั 
คือ วาระเลือกตัJงกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นคดัเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และไดจ้ดัเก็บบตัร
ลงคะแนนไวที้#สาํนกังานใหญ่กรุงเทพฯ เพื#อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงัจากเสร็จสิJนการประชุม 

8. ภายหลงัการประชุม บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 14 
วนั  โดยมีรายละเอียดอยา่งเพียงพอ รวมทัJงคาํถามและคาํตอบที#เกิดขึJนในที#ประชุม สาํหรับผูถื้อหุน้ที#มิไดม้าร่วม
ประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทั ทัJงนีJบริษทัไดเ้ผยแพร่เทปวิดีทศัน ์ และภาพการ
ประชุมผูถื้อหุน้ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัดว้ย 

2. การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษทัมีมาตรการดูแลการใชข้อ้มลูภายในโดยกาํหนดไวใ้นจริยธรรมที#ตอ้งปฏิบติัต่อบริษทัและผูถื้อหุน้และ

กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณพนกังาน ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ปฏิบติัหนา้ที#ดว้ยความซื#อสัตย ์ มี
ความรับผิดชอบ มีวินยัและมีจิตสํานึกที#ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  ไม่ใช้ตาํแหน่งหน้าที#แสวงหาประโยชน์เพื#อ
ตนเองและ/หรือผูอื้#นโดยมิชอบ  รักษาผลประโยชน์และทรัพยสิ์นของบริษทั  โดยไม่นาํขอ้มูลและทรัพยสิ์นของ
บริษทัไปใชเ้พื#อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผูอื้#น  และหา้มกระทาํการอนัเป็นการสนบัสนุนบุคคลอื#นใหท้าํธุรกิจ
แข่งขนักบับริษทั  ซึ# งบริษทัไดม้อบใหแ้ก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานพร้อมเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบริษทั  
เพื#อเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนในการดาํเนินธุรกิจและเป็นหลกัยึดถือในการทาํงาน   

นอกจากนีJ ในระเบียบขอ้บงัคบัเกี#ยวกบัการทาํงานของบริษทัก็มีการกาํหนดในเรื# องดงักล่าวโดยกาํหนด
บทลงโทษทางวินยัไว ้ ซึ# งกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานกไ็ดป้ฏิบติัตามที#กาํหนด 
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ในปี 2561 ไม่ปรากฏกรณีที#กรรมการ และผูบ้ริหาร ของบริษทัมีการซืJอขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

3. การกาํหนดเรื�องการซืDอขายหลักทรัพย์ของบริษทั   
บริษทัไดก้าํหนดห้ามมิให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซึ# งอยู่ในหน่วยงานที#รับทราบขอ้มูล

ภายในทาํการซืJอหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  นอกจากนีJ
ยงักาํหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหาร (รวมทัJงคู่สมรสและบุตรที#ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ที#มีหนา้ที#รายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย ์ หากมีการซืJอขายหุ้นของบริษทั  ตอ้งแจง้ต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัที#มีการเปลี#ยนแปลง  และส่งสําเนาให้เลขานุการบริษทั  เพื#อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัJ งต่อไป  ซึ# งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครัJ งจะ
มีวาระการถือหลกัทรัพยบ์ริษทัของกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร  ซึ# งเป็นหนา้ที#ที#จะตอ้งปฏิบติัและดาํเนินการตามที#
กาํหนด  ทัJงนีJ ให้นบัรวมถึงกรรมการและผูบ้ริหาร เมื#อแรกเขา้รับตาํแหน่งใหม่  ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์อง
บริษทัต่อ กลต. 

เลขานุการบริษทัไดจ้ดัทาํกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัประจาํปี และจดัส่งใหก้รรมการบริษทั
ทุกท่านเป็นการล่วงหนา้  เพื#อทราบถึงระยะเวลาที#ควรงดเวน้การซืJอขายหลกัทรัพย ์

ทัDงนีDเลขานุการบริษัทจัดทําเป็นจดหมายแจ้งไปยังบุคคลที�เกี�ยวข้องให้รับทราบช่วงระยะเวลา Blackout 
Period ล่วงหน้า 

ในปี 2561 กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  ไม่ปรากฏว่ามีการซืJอ
ขายหุน้ในช่วงเวลาที#หา้ม 

บริษทัมีนโยบายจะดาํเนินการใหมี้แนวปฏิบติั ใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง กรณีจะทาํการซืJอขายหุน้
ของบริษทั ใหแ้จง้ต่อคณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ก่อนทาํการซืJอขาย    

4. การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
1. บริษทัมีโครงสร้างการถือหุน้ที#ชดัเจน โปร่งใส จึงไม่ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่าย

หนึ# ง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัไวใ้นรายงานประจาํปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือ
หลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัอยา่งครบถว้น 

2. การทาํรายการระหว่างกนัคณะกรรมการบริษทัไดด้าํเนินการดว้ยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คาํนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั  และไดก้ระทาํอย่างยุติธรรม โดยการกาํหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไป
ตามปกติธุรกิจการคา้ และเงื#อนไขการคา้ที#เป็นธรรมเสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก ดว้ยการจดัวางระบบการ
ปฏิบติัในเรื#องดงักล่าวดว้ยความโปร่งใส  และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดย
กาํหนดเป็นนโยบายหนึ#งในการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี  และกาํหนดไวใ้นจริยธรรมที#ตอ้งปฏิบติัต่อบริษทัและผูถื้อหุน้   

3. บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพื#อให้เกิดความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูล เช่น รายการที# เกี#ยวโยงกัน  
บริษทัไดป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื# อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที#เกี#ยวโยงกนั 

4. บริษทักาํหนดใหก้รรมการบริษทัที#มีส่วนไดเ้สียตอ้งออกจากหอ้งประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนัJน  
เพื#อให้กรรมการบริษทัที#ไม่มีส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที#และมีอิสระในการลงมติ  โดย
เลขานุการบริษทัจะแจง้ใหที้#ประชุมทราบวา่ในวาระดงักล่าวกรรมการบริษทัที#มีส่วนไดเ้สียมีท่านใดบา้ง  เมื#อเสร็จสิJน
การประชุมไดเ้ปิดเผย ชื#อ ความสัมพนัธ์ของบุคคลที#เกี#ยวโยง  การกาํหนดราคา  มูลค่าของรายการ และกรรมการ
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บริษทัที#มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั(หากมี)  ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตาม
เวลาที#กาํหนดและไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบริษทัอีกทางหนึ#งเพื#อใหเ้กิดความโปร่งใส  รวมทัJงมีการบนัทึกไวใ้น
รายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได ้

ในปี 2561 บริษทัมีรายการระหวา่งกนัในลกัษณะที#เป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางเงิน และมีการทาํรายการ
ที#เกี#ยวโยงกนั โดยบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. 

ส่วนการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั บริษทั มีโครงสร้างการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั แต่การถือหุน้ไขวด้งักล่าวไม่
มีลกัษณะเป็นการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนัที#ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที# ทจ.
28/2551 เรื#อง “การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที#ออกใหม่”  (รายละเอียดการถือหุน้ไขว ้เปิดเผยภายใต้
หวัขอ้ “ โครงสร้างการถือหุน้”) 

5. การดูแลเรื�องการซืDอขายสินทรัพย์ 
 บริษทัดูแลการซืJอขายสินทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เรื#องการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซึ#งสินทรัพย ์ โดยในการทาํรายการดงักล่าว กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
เพื#อใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็นธรรม    

ในปี 2561 บริษทัมีรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ#งสินทรัพย ์ เป็นการทาํรายการกบับุคคลที#เกี#ยวโยงกนั  
โดยบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. 
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หมวดที� 3  การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนว
ปฏิบติัไวใ้นคู่มือจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และเผยแพร่ใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื#อใหเ้กิดความมั#นใจวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการดูแลอยา่งเป็นธรรม 

� บริษทัได้เปิดเผย “ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ” ไวภ้ายใตห้ัวขอ้ “ การกาํกบัดูแลกิจการที#ดี” บนเว็บไซต์ของบริษทั www.pg.co.th และ 
เปิดเผยการปฏิบติัตามนโยบายในรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR Report)  และในแบบ 56-1  

1. ผู้ถือหุ้น  
  บริษทัให้ความสําคญักบัผูถื้อหุ้นในฐานะเจา้ของกิจการ  จึงกาํหนดให้คณะกรรมการในฐานะตวัแทนของ            
ผูถื้อหุ้น รวมทัJงผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั มีหนา้ที#ตอ้งดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี เพื#อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ#มมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุ้นในระยะยาว ตลอดทัJงเคารพต่อสิทธิขัJนพืJนฐานของผูถื้อหุน้ตามที#
กาํหนดไวโ้ดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั จริยธรรมของบริษทัและกฎระเบียบต่าง ๆ ที#เกี#ยวขอ้ง  ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อยา่งเท่าเทียมกนั  มุ่งมั#นเป็นตวัแทนที#ดีของผูถื้อหุน้ในการดาํเนินธุรกิจ เพื#อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้
โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทัในระยะยาวดว้ยผลตอบแทนที#เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื#อง  
รวมทัJงมีระบบบริหารจดัการอย่างโปร่งใส  ระบบบญัชีที#เชื#อถือได ้ และจดัให้มีการดูแลรักษาไวซึ้# งทรัพยสิ์นของ
บริษทั มีการควบคุมการทาํรายการระหว่างกนั มีมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และป้องกนัการนาํ
ขอ้มูลภายในไปใชเ้พื#อประโยชน์ส่วนตน  อีกทัJงยงัมีกลไกที#ทาํให้ผูถื้อหุ้นมีความเชื#อมั#นว่าจะไดรั้บขอ้มูลที#ถูกตอ้ง 
(รายละเอียดเกี#ยวกบัสิทธิของผูถื้อหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที# 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น และหมวดที# 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
อยา่งเท่าเทียมกนั) 

 ในปี 2561  บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลจากผล ในอตัราหุน้ละ 0.23บาท โดยจ่ายจากกาํไรสะสมที#บริษทัไดเ้สีย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 30 เมื#อวนัที# 18 พฤษภาคม 2561 ทัJงนีJ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน              
ปันผลของบริษทั 

บริษทัมีการรายงานผลการดาํเนินของกิจการที#ถกูตอ้ง ครบถว้น ตามความเป็นจริงอย่างสมํ#าเสมอเป็นประจาํ
ทุกไตรมาส และเปิดเผยการทาํรายการกบับุคคลที#เกี#ยวโยงในเงื#อนไขที#เสมือนทาํกบับุคคลภายนอก  ผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 
2. พนักงาน 

พนกังานของบริษทัทุกคนเป็นทรัพยากรที#มีค่าและเป็นส่วนสาํคญัที#สุดในการขบัเคลื#อนธุรกิจสู่ความสาํเร็จ
ต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งมั#นพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการ
ทาํงานร่วมกนัเป็นทีมเพื#อสร้างสรรคสิ์#งใหม่ๆ ทัJงนวตักรรมและนาํเทคโนโลยีใหม่มาสนบัสนุนการทาํงาน สร้างให้
พนกังานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื#อมั#นในองคก์ร  โดยปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน ดูแลพนกังานอยา่งเสมอภาคกนั ปราศจากการเลือกปฏิบติั   บริษทัมีนโยบายพืJนฐานในการส่งเสริมให้
พนกังาน รู้รักสามคัคี มีความเชื#อมั#นและไวใ้จกนั ปฏิบติัต่อกนัอยา่งสุภาพ เคารพศกัดิP ศรีในความเป็นมนุษย ์และสิทธิ
ส่วนบุคคล การวา่จา้ง แต่งตัJงและโยกยา้ยพนกังานจะพิจารณาบนพืJนฐานของคุณธรรมและการใชท้รัพยากรบุคคลให้
เกิดประโยชนสู์งสุดแกบริษทั 
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บริษทัมุ่งมั#นที#จะพฒันาศกัยภาพของพนกังานรวมทัJงมอบโอกาสในการสร้างความกา้วหนา้ในการทาํงาน
ใหแ้ก่พนกังานทุกคนโดยเท่าเทียมกนั มีการส่งเสริมพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังานทุกคน ให้
พร้อมปฏิบติังาน และรองรับการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมั#นคงในอาชีพ  และใหโ้อกาสใน
การเจริญกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่ละคน รวมถึงการใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน
และพฒันา  ควบคู่ไปกบัการกาํหนดนโยบายเกี#ยวกบัการดูแลเรื#องค่าตอบแทนโดยใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม 
เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน (รายละเอียดการ
ปฏิบติัตามนโยบาย แสดงในเรื#อง “โครงสร้างการจดัการ เรื#อง บุคลากร) 

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงาน  
บริษทัจดัให้มีการจ่ายผลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที# ความ

รับผิดชอบ  ผลการปฏิบติังาน และจดัให้มีสวสัดิการเพื#อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที#ดีขึJน อีกทัJงยงัได้
จดัตัJงคณะกรรมการสวสัดิการเพื#อเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นสวสัดิการ รวมทัJงมีการ
ส่งเสริมการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางในการสื#อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกขใ์น
เรื#องต่างๆ ในการทาํงานผา่นช่องทางที#กาํหนด (รายละเอียดแสดงในหวัขอ้ “ช่องทางการสื#อสารสาํหรับพนกังาน”) 

 ค่าตอบแทนของพนักงาน 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนใหพ้นกังานทุกระดบัอย่างเหมาะสม ทัJงในระยะสัJนที#สอดคลอ้งกบัผล

การดาํเนินงานของบริษทัแต่ละปี และเปรียบเทียบกบับริษทัอื#นที#มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจเดียวกนั  และในระยะ
ยาวมีการวดัผลการปฏิบติังานและศกัยภาพของพนกังานไวอ้ย่างชดัเจน และจดัใหมี้การเติบโตตามสายงาน รวมทัJงมี
การดูแลในเรื#องสวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่พนกังานอยา่งเหมาะสม 

การจดัสวสัดกิารที�เหมาะสมแก่พนักงาน 
 บริษทัไดจ้ดัตัJงกองทุนสาํรองเลีJยงชีพเพื#อดูแลผลประโยชนแ์ก่พนกังานในระยะยาวและเพื#อส่งเสริมการออม
เงินไวใ้นอนาคต รวมทัJงเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานปฏิบติังานกบับริษทัเป็นระยะเวลานาน โดยพนกังานที#เป็นสมาชิก
กองทุนสํารองเลีJยงชีพ จะไดรั้บเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอตัราร้อยละ 3 – 5 ของอตัราค่าจา้ง และสมาชิกตอ้ง
สะสมเงินเขา้กองทุนในอตัราเดียวกนัดว้ย เมื#อพนกังานพน้สมาชิกภาพ พนกังานจะไดรั้บเงินสมทบรวมทัJงส่วนเฉลี#ย
ผลประโยชนสุ์ทธิของกองทุน 

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการเลือกตัJ ง 
“คณะกรรมการสวัสดิการ” (มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี ) เพื#อเป็นตวัแทนของพนกังาน และเป็นสื#อกลาง
ในการประสานงานกบับริษทั เพื#อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื# องต่างๆ เพิ#มเติมจากที#
บริษทัไดจ้ดัใหใ้นรูปแบบของสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ที#พนกังานไดรั้บอยู่แลว้ รวมทัJงใหค้าํปรึกษา และรับฟัง
ขอ้คิดเห็นของพนกังาน 

บริษทัให้ความสําคัญในเรื# องสวสัดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้จัดสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์ขัJนพืJนฐานตามที#กฎหมายกาํหนด อาทิ วนัเวลาทาํงาน วนัหยุด วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปี และวนัลาหยุด
ประเภทต่างๆ รวมถึงการประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลีJยงชีพ โดยมีการประชาสัมพนัธ์สิทธิ
ประโยชนต่์างๆ ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเนื#อง  
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1. สวสัดิการที#มุ่งพฒันาพนกังาน  

• การส่งเสริมการศึกษาทัJงในและนอกเวลาทาํงาน 

• การอบรมความรู้เกี#ยวกบัการทาํงานทัJงในและนอกสถานที#อยา่งต่อเนื#อง  

• จดัใหมี้หอ้งสมุด สื#อวีดีทศัน ์มุมอินเตอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ในองคก์ร 

2. สวสัดิการที#ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนกังาน 

• จดัตัJงร้านคา้สวสัดิการ จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ในราคาประหยดั 

• จดัโรงอาหารที#ถกูสุขลกัษณะ และราคาประหยดั 

• จดัใหมี้เครื#องแบบพนกังานรายวนั และพนกังานรายเดือน 

• จดัใหมี้รถรับ-ส่ง พนกังาน 

• ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าเบีJยเลีJยง ค่าที#พกั  ค่าพาหนะ 

• เงินช่วยเหลือกรณีประสบภยั  กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนกังาน รวมถึงเงิน
สงเคราะห์เมื#อพนกังานถึงแก่กรรม 

• ทุนการศึกษา บุตร-ธิดา พนกังานบริษทัในเครือสหพฒัน ์

3. สวสัดิการส่งเสริมการออมของพนกังานและความมั#นคงในอนาคต 

• กองทุนสาํรองเลีJยงชีพ  

• สหกรณ์ออมทรัพยเ์พื#อพนกังานเครือสหพฒัน ์

• โครงการออมทรัพยก์บัธนาคารออมสิน 

• เงินบาํเหน็จใหแ้ก่พนกังาน เพื#อประโยชนห์ลงัจากเกษียณอายงุาน 

• เงินกูเ้พื#อสวสัดิการที#พกัอาศยัร่วมกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

• ประกาศเกียรติคุณ และมอบของที#ระลึกแก่พนกังานที#ปฏิบติังานครบ 10, 20 และ 30 ปี 

4. สวสัดิการสุขภาพอนามยั 

• หอ้งพยาบาลของบริษทั โดยมีแพทยแ์ผนปัจจุบนัและพยาบาลวิชาชีพ  

• โครงการ “ยืดเหยียดกลา้มเนืJอ” ใหพ้นกังานทุกสาขา เพื#อป้องกนัโรคอนัเกิดจากการทาํงาน  

• การตรวจสุขภาพทั#วไป ตรวจมะเร็งเตา้นม ตรวจมะเร็งปากมดลกู ฯลฯ  

• ตรวจสุขภาพตามปัจจยัเสี#ยงจากการทาํงาน 

• จดัของเยี#ยมพนกังานเจบ็ป่วย 

5. สวสัดิการกีฬาและนนัทนาการ 

• จดัการแข่งขนักีฬา เพื#อเสริมสร้างสุขภาพที#ดี สร้างความสามคัคี และสานสัมพนัธ์อนัดีในหมู่
พนกังาน 

• การจดักิจกรรมประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา  

• Sport Club สาํหรับการออกกาํลงักาย ร่วมกบั บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั#นแนล 
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การพฒันาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน   
บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถทัJงในดา้นธุรกิจ ความเป็นผูน้าํ และการทาํงานร่วมกบัผูอื้#น 

รวมทัJงความรู้และทกัษะในการทาํงาน การฝึกอบรมของบริษทัอยู่บนพืJนฐานของการปฏิบติังานจริง ภายใตก้ารสอน
งานจากผูบ้งัคบับญัชา (Coaching) เช่น การเรียนรู้ผ่านการทาํงานจริง (On the Job Training)  ทาํใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้
การทาํงานใหม่ ๆ  พร้อมแลกเปลี#ยนประสบการณ์จากเพื#อนร่วมงาน  รวมถึงการเรียนรู้ผ่านหอ้งเรียน (Class Room 
Training)   จากวิทยากรทัJงภายใน และภายนอกองค์กร  ซึ# งโดยเฉลี#ยพนักงานแต่ละคนจะไดรั้บการอบรมเฉลี#ย
ประมาณ 7.99 ชั#วโมงต่อคน 

ความปลอดภัยและสุขอนามยัในการทํางาน 
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน  
บริษทัมีความตระหนกัและถือว่าความปลอดภยั อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นส่วน

หนึ#งของความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจที#ไม่สามารถแยกออกจากงานปฏิบติัการได ้จึงจดัหาสิ#งอาํนวยความสะดวกที#
จาํเป็นในการปฏิบติัหนา้ที# เพื#อใหพ้นกังานและ ผูป้ฏิบติังานทุกคนของบริษทั ไดรั้บความปลอดภยั มีสุขภาพ อนามยั
ที#ดี ภายใตส้ภาพการทาํงานและสิ#งแวดลอ้มที#ดี เนื#องเพราะทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นทรัพยากรที#มีคุณค่าสูงสุดของ
องคก์ร   

บริษทักาํหนดนโยบาย ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พร้อมจดัให้มี
คณะทาํงานดา้นความปลอดภยั ซึ# งประกอบดว้ย คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน (คปอ.) เพื#อดูแลงานดา้นนีJ โดยเฉพาะ รวมทัJงติดตามผลการดาํเนินงานอย่างต่อเนื#อง บริษทัมีการสื#อสารให้
พนกังานและผูป้ฏิบติังานทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมในการปฏิบติัดงันีJ   

- บริษทัส่งเสริมและสร้างสรรคใ์หมี้การทาํงานอยา่งปลอดภยัและรักษาไวซึ้#งสิ#งแวดลอ้ม  
- บริษทัให้การสนบัสนุนเพื#อก่อให้เกิดความปลอดภยัในการทาํงาน จดัเครื#องมือเครื#องใช้ที#มี สภาพ

ปลอดภยัรวมทัJงจดัใหมี้สภาพการทาํงาน และมีวิธีการทาํงานที#ปลอดภยั ตลอดจนส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ผูป้ฏิบติังาน 
และจูงใจใหเ้กิดการทาํงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

- บริษทักาํหนดเป็นนโยบายใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกคน ตอ้งมีหนา้ที#ดูแลรับผิดชอบในเรื#องความปลอดภยั ใน
การทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไป ตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภยัที#บริษทั กาํหนดขึJนอยา่งเขม้งวด  
  นอกจากนีJ  บริษทัยงัมีการสื#อสารเผยแพร่ขอ้มลู ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ เกี#ยวกบัการป้องกนัโรค และการดูแล
สุขภาพแก่พนกังานผา่นนิทรรศการ ป้ายประชาสมัพนัธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษทั  
 จากการป้องกนัอุบติัเหตุเชิงรุกดงักล่าว ทาํให้บริษทัไม่เกิดอุบติัเหตุถึงขัJนหยุดงาน รวมถึงไม่มีการเจ็บป่วย
หรือเกิดโรคจากการทาํงาน บริษทัจึงไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณระดบัแพลทตินมั ปีที# 3 (ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการ
ทํางานถึงขัDนหยุดงานต่อเนื�อง 16,225,144  ชั�วโมงการทํางาน) ใน “โครงการรณรงคล์ดสถิติอุบติัเหตุจากการทาํงาน
ใหเ้ป็นศูนย ์Zero Accident Campaign” ประจาํปี 2561 ซึ# งเป็นปีที# 11 ติดต่อกนัและไดรั้บประกาศนียบตัรเกียรติยศ 
รางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่นดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ประจาํปี 
2561 ระดบัประเทศ ปีที# 4 ระดบัทองจากกระทรวงแรงงาน 
 
 
 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561 

ส่วนที# 2 หนา้ที# 64 
 

ช่องทางการสื�อสารสําหรับพนักงาน 
       นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สียขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทาง
โดยตรงในการการสื#อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน แจง้ปัญหาต่างๆ และร้องทุกขเ์กี#ยวกบัการทาํงาน ระหว่างพนกังานกบั
ผูบ้งัคบับญัชา  โดยผา่นกล่องรับขอ้มูลต่อคณะกรรมการสวสัดิการ / โทรศพัท ์0-2685-6518 หรือระบบ Intranet ของ
บริษทั ซึ# งคณะกรรมการสวสัดิการจะรับขอ้ร้องเรียน และดาํเนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ  เพื#อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตามลาํดบัต่อไป 
 บริษทักาํหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที�เป็นพนักงาน รวมถึงผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง  จะไดรั้บความคุม้ครองจากการปฏิบติัที#ไม่เป็นธรรม อนัเนื#องมาจากสาเหตุแห่งการแจง้ขอ้ร้องเรียน  เช่น  
รบกวนการปฏิบติังาน เปลี#ยนตาํแหน่งงาน เลิกจา้ง เป็นตน้ 
 ในปี 2561 ขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดรั้บการพิจารณาและดาํเนินการแกไ้ข เพื#อเป็นการรักษาความสัมพนัธ์อนัดี
ต่อกนั  บริษทัรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกนั และดาํเนินการ
โดยใชก้ลไกที#ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อพนกังานผูแ้จง้เบาะแส ซึ#งไดถ้กูรักษาไวเ้ป็นความลบัของบริษทั 

3. ลูกค้า           
 คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกคา้ จึงกาํหนดนโยบายให้บริษทั ดาํเนิน
ธุรกิจโดยยึดถือความซื#อสัตย ์สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทาํการใด ๆ ที#เป็นการละเมิดสิทธิของลูกคา้ พึงปฏิบติัต่อ
ลกูคา้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตัJงอยู่บนพืJนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนที#เป็นธรรมของทัJงสองฝ่าย และ
ส่งมอบสินคา้และบริการในราคาที#เป็นธรรม 
 บริษทัมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ เพื#อนาํไปสู่ความสาํเร็จของธุรกิจบริษทัดว้ยการ
ปฏิบติัตามเงื#อนไขต่าง ๆ ที#ไดต้กลงไวก้บัลูกคา้  (รายละเอียดการปฏิบติัตามนโยบาย อยู่ในหัวขอ้ “ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ ” ) 

• จดัให้มีการให้คาํแนะนาํ รวมถึงขอ้มูลที#ถูกตอ้งและเพียงพอแก่ลูกคา้ ตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ดว้ยความรวดเร็ว และรักษาความลบัของลกูคา้ รวมถึงไม่นาํความลบัของลูกคา้ไปใชเ้พื#อประโยชน์ของตนหรือ
ผูที้#เกี#ยวขอ้งโดยมิชอบ 

• มุ่งมั#นสร้างสร้างสรรคน์วตักรรมอย่างต่อเนื#อเพื#อส่งมอบสินคา้และบริการที#ตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ทัJงดา้นคุณภาพและราคาที#เป็นธรรม มีความปลอดภยัเป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้มและเสริมสร้างการเติบโตอย่าง
ย ั#งยืน  สอดคลอ้งตามนโยบายคุณภาพของบริษทั   “มุ่งมั�นผลิตสินค้าที�มีคุณภาพ  ส่งมอบตรงเวลา  พัฒนาอย่าง
ต่อเนื�อง” 

•  บริษทัใหค้วามสาํคญัในการรักษาความลบัทางการคา้ โดยไม่นาํไปใชเ้พื#อประโยชนข์องตนเองหรือผูที้#
เกี#ยวขอ้งโดยมิชอบ 

• บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการใหข้อ้มูลที#เป็นประโยชน์แก่ลูกคา้ดว้ยฉลากสินคา้ที#ชดัเจนนอกเหนือจาก
สิ#งที#กฎหมายกาํหนดไว ้  

• บริษทัจดัใหมี้ระบบและช่องทางใหล้กูคา้สอบถามขอ้มลู เสนอแนะแสดงความคิดเห็น และขอ้ร้องเรียน 
เกี#ยวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการไดอ้ยา่งสะดวก  โดยสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทาง ดงันีJ   
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 โทรศัพท์ E-mail 
หน่วยงานธุรกิจ 1 0-2685-6535 nutchapunporn@pg.co.th 
หน่วยงานธุรกิจ 2 0-2985-6565 photchamarn@pg.co.th 

    ในปี 2561 ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ที#เป็นนยัสาํคญั ส่วนขอ้ร้องเรียนอื#นๆบริษทัไดน้าํมาวิเคราะห์
หาสาเหตุ เพื#อดาํเนินการแกไ้ข ป้องกนั ติดตามทัJงระบบและปรับใชก้บัทัJงองคก์ร  เพื#อมิใหข้อ้บกพร่องนัJนเกิดขึJนอีก 

4.  คู่แข่งทางการค้า     

 บริษทัมีนโยบายที#จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทารการคา้ของคู่
แข่งขนัดว้ยวิธีฉอ้ฉล จึงกาํหนดหลกันโยบายดงันีJ  

• บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที#สุจริตและเป็นธรรม  ปฏิบติัตามขอ้ตกลงที#
มีต่อคู่แข่งทางการคา้อยา่งเสมอภาค ภายใตก้รอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั 

• ไม่แสวงหาขอ้มลูที#เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที#ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  
• ไม่ทาํลายชื#อเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากขอ้มลูที#เป็นความจริง 
• สนบัสนุนและส่งเสริมการคา้เสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกาํหนดให้ลูกคา้ของบริษทัตอ้งทาํการคา้กบั

บริษทัเท่านัJน 
• ไม่กระทาํการใดๆ ที#เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของคู่แข่ง  

   ในปี 2561 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใด ๆ ในเรื#องที#เกี#ยวกบัคู่แข่งทางการคา้ 
5. คู่ค้า     
 บริษทัใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตัJงอยู่บนพืJนฐานของการไดรั้บ
ผลตอบแทนที#เป็นธรรมทัJงสองฝ่าย การดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ตอ้งไม่นาํมาซึ# งความเสื#อมเสียต่อชื#อเสียงของบริษทัหรือ
ขดัต่อกฎหมาย 

• มีระบบการคดัเลือกคู่คา้เพื#อใหม้ั#นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษทัประกอบไปดว้ยคู่คา้ที#มี
การดาํเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม 

• กระบวนการจดัซืJอจดัหา เป็นกระบวนการสาํคญัในการบริหารค่าใชจ่้ายและคุณภาพสินคา้ เพื#อประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั จึงมีหลกัเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า  ระบบการตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบติังาน ผา่นระบบ Approved Vender List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 

• สนบัสนุนการจดัหาที#เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม หลีกเลี#ยงการซืJอสินคา้กบัคู่คา้ที#ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา และไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ที#มีพฤติกรรมที#ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

• ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที#จะรับทรัพยสิ์น หรือประโยชนอื์#นใดซึ#งอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้   
• มุ่งสร้างความสมัพนัธ์ ความร่วมมือที#ดี และการพฒันาผลิตภณัฑร่์วมกบัคู่คา้  เพื#อเสริมสร้างศกัยภาพและ

ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว ลกัษณะ Win Win Situation 
   นอกจากนีJบริษทั ไดจ้ดัทาํระเบียบการจดัซืJอจดัจา้ง เพื#อเป็นคู่มือใหก้ารดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม เป็นธรรมตามหลกักาํกบัดูแลกิจการที#ดี (รายละเอียดการปฏิบติัตามนโยบายในหวัขอ้ “ลกัษณะประกอบ
ธุรกิจ”) 
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6.  เจ้าหนีD      
 บริษทัมีนโยบายปฏิบติัต่อเจา้หนีJ ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยปฏิบติัตามสัญญาหรือเงื#อนไขที#มี
ต่อเจา้หนีJ โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพนัธ์กบัเจา้หนีJ   มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ตรงเวลา 
เพื#อให้เกิดความเชื#อมั#นและความไวว้างใจกนั  โดยจ่ายชาํระใหเ้จา้หนีJตรงตามกาํหนดเวลาและตามขอ้ตกลงอย่าง
เคร่งครัด  ไม่ใชวิ้ธีการทุจริต หรือปกปิดขอ้มลูหรือขอ้เทจ็จริงสาํคญัใดๆ ที#อาจทาํใหเ้จา้หนีJไดรั้บความเสียหาย 
 บริษทัใชวิ้ธีการโอนเงินผา่นธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ# งเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่เจา้หนีJ   

� กาํหนดวนัวางบิล      ทุกวนัที# 5 – 11 ของทุกเดือน 
� กาํหนดวนัโอนจ่ายเงิน  ทุกวนัที#  25 ของทุกเดือน 

 ในปี 2561 บริษทัจ่ายเงินใหก้บัเจา้หนีJการคา้ตรงตามเงื#อนไขการชาํระเงินที#ไดต้กลงไวล่้วงหนา้ โดยไม่มีการ
ผิดนดัชาํระหนีJแต่อยา่งใด และปัจจุบันบริษทัไม่มเีจ้าหนีDเงนิกู้ใดๆ  

7.  แรงงาน  
 บริษทัดูแลใหก้ารดาํเนินงานทุกสาขาที#ปฏิบติังาน  ไม่ใชแ้รงงานที#ผิดกฎหมาย 

8.  การไม่เกี�ยวข้องกบัการละเมดิสิทธิมนุษยชน 
 บริษทัตระหนักและให้ความสําคญักบัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นสิทธิขัJนพืJนฐาน  ดาํเนินธุรกิจโดยเคารพต่อ
กฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ# งมีส่วนสําคญัในการเพิ#มคุณค่าของทรัพยากรบุคคลนบัเป็นปัจจยั
สาํคญัของธุรกิจในการสร้างมลูค่าเพิ#มและเพิ#มประสิทธิภาพดว้ยการไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเท่าเทียมและความ
เสมอภาคในองคก์ร เคารพในสิทธิทางการเมืองอนัพึงมีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชัJน 
สีผิว  เชืJอชาติ  ศาสนา  สงัคม ไม่ใชแ้รงงานเดก็และต่อตา้นการคุกคามทางเพศ  

• ให้ความรู้ความเข้าใจในหลกัสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที#ละเมิดหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

• ใหสิ้ทธิพนกังานในการโตแ้ยง้เพื#อพิสูจนต์นเองกรณีถกูบ่งชีJความผิด หรือทุจริตต่อหนา้ที#การงาน ไม่มีการ
เลิกจา้งอยา่งไม่เป็นธรรม  

• จดัใหมี้ช่องทางการสื#อสาร  เพื#อใหพ้นกังานหรือผูที้#เชื#อวา่สิทธิของตนถกูละเมิดหรือไดรั้บการปฏิบติัอย่าง
ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษทั และคาํร้องเรียนพึงไดรั้บการเอาใจใส่และดาํเนินการอยา่งเป็นธรรม 

ตลอดระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวติัการปฏิบติัต่อพนกังานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมี
คดีขึJนสู่ศาลในเรื#องดงักล่าว 

9. สิทธิทางการเมอืง 
• บริษทัส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนกังานใชสิ้ทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ

กฎหมายอื#นที#เกี#ยวขอ้ง 
• ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ควรใชอ้าํนาจหนา้ที#ชีJ ชวนให้เพื#อนร่วมงาน รวมทัJงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสนบัสนุน

กิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
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10. ภาครัฐ      
 บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใต้ข้อกาํหนดของกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที#กาํกับดูแลอย่าง
เคร่งครัด โดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที#ถูกต้อง  ตามที#หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้าง
ความสัมพนัธ์ที#ดีกบัหน่วยงานภาครัฐ  ทัJงนีJบริษทัไดจ่้ายภาษีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ตามขอ้กาํหนดของกฏหมาย
ทัJงภาษีมูลค่าเพิ#ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินไดห้ัก ณ ที#จ่าย  ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือน  ภาษีศุลกากร  อากรแสตมป์ 
ตลอดจนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

11. ชุมชนและสังคม  
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ไดก้าํหนดนโยบายให้มีการปลูกฝัง
จิตสํานึกความรับผิดต่อชุมชนและสังคม ให้กบัผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเนื#อง รวมถึงร่วมกบัชุมชน 
และหน่วยงานราชการในการสนบัสนุนกิจกรรรม เพื#อพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ใหก้บัชุมชนและ
สงัคมที#บริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ เพื#อเป็นการคืนกาํไรใหก้บัสงัคมและชุมชนอยา่งสมํ#าเสมอ 

• สร้างความเขา้ใจ และสื#อสารกบัชุมชนและสังคมถึงการดาํเนินงานของบริษทั ความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสงัคม โดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงที#อาจเปิดเผยได ้

• จดักิจกรรมที#สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแทจ้ริง อาทิ การสร้างอาชีพให้กบักลุ่มแม่บา้นใน
การเยบ็ชิJนส่วนงาน  การมอบทุนการศึกษา การมอบเงินสนบัสนุนใหแ้ก่มูลนิธิและองคก์รสาธารณกุศล  โรงพยาบาล 
และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นตน้ 

• เลือกใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรเท่าที#จาํเป็น โดยใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนและสงัคม นอ้ยที#สุด 

 บริษทัไดรั้บรองการปฏิบติัตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการโรงงานต่อสังคม (CSR-DIW) 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ# งเป็นรางวลัสําหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที#มีการ
พฒันาการดาํเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื#องและเป็นไปอย่างย ั#งยืน (รายละเอียดการปฏิบติัตาม
นโยบาย แสดงอยูใ่น “ รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม”) 

12. สิ�งแวดล้อม  
การปฏิบัตติามกฎหมาย 
 เพื#อใหม้ั#นใจถึงประสิทธิภาพการดาํเนินการดา้นสิ#งแวดลอ้มและความปลอดภยั คณะกรรมการบริษทัได้

กาํหนดนโยบายดา้นสิ#งแวดลอ้มโดยตระหนกัถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ#งแวดลอ้มเป็นสาํคญั ไดมี้
การปฏิบติังานตามกฎระเบียบในการดาํเนินงานที#คาํนึงสิ#งแวดลอ้มและความปลอดภยัอย่างอย่างเคร่งครัด   ซึ# งการ
ดาํเนินงานด้านสิ#งแวดลอ้มและความปลอดภยัในด้านการจดัการของเสียอนัตราย นํJ าเสีย และเสียงรบกวน นัJน
สอดคลอ้งตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14000 : 2015  รวมถึงแนวทางการปฏิบติัที#ดี  อีกทัJงมีมาตรการรองรับ
ผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้มที#อาจเกิดขึJนจากการดาํเนินงานของบริษทั โดยมีมาตรการลดผลกระทบสิ#งแวดลอ้มและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ#งแวดลอ้ม  ซึ# งเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั ที#เกี#ยวขอ้ง และมาตรฐานการ
ดาํเนินงานที#ไดก้าํหนดไว ้  พร้อมทัJงมีการทบทวนและประเมินผลการดาํเนินงานอย่างสมํ#าเสมอ โดยกาํหนดใหเ้ป็น
นโยบายหนึ# งในพนัธกิจของบริษัท รวมทัJ งมีนโยบายที#จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที# เป็นมิตรกับ
สิ#งแวดลอ้ม 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561 

ส่วนที# 2 หนา้ที# 68 
 

• ส่งเสริมใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกในเรื#องความรับผิดชอบต่อสิ#งแวดลอ้มทั#วทัJงองคก์ร โดยจดักิจกรรมกระตุน้
ให้พนักงานและผูที้#เกี#ยวขอ้งตระหนกัถึงการดาํเนินธุรกิจที#คาํนึงถึงสิ#งแวดลอ้ม ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม 
สมัมนา และสื#อของบริษทัต่างๆ อยา่งต่อเนื#อง 

• ปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิต เครื#องจกัรและเทคโนโลยีอยา่งต่อเนื#อง มีการบริหารจดัการอย่างเป็น
ระบบ  ทัJงในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ  เพื#อลดผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้ม   

• พฒันาผลิตภณัฑสิ์#งทอและเครื#องนุ่งห่มที#ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม เพื#อมีส่วนช่วย
ลดภาวะโลกร้อนอยา่งต่อเนื#อง อาทิ  Cool Mode  / I-Flex และ เสืJอผา้ ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นตน้  

 จากนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัควบคู่ไปกบัการดูแลสิ#งแวดลอ้ม ส่งผลใหโ้รงงานทุกสาขาไดรั้บ
การรับรองระบบจดัการดา้นสิ#งแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ในกระบวนการออกแบบ และผลิตเสืJอผา้บุรุษ เสืJอผา้สตรี 
ชุดว่ายนํJา ชุดเด็ก และผา้ จากสถาบนัรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) และไดรั้บการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดบัที# 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ทัJงนีJ  ผลการดาํเนินงานและการตรวจวดัคุณภาพสิ#งแวดลอ้มและความปลอดภยั จะถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบ 
และไดรั้บการตรวจติดตามผลจากหน่วยงานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม อย่างสมํ#าเสมอ ซึ# ง 
บริษทัไดจ้ดัส่งผลการตรวจวดั ไปยงัหน่วยงานภาครัฐที#เกี#ยวขอ้งตามระยะเวลาที#กาํหนดในกฎหมายและขอ้บงัคบั 

 ในปี 2561 อยู่ระหว่างดาํเนินการพฒันาเขา้สู่การรับรองระบบจดัการดา้นสิ#งแวดลอ้ม ISO 14001:2015 และ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบั 4  วฒันธรรมสีเขียว (Green Culture)  (รายละเอียดการปฏิบติัตามนโยบาย 
แสดงอยูใ่น “ รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม”) 

การส่งเสริมให้มกีารใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
บริษทัส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที#เกี#ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

เพื#อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้ม และไดติ้ดตามประเมินผลกระทบ และกาํหนด
มาตรการเพื#อป้องกนัและบรรเทาผลกระทบที#อาจเกิดขึJนอย่างเป็นระบบ โดยบริษทัไดป้ระกาศนโยบายอนุรักษ์
พลงังาน และจัดตัJ งคณะกรรมการอนุรักษ์พลงังานและสิ# งแวดลอ้ม เพื#อดาํเนินการด้านการจัดการพลงังานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

ส่งเสริมใหพ้นกังานใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  จดัใหมี้ระบบควบคุมการใชพ้ลงังาน และ
สร้างจิตสาํนึกให้พนกังานทัJงองคก์รมีส่วนร่วมในประหยดัพลงังานในทุกดา้นทัJงไฟฟ้า นํJ ามนั และนํJาประปาอย่าง
ต่อเนื#อง  ทัJงสถานที#ทาํงานและในครัวเรือน    ใหค้วามรู้เกี#ยวกบัการประหยดัพลงังานและรับทราบถึงผลกระทบของ
ภาวะโลกร้อน 

• ส่งเสริมใหมี้กระบวนการผลิตที#ใส่ใจสิ#งแวดลอ้ม ในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการของเสีย ทัJงใน
ส่วนโรงงานและสาํนกังาน อย่างต่อเนื#อง อาทิ การติดตัJงระบบควบคุมค่าดีมานด ์ (Peak Demand Control System)  
เพื#อควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า   การติดตัJงระบบปรับอากาศแบบประหยดัพลงังาน (Evaporative) การใชอุ้ปกรณ์
ไฟฟ้าดา้นแสงสวา่งประหยดัพลงังาน “ หลอด  LED”  ซึ# งใหค้วามสว่างโดยไม่ใหค้วามร้อน ไม่ตอ้งใชไ้อปรอทและ
ฉาบสารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลอูอเรสเซนตห์รือหลอดตะเกียบ  ไม่มีโลหะหนกัที#เป็นปัญหากบัสิ#งแวดลอ้ม และมี
อายกุารใชง้านยืนยาวไดถึ้ง 50,000 ชั#วโมง  เป็นตน้  

 ในปี 2561 บริษทัจดัทาํโครงการนาํร่องการใชง้านระบบโซล่าเซลลใ์นการผลิตไฟฟ้า โดยทดลองติดตัJง
บริเวณลานจอดรถยนตข์องบริษทั ซึ# งระบบโซล่าเซลลส์ามารถใหพ้ลงังานทดแทนได ้9,000 Kw/ปี 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561 

ส่วนที# 2 หนา้ที# 69 
 

• พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบระบบ Workflow เพื#อทดแทนการใชก้ระดาษ ทัJงในส่วน
โรงงานและสาํนกังาน การประชุมทางไกลผา่นระบบ VDO Conference  

จากการที#บริษทัเขา้ร่วมโครงการ “การใชเ้ทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)” เพื#อพฒันา ปรับปรุง หรือ
เปลี#ยนแปลงกระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื#อง เพื#อใชท้รัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลด
ผลกระทบหรือความเสี#ยงทางดา้นมลพิษต่อมนุษยแ์ละสิ#งแวดลอ้มให้เหลือนอ้ยที#สุด   (รายละเอียดการปฏิบติัตาม
นโยบาย แสดงอยูใ่น “ รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม”) 

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื�องสิ�งแวดล้อม 
 บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัต่อการรณรงคป์ลกูจิตที#ดีแก่ผูบ้ริหารและพนกังานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ#งแวดลอ้ม   เสริมสร้างความรู้เรื#องสิ#งแวดลอ้มผา่นนิทรรศการ ป้ายประชาสมัพนัธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet 
ของบริษทั พร้อมเอกสารใหค้วามรู้เกี#ยวกบัสิ#งแวดลอ้มในหอ้งสมุด รวมทัJงการจดักิจกรรมภายในและภายนอกองคก์ร
ซึ#งจดัทาํอยา่งต่อเนื#องโดยมีหลกัสูตรและโครงการต่างๆที#จดัใหพ้นกังานเขา้ร่วม  
 ในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (3R) ” โดยให้
ความสาํคญัต่อการบริหารจดัการทรัพยากรอย่างย ั#งยืน หมุนทรัพยากรนาํกลบัมาใชใ้หม่ ควบคุมของเสียและมลพิษ 
ซึ#งส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รไดมี้ส่วนร่วมผา่นการจดักิจกรรม 

นโยบายที�จะไม่เกี�ยวข้องกบัการละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญั และยึดมั#นนโยบายการดาํเนินธุรกิจโดยไม่เกี#ยวขอ้งกบัการล่วง

ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ดว้ยการลอกเลียนแบบ หรือนาํทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้#นมาใชใ้นธุรกิจโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต รวมถึงปฏิบติัตามกฎหมายที#เกี#ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิP  จึงกาํหนดเป็นนโยบายในการ
ปฏิบติังานให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานพร้อมไดมี้การชีJ แจงใหท้ราบอย่างชดัเจน ให้มีการพิจารณาผลิตภณัฑห์รือ
บริการที#จะนาํมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น ผลิตภณัฑ ์ อุปกรณ์ เครื#องมือ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต่างๆ เป็นตน้  

และมีนโยบายหา้มการดาํเนินการที#มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท ตามแนวปฏิบติั
ดงันีJ  

1. พนกังานทุกคน มีหนา้ที#ปกป้องและรักษาความลบัอนัเกี#ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั เพื#อมิให้
ขอ้มลูเหล่านัJนรั#วไหล และตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษทัไปใชเ้พื#อประโยชน์
ส่วนตวัหรือเพื#อบุคคลอื#นโดยมิไดรั้บอนุญาต 

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผูอื้#น และไม่นําผลงานอันมี
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้#นไม่ว่าทัJงหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยที#ไม่ไดรั้บอนุญาตจาก
เจา้ของผลงาน 

ด้านเครื�องหมายการค้า 
เครื#องหมายการคา้ต่างประเทศ บริษทัมีนโยบายไม่เกี#ยวขอ้งกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่ละเมิด

หรือนาํผลงานของผูอื้#นไปใชเ้พื#อประโยชนส่์วนตน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตหรือใหค่้าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 
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 บริษทัไดรั้บอนุญาตใหผ้ลิตสินคา้ภายใตเ้ครื#องหมายการคา้รับอนุญาตที#เป็น International Brand  อย่าง
ถกูตอ้ง และไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้อยา่งเคร่งครัด ยึดมั#นในทางธุรกิจ ไม่มีการล่วงละเมิดลิขสิทธิP ทางการคา้  
พร้อมรณรงคป์ลกูจิตสาํนึกใหพ้นกังานในองคก์รร่วมต่อตา้นและงดการใชผ้ลิตภณัฑล์อกเลียนแบบดว้ย 

เครื#องหมายการคา้ของบริษทั (House Brand) บริษทัมีนโยบายสร้างสรรคน์วตักรรมทางธุรกิจของตนเอง  
โดยการสนบัสนุนให้พนกังานสร้างสรรคน์วตักรรมต่าง ๆ ทัJงดา้นกระบวนการผลิต  ผลิตภณัฑ ์และบริการ  รวมถึง
การร่วมคิดร่วมทาํกบัลกูคา้ คู่คา้ และองคก์รภาครัฐ อย่างต่อเนื#อง  เพื#อใหไ้ดน้วตักรรมสินคา้ที#มีคุณภาพ  ตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดและลูกคา้ ซึ# งบริษทัไดจ้ดทะเบียนเครื#องหมายการคา้ดงักล่าวต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ ทัJงนีJ  บริษทัไดจ้าํหน่ายสินคา้ที#เป็นเครื#องหมายการคา้ของบริษทั (House Brand) ไปยงั
ต่างประเทศ  บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเครื#องหมายการคา้ยงัประเทศนัJนๆ เป็นที#เรียบร้อยแลว้ 

 นอกจากนีJ  บริษทัมุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานมีการสร้างสรรคน์วตักรรมอย่างต่อเนื#อง โดย
จดัใหมี้การจดัประกวดผลงานนวตักรรม “ นวตักรรม PG เตรียมสู่นวตักรรมเครือสหพฒัน์ ” และไดน้าํส่งผลงาน
นวตักรรมเขา้ร่วมประกวดในโครงการประกวดนวตักรรมเครือสหพฒัน ์(Chairman Awards) อยา่งต่อเนื#องเป็นปีที# 13 
ซึ# งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงาน และเป็นแรงบนัดาลใจให้พนักงานมุ่งสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมอย่าง
ต่อเนื#องและสมํ#าเสมอ  

ด้านการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 บริษทัมีนโยบายการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสม และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที#มีลิขสิทธิP ถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึ# งบริษทัไดอ้อกเป็นระเบียบแนวทางปฏิบติัสําหรับทุกคนในองค์กร 
ดงันีJ  

• ไม่ใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื#อกระทาํผิดกฎหมาย หรือเพื#อก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอื#น 
• ไม่ใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทาํการที#ขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
• ไม่ใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื#อส่งเอกสาร หรือกระทาํการใดๆ ที#มีลกัษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของบุคคลอื#น  
• จะตอ้งใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูลเพื#อการทาํงาน หรือเพื#อการคน้หาที#มีประโยชน์ดา้น

ความรู้เพื#อพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ 
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที#ติดตัJงและใช้ในเครื# องคอมพิวเตอร์ตอ้งเป็นโปรแกรมที#มีลิขสิทธิP ถูกตอ้งตาม

กฎหมายเท่านัJน 
• ไม่ติดตัJงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที#เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้#น 

 ทัJงนีJ  ในปี 2561 บริษทัไม่มีกรณีการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิP ทางการคา้แต่อยา่งใด 

นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี�ยวกบัการต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายปฏิบติัตามกฏหมายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั#น  โดยจดัทาํ “นโยบายต่อตา้น

การคอร์รัปชั#น” และแนวปฏิบติัไวใ้นจริยธรรมการดาํเนินธุรกิจ  ควบคู่ไปกบัการสร้างจิตสํานึก  ทศันคติ ให้แก่ 
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ในการปฏิบติังานดว้ยความซื#อสตัยสุ์จริต 

บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการใหแ้ละรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั#นทุกรูปแบบ โดยหา้มกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร และพนกังานยอมรับ หรือสนบัสนุนการคอร์รัปชั#นทุกรูปแบบ ทัJงทางตรงและทางออ้ม และจะตอ้งปฏิบติั
ตามกฎระเบียบและกฎหมาย ประกาศและขอ้บงัคบัที#เกี#ยวขอ้ง 
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บริษทัผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ( Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption Council : CAC )ในการต่อตา้นการทุจริต เมื#อวนัที# 14 ตุลาคม 2559 เป็นลาํดบัที# 
185  ในปี 2562 บริษทัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการต่ออายใุบรับรอง  

การประเมนิความเสี�ยง  
บริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั

ดว้ยการจดัใหมี้การประเมินความเสี#ยงดา้นคอร์รัปชนัและสินบนโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ# งของมาตรการที#ตอ้งมีการ
ติดตามดูแลเป็นระยะ ๆ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี#ยง 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี#ยงไดป้ระเมินความเสี#ยงการทุจริตคอร์รัปชั#นที#อาจเกิดขึJนโดยมีการ
ประเมินความเสี#ยงแยกออกจากความเสี#ยงดา้นอื#นๆ เป็นการเฉพาะ ซึ# งมีคณะทาํงานบริหารความเสี#ยง (Compliance 
Unit) ทาํหนา้ที#กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามรายงานการประเมินความเสี#ยง 

การฝึกอบรมและการสื�อสาร  
 เพื#อเป็นแนวทางในการต่อตา้นการคอร์รัปชนัและสื#อสารให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั 
ทราบและตระหนกัรู้ในหนา้ที#ความรับผิดชอบและนาํแนวทางไปใชใ้นการปฏิบติังานเพื#อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
พนกังานทุกคนจะถกูกาํหนดใหต้อ้งรับการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ที#เกี#ยวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนั 

ในปี 2561 บริษทัไดสื้#อสารและจดัการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเกี#ยวกบันโยบายและแนวปฏิบติัใน
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั#น รวมทัJงนโยบายที#เกี#ยวขอ้งอย่างต่อเนื#อง เช่นจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวญั
และการเลีJยงรับรอง  พนกังานทุกระดบัสามารถเขา้ถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทางระบบสื#อสารภายในบริษทั (Intranet) 
และ ผ่านทางบอร์ดข่าวสารของบริษทั ตลอดจนสื#อสารนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั#นไปยงัคู่คา้ และผูเ้กี#ยวขอ้งทาง
ธุรกิจ รวมถึงตวัแทนทางธุรกิจตามช่องทางที#เหมาะสม เพื#อใหรั้บทราบและถือปฏิบติัร่วมกนั ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์
บริษทั 

แนวปฏิบัตเิกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลและควบคุม เพื�อป้องกนัและตดิตามความเสี�ยงจากทุจริต 
 บริษทักาํหนดใหมี้แนวปฏิบติัเกี#ยวกบัการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลเพื#อป้องกนัและติดตามความเสี#ยงจาก
การทุจริตคอร์รัปชั#น สรุปดงันีJ  

1. จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี#ยงที#ครอบคลุม
ระบบงานสาํคญัๆ เช่น ระบบการจดัซืJอจดัจา้ง   ระบบการขาย   ระบบการบนัทึกบญัชี  การชาํระเงิน 
เป็นตน้ ทัJงนีJ เพื#อป้องกนัและติดตามความเสี#ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั#น รวมทัJงใหข้อ้เสนอแนะเกี#ยวกบั
แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขที#เหมาะสม 

2. จดัใหมี้ช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน การกระทาํผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ของบริษทั หรือขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั#น โดยมีนโยบายการคุม้ครองผูใ้ห้
ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ห้ข้อมูลเป็นความลบั รวมทัJ งมีมาตรการในการ
ตรวจสอบและกาํหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษทั กฎหมายที#เกี#ยวขอ้ง กรณีที#สามารถติดต่อผูใ้ห้
เบาะแสหรือผูร้้องเรียนได ้บริษทัจะแจง้ผลการดาํเนินการใหรั้บทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. หวัหนา้ส่วนงานที#เกี#ยวขอ้งรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบติั การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง (ถา้มี) 
และรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามสายงานทราบตามลาํดบั 
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แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏิบัตติามข้อปฎิบัตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น 
1. กาํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังาน ปฎิบติัตาม “คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ” ซึ# งครอบคลุมถึงนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการที#ดี จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน  
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั#น อยา่งสมํ#าเสมอ 

2. จดัให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ที#ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี#ยง 
การกาํกบัดูแลกิจการ และใหข้อ้เสนอแนะที#เหมาะสม โดยดาํเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจาํปีที#ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบที#มีนยัสาํคญั
และขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. กาํหนดใหค้ณะทาํงานบริหารความเสี#ยง รับผิดชอบในการประเมินความเสี#ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั#น
อยา่งต่อเนื#อง เพื#อใหก้ารนาํมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั#นไปปฎิบติัอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจน
ติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั#นอย่างสมํ#าเสมอ โดยนาํเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี#ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั  

4. หากการสืบสวนขอ้เทจ็จริงพบวา่ เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน มีหลกัฐานที#มีเหตุอนัใหเ้ชื#อว่าผูถู้กร้องเรียน
มีความผิดและต้องมีการลงโทษทางวินัยและดําเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) เมื#อได้ข้อสรุปแล้ว
คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลแจง้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพื#อ
ดาํเนินตามขัJนตอนอยา่งเหมาะสม 

ในปี 2561 จากการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อยา่งใด และบริษทัสนบัสนุนให้
พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมเกี#ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ในงาน“คนไทย..ตื�นรู้สู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 
2561” ซึ# งจดัโดยองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั  

นโยบายและแนวปฎิบัตกิารให้หรือรับของขวญัหรือผลประโยชน์อื�นใด 
• บริษทัมีนโยบายการให้หรือรับของขวญัหรือผลประโยชน์อื#นใด จากผูที้#เกี#ยวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั 

ผูบ้ริหารและพนกังาน อาจรับหรือให้ของขวญัไดต้ามประเพณีนิยม โดยตอ้งไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจ ตอ้ง
กระทาํดว้ยความโปร่งใส และ สามารถเปิดเผยได ้ 

• ของขวญัที#ไดรั้บควรเป็นสิ#งที#มีมลูค่าไม่มากนกั ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด  
• กรณีที#ผูบ้ริหารและพนกังานไดรั้บของขวญัหรือผลประโยชน์อื#นใด ในโอกาสตามประเพณีนิยมจากผูที้#

เกี#ยวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั  ส่วนงานเลขานุการบริษทัจะทาํการบนัทึกรายละเอียดของขวญัทัJงหมดไวเ้ป็นหลกัฐาน
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2561 ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัไดส่้งมอบของขวญัที#ไดรั้บจากคู่คา้มายงัส่วนงานเลขานุการบริษทั 
โดยใหพ้นกังานในองคก์รร่วมจบัฉลากต่อเนื#องเป็นปีที# 7 ภายใตโ้ครงการ “ จากใจคู่คา้ ... สู่ PG” ทาํใหพ้นกังานเกิด
ความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสาํหรับความสาํเร็จขององคก์ร 

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล ( Whistle Blowing Policy) 
 บริษทัจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจง้เบาะแสทัJ งจากภายในและภายนอกบริษทั ตลอดจน
ดาํเนินการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนที#เหมาะสม และกาํหนดมาตรการคุม้ครองและรักษาความลบัของผูร้้องเรียน ดงันีJ  
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1. การแจ้งเบาะแส 
บริษทัจดัให้มีช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนในกรณีที#สงสัยว่าจะมีการกระทาํผิด

กฎหมาย หรือพฤติกรรมที#ส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั#น หรือการกระทาํผิดขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชั#น ผา่นช่องทาง ดงันีJ  

1. แจง้ผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทั : www.pg.co.th 
2. แจง้ผา่น E-Mail  / โทรศพัท ์

หน่วยงาน E-mail โทรศัพท์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ kachornv@hotmail.com - 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ santibangor@yahoo.com - 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ pgaudit@pg.co.th 0-2685-6533 
เลขานุการบริษทั/ นกัลงทุนสมัพนัธ์ suvimol@pg.co.th 0-2685-6509 

3. แจง้ผา่นไปรษณีย ์:  
ส่งถึง  ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ หรือ เลขานุการ
บริษทั หรือ เลขานุการตรวจสอบ 

 บมจ.ประชาอาภรณ์   666 ถนนพระราม 3   
 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา 
 กรุงเทพฯ  10120 

4. โทรศพัท ์:  - เลขานุการบริษทั   0-2685-6509 
 - เลขานุการตรวจสอบ  0-2685-6533 

5. แจง้ผา่นโทรสาร  : 0-2294-5159 

2. กระบวนการดาํเนินการรับเรื�องร้องเรียน 
เมื#อไดรั้บเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน  บริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบืJองตน้ เพื#อส่งต่อให้

คณะกรรมการสอบสวนทาํหนา้ที#ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล ตรวจสอบและสรุปผลมาตรการใน
การดําเนินการ  เมื#อมีการสรุปผลการสอบสวนแจ้งต่อกรรมการผูจ้ ัดการ ประธานกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบัแลว้แต่กรณี 
และรายงานผลใหผู้ร้้องเรียนรับทราบผลการดาํเนินการดงักล่าว 

3. มาตรการคุ้มครอง 
 เพื#อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส / ขอ้ร้องเรียนและผูที้#ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง  จากการปฏิบติัที#ไม่เป็นธรรม  อนัเนื#องมาจากสาเหตุแห่งการแจง้ขอ้ร้องเรียน  เช่น  รบกวนการ
ปฏิบติังาน เปลี#ยนตาํแหน่งงาน เลิกจา้ง ฯลฯ  บริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลใดๆ ที#สามารถระบุตวัผูร้้องเรียน 
หรือผูใ้หข้อ้มลูเกี#ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั#น รวมถึงเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียน เวน้แต่ในกรณีที#จาํเป็นที#
ตอ้งเปิดเผยตามกฎหมาย  รวมถึงกาํหนดมาตรการคุม้ครองในกรณีที#ผูน้ัJนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่
ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทัJงนีJผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความ
เสียหายดว้ยกระบวนการที#มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
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 นอกจากนีJ  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ตลอดจนขอ้
ร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที#บริษทัจดัขึJน อาทิ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั และ
นกัวิเคราะห์นกัลงทุนพบกลุ่มสหพฒัน์    ซึ# งขอ้ซกัถาม ขอ้ติชม ขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนต่างๆ จะส่ง
ต่อใหห้น่วยงานที#เกี#ยวขอ้งดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงเพื#อตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก
ภาคส่วน 

ทัJงนีJ  บุคคลที#บริษทัตรวจสอบแลว้พบว่าไดก้ระทาํผิดจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน  นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั#น จะไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที#บริษทั
กาํหนด หรือไดรั้บโทษตามกฎหมายที#เกี#ยวขอ้ง 

ในปี 2561 การดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไม่ปรากฏวา่ถกูดาํเนินการโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล เนื#องจาก
ไม่ไดป้ระกาศขอ้มูลจากเหตุการณ์สําคญัภายในระยะเวลาที#ทางการกาํหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที#บริษทัฝ่าฝืน
กฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้ และสิ#งแวดลอ้ม และไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนจากผูมี้
ส่วนไดเ้สีย  
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หมวดที� 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

การเปิดเผยสารสนเทศที�มีความสําคัญ 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัและดูแลใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั ทัJงขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที#

มิใช่ขอ้มูลทางการเงิน หรือขอ้มูลที#อาจมีผลกระทบต่อการเปลี#ยนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั แก่ผูถื้อหุน้และผู ้
ลงทุนอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา โปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที#เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่า
เทียมกนัและน่าเชื#อถือ   เพื#อใหผู้ถื้อหุน้และผูส้นใจลงทุนไดท้ราบข่าวสารที#สําคญัของบริษทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
รวดเร็ว ทนัเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกนั และคุณภาพเดียวกนั 

บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที# เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ# งเผยแพร่ข้อมูลทัJ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pg.co.th เพื#อใหผู้ ้
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเกิดความมั#นใจ  ดงันีJ  

1. การกาํกบัดูแลกจิการ บริษทัไดจ้ดัทาํและไดมี้การเปิดเผย “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ หลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน” (ฉบบัปรับปรุง
ครัJ งที# 2) เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้ป็นคู่มือแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  ทัJงยงัจดัทาํบอร์ดประชาสมัพนัธ์  
ระบบ Intranet ภายในองคก์ร และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั รวมทัDงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั�น 

ในปี 2561 บริษทัมีการรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ซึ# งสอดคลอ้งกบัหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการที#ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดเ้ผยแพร่ทางแบบแสดง
รายงานขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1)  รายงานประจาํปี(แบบ 56-2)   และเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.pg.co.th 
 2. เปิดเผยข้อมูลสําคัญทัDงข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน บริษทัไดด้าํเนินการเปิดเผยขอ้มูล
สาํคญัของบริษทั ทัJงขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที#มิใช่ขอ้มลูทางการเงินตามขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ ก.ล.ต. อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ซึ# งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขัJนตอนที#กาํหนดไว ้ 
โดยเผยแพร่ผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพย ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pg.co.th ทัJงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดงันีJ  

 2.1  ข้อมูลที�เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีของบริษัท 
บริษทัไดจ้ดัทาํและเปิดเผยชดัเจน ครบถว้น ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต. เพื#อ
ประโยชน์สาํหรับผูถื้อหุน้ในการพิจารณาตดัสินใจ โดยไดมี้การดูแลปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยได้
เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 ในปี 2561  บริษทัไม่ไดรั้บการดาํเนินการจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ก.ล.ต. อนั
เนื#องมาจากการเปิดเผยขอ้มลูไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด 

 2.2  ด้านงบการเงนิประจาํปีและงบการเงนิประจาํไตรมาส บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงิน ซึ#งผ่านกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัก่อนเผยแพร่ต่อผูถื้อหุน้ และนาํส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. ทัJงนีJ ไดเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหุน้หรือ
นกัลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที#กาํหนด พร้อมเปิดเผยขอ้มูลที#สําคญัเพิ#มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน และจดัใหมี้การคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ เพื#อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ซึ# ง
ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั#วไปสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการลงทุน 
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     2.3 การรายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาส  บริษทัมีการรายงานผลการดาํเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที#
กาํไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี#ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี#สิบ  บริษทั
ไดมี้การเผยแพร่คาํอธิบายผลการดาํเนินงานรายไตรมาส  ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ website ของบริษทั 

ในปี 2561  ได ้เปิดเผยงบการเงินของบริษทัทุกรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี ทัJงภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวน์โหลดได ้ และงบการเงินของบริษทัไดรั้บการรับรองแบบไม่
มีเงื#อนไข และไม่มีขอ้สังเกต จากผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัไดน้าํส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั#งแกไ้ขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ไดรั้บการดาํเนินการอนัเนื#องมาจากการ
เปิดเผยขอ้มลูไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด 

3. การกํากับดูแลการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน บริษทั
ตระหนกัถึงการจดัทาํรายงานทางการเงินให้มีขอ้มูลที#ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ซึ# งการ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีที#เป็นอิสระ  และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัก่อนเผยแพร่ต่อผูถื้อหุน้ และเพื#อใหเ้กิดความมั#นใจคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 ควบคู่
กบัรายงานของผูส้อบบญัชี  ซึ# งนกัลงทุนสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาตดัสินใจ  

4. การเปิดเผยการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง
สินทรัพย์ การทาํรายการดงักล่าวของบริษทัจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เพื#อขจดัปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื#อ
ประโยชนสู์งสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ บริษทัจดัใหมี้การเปิดเผยรายการดงักล่าวที#ไดรั้บการพิจารณาและอนุมติั  โดย
ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และก.ล.ต.  เปิดเผยชื#อบุคคลที#ทาํรายการ ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะของรายการ และมูลค่าของรายการทัJงภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทั  พร้อมจดัทาํรายการสรุปไวใ้นรายงานประจาํปี  และแบบ 56-1 ของบริษทั 

  ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการทาํรายการที#เกี#ยวโยงกนั 5 รายการ ซึ# งไดป้ฏิบติัตามกฏเกณฑ์
ที#กาํหนดไวแ้ลว้   รวมถึงการทาํรายการไม่เกินวงเงินที#ไดรั้บอนุมติั  รายละเอียดปรากฏอยู่ใน หวัขอ้ “รายการที#เกี#ยว
โยงกนั (รายการระหวา่งกนั)”  

5. กําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทําแบบรายงานการซืDอขายหลักทรัพย์ การถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง ไดแ้ก่ คู่สมรส และบุตรที#ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  โดยจดัทาํแบบ
รายงานต่าง ๆ ตามกฏหมายที#เกี#ยวขอ้งกบัผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารและรายงานต่อ ก.ล.ต. ดงันีJ   

5.1 รายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัเมื#อไดรั้บแต่งตัJงใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารครัJ ง
แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนัทาํการ นบัแต่ดาํรงตาํแหน่ง 

5.2 รายงานการเปลี#ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัทุกครัJ งเมื#อมีการ ซืJอ ขาย โอน หรือรับโอน 
(แบบ 59-2) ภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัที#มีการเปลี#ยนแปลง 

5.3 การแสดงชื#อบุคคลในระบบขอ้มูลรายชื#อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที#ออกหลกัทรัพย ์(แบบ 
35E-1) ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที#ดาํรงตาํแหน่ง 

ทัJงนีJ คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือครองหุ้นสามญัของ
บริษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรที#ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส 
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6. กาํหนดให้กรรมการบริษทัและผู้บริหาร ต้องรายงานการมส่ีวนได้เสียของตนและบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง  

ซึ# งเป็นส่วนไดเ้สียที#เกี#ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั  โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑที์#ไดก้าํหนดไว ้ดงันีJ   

• รายงานเมื#อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นครัJ งแรก 
• รายงานทุกครัJ งเมื#อมีการเปลี#ยนแปลงขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สีย 
• รายงานเป็นประจาํทุกสิJนปี 
• ในกรณีที#กรรมการพน้จากตาํแหน่ง และได้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื#อง  

กรรมการท่านนัJนไม่ตอ้งยื#นแบบรายงานใหม่  หากไม่มีการเปลี#ยนแปลงขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สีย 
• ใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สีย แก่เลขานุการบริษทั ภายใน 1 

เดือน นบัจากวนัที#ไดรั้บการเลือกตัJง / แต่งตัJง และมีการเปลี#ยนแปลง เลขานุการบริษทัจะตอ้งส่ง
สาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียนีJ ใหแ้ก่ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัที#ไดรั้บรายงาน  

   ในปี 2561 กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ไดด้าํเนินการจดัทาํแบบรายงานการซืJอขายหลกัทรัพย ์การถือ
ครองหลกัทรัพยข์องบริษทั และการมีส่วนไดเ้สียกรณีที#มีการเปลี#ยนแปลงในรอบปีเป็นที#เรียบร้อยแลว้  รายละเอียด
ปรากฏอยูใ่น หวัขอ้ “โครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ”  

7. การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน บริษทัมีมาตรการดูแลเรื# องการใช้ขอ้มูลภายใน โดยกาํหนดไวใ้น
จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ เรื#องความขดัแยง้ของผลประโยชน์  และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี เรื#อง การกาํกบั
ดูแลกิจการ หวัขอ้ “หมวดที# 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั”  

8. การกาํหนดนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดล้อม  บริษทัไดก้าํหนดไวใ้นพนัธกิจของ
บริษทั เพื#อให้เป็นหลกัปฏิบติัและดาํเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม  ซึ# งถือเป็นภารกิจที#ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม  
สําหรับรายละเอียดดงักล่าวไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวใ้นรายงานประจาํปี หัวขอ้ “ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ#งแวดลอ้ม” 

9. การพบปะและสื�อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด
ของทุกหน่วยงาน บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผูบ้ริหารระดับสูงและ
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจําทุกเดือน เพื#อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององคก์รและกลยุทธ์การ
ดาํเนินธุรกิจ  โดยมีการสื#อสารใหพ้นกังานทั#วทัJงองคก์รเขา้ใจและปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั พร้อมทัJงเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัหนา้ที#ตามความรับผิดชอบของตนที#ไดรั้บมอบหมาย  เพื#อใหบ้รรลุเป้าหมายธุรกิจ 
          ประธานกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเขา้ร่วมประชุมและสมัมนากบัคณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน โดยเสนอแนะหลกัคิด กลยทุธ์เชิงรุกและปรัชญาการทาํงาน 
พร้อมแลกเปลี#ยนความคิดเห็นกนัอยา่งเป็นอิสระ เพื#อสนบัสนุนการบริหารจดัการใหบ้รรลุเป้าหมายทางธุรกิจของ
องคก์ร โดยในปี 2561 ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประจาํทุกเดือน 
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 นอกจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื#น ๆ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ  
ก.ล.ต. ผา่นช่องทางต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนดอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาแลว้ บริษทัยงัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีJ  
 1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยรายชื#อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษทั ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ในรายงานประจาํปี และเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pg.co.th 
 2. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษทั ในรายงานประจาํปีและเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจาํปี 
 4. เปิดเผยลกัษณะการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและ
ศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทั รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั พร้อม
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของบริษทัในหวัขอ้ “ลกัษณะการประกอบธุรกิจ”ในรายงานประจาํปี 
 5. เปิดเผยปัจจยัความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ลกัษณะความเสี#ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทัJง
แนวทางการป้องกนัหรือลดความเสี#ยง ในรายงานประจาํปี 
 6.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงนิปันผล ในรายงานประจาํปี 
 7. เปิดเผยบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  จาํนวนครัJ งของการเขา้ร่วมประชุม
เป็นรายบุคคล  ในหมวดที# 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรายงานประจาํปี รวมทัJงไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเกี#ยวกบั
คณะกรรมการและผูบ้ริหารผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 8. เปิดเผยวนัเดอืนปีที#ไดรั้บการแต่งตัJงเป็นกรรมการบริษทัในรายงานประจาํปี 
 9. เปิดเผยวธีิการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
 10.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมทัJงรูปแบบ 
ลกัษณะ และจาํนวนค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ และหมวดที# 5  ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในรายงานประจาํปี 
 11.  เปิดเผยขอ้มลูการเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที#ผา่นมา ในรายงานประจาํปี 
 12. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน โดยใชแ้บบ
ประเมินที#จดัทาํตามแนวคิดของ COSO ที#ไดป้รับปรุง Framework ใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 ให้เหมาะสมกบั
บริษทัจดทะเบียนไทย ในส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน ประกอบไปดว้ย 17 หลกัการ ในหัวขอ้ “การควบคุมภายใน พร้อม
รายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจาํปี 
 13. เปิดเผยนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผิด เปิดเผยไวใ้นหมวดที# 3 การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย หวัขอ้ “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั#น” ในของรายงานประจาํปี  
 14. เปิดเผยหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจําปีภายใน 120 วนั นบัตัJงแต่วนัสิJนสุดรอบปี
บญัชี ทัJงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวนโ์หลดได ้
 15.เปิดเผยกฎบัตร กาํหนดหน้าที� และความรับผดิชอบ คุณสมบัต ิวาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

16. เปิดเผยข้อบังคับ วสัิยทัศน์ และพนัธกจิของบริษทั ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
17. เปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื#นนอกเหนือจากค่าสอบบญัชีในรายงานประจาํปี 
18. เผยแพร่ขอ้มลูและข่าวสารของบริษทั (Press Release) ผา่น Website ของบริษทั 
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ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษทั 
บริษทัให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที#ครบถว้น ถูกต้อง โปร่งใส โดยมีช่องทางการสื#อสารขอ้มูล 

ข่าวสารผา่นสื#อที#หลากหลายเพื#อประโยชนต่์อผูมี้ส่วนเกี#ยวขอ้ง อาทิ    
1.จดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื#อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกบันกัลงทุน 
   บริษทัไดก้าํหนดให้หน่วยงานสาํนกัเลขานุการบริษทั ทาํหนา้ที#งานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ ในการเปิดเผย

ขอ้มูลสาํคญัต่อนกัลงทุนและผูที้#เกี#ยวขอ้งเพื#ออาํนวยความสะดวกใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และ
หลากหลายช่องทาง  โดยสามารถติดต่อไดที้# 

นางสุวมิล   เจริญศรีชัย        เลขานุการบริษทั  
โทรศพัท ์ : 0-2685-6509 โทรสาร : 0-2294-5159 
E-mail : suvimol@pg.co.th 

 บริษทัไดเ้ผยแพร่ชื#อบุคคลและช่องทางการติดต่อที#สะดวกผา่นหวัขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์” หรือ “Investor 
Relations” หวัขอ้ยอ่ย “ติดต่อนกัลงทุนสัมพนัธ์” ในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pg.co.th 
 2.  ในปี 2561 บริษทัในกลุ่มสหพฒัน์ไดร่้วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดังาน “นักวิเคราะห์ นัก
ลงทุน พบ กลุ่มสหพัฒน์ ” ในงาน Saha Group Fair   เพื#อเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะห์ นกัลงทุน รวมถึงสื#อมวลชน
ไดรั้บฟังมุมมองเกี#ยวกบัธุรกิจ นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษทั โดยมีกรรมการผูจ้ดัการร่วมตอ้นรับ
และให้ขอ้มูลเกี#ยวกบักิจการ  บริษทัในกลุ่มสหพฒัน์ไดร่้วมกนัจดัทาํหนงัสือสรุปขอ้มูลประวติัและผลประกอบการ
ของบริษทั มอบใหก้บัผูที้#มาร่วมงาน  ซึ# งไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจากนกัลงทุนและนกัวิเคราะห์เพิ#มมากขึJนอย่าง
ต่อเนื#องทุกปี ทัJงนีJบริษทัยงัคงมุ่งมั#นพฒันาและขยายผลเพื#อจดัเป็นประจาํทุกปี 

3. บริษทัไดใ้ห้ความรู้และสร้างความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั ให้แก่ คณะอาจารย ์ นิสิต นกัศึกษา ไดเ้ขา้
ศึกษาดูงานทัJงระบบ และเยี#ยมชมโรงงาน โดยกรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูใ้หค้วามรู้ เพื#อสร้างความเขา้ใจพืJนฐานใน
กระบวนการผลิต ตัJงแต่การเริ#มตน้จนกระทั#งเป็นสินคา้  

4. สารสนเทศที#สาํคญัที#เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั มีดงันีJ  
���� โครงสร้างผูถื้อหุน้ 
���� โครงสร้างองคก์ร 
���� ขอ้บงัคบับริษทั และ หนงัสือบริคณห์สนธิ 
���� คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ ประกอบดว้ย นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ /หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ /

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ /จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานนโยบายต่อตา้น
การคอร์รัปชั#น และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั#น 

���� รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) / แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ( แบบ 56-1) 
���� งบการเงินผลการดาํเนินงานรวมถึงคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ทุกไตรมาสทัJ ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
���� กฎบตัรคณะกรรมการ 
���� ขอ้มลูติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที#รับผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
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หมวดที� 5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทหนา้ที#สําคญัในการชีJ แนะทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั ติดตามดูแลการ
ทาํงานของฝ่ายจดัการ จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั#น พร้อมจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
เผยแพร่ใหรั้บทราบและปฏิบติัทัJงองคก์ร  โดยกาํกบัดูแลกิจการเพื#อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ พร้อม
ดูแลใหบ้ริษทัมีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ อยา่งถกูตอ้งและตามกฎหมาย 

ในปี 2561 ไม่ปรากฏวา่บริษทั 
- มีการกระทาํที#ขดัต่อกฎระเบียบที#ร้ายแรงตามกฎระเบียบของก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
- มีการกระทาํผิดดา้นการทุจริตหรือกระทาํผิดจริยธรรม 
- มีกรณีที#กรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหารลาออก เนื#องจากประเดน็การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  
- มีกรณีเกี#ยวกับชื#อเสียงในทางลบของบริษทั เนื#องจากความลม้เหลวในการทาํหน้าที#สอดส่องดูแลของ

คณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี#ยง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร 
รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั ซึ# งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได ้และเป็นการถ่วงดุลระหวา่งกนั 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการที#ตอ้งการสรรหา ใหมี้ความหลากหลายสาํหรับผูที้#

จะมาทาํหนา้ที#เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะที#จาํเป็นที#ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทัJงวิชาชีพความ
เชี#ยวชาญเฉพาะดา้น เพศ เป็นตน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงสร้างคณะกรรมการ 

หลังจากการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นทุกครัJ ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื#อแต่งตัJ ง
คณะกรรมการชุดย่อย โดยไดผ้่านการกลั#นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และในปี 2561 ที#ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัJ งที# 2/2561 เมื#อวนัที# 14 พฤษภาคม 2561 โดยมีมติแต่งตัJงคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 6 ชุด และมอบหมาย
อาํนาจ หนา้ที# ความรับผิดชอบ และวาระการดาํรงตาํแหน่งไวอ้ยา่งชดัเจน 

ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ#งหนึ#งของ
จาํนวนกรรมการทัJงหมดตอ้งมีถิ#นที#อยู่ในราชอาณาจกัร  

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซึ#งมีความรู้ความสามารถ มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย
ของบริษทั ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง เพื#อวางแผนการดาํเนินงาน กาํหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี#ยง และมี
ส่วนสาํคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั 
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1.1 คณะกรรมการบริษทั 
 ปี 2561 คณะกรรมการบริษทัที#ปรากฏชื#อในหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์  มีจาํนวน 12 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง วนัที�ได้รับการแต่งตัDง 
จาํนวนปี 

ดาํรงตําแหน่ง 
1. นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการ 24 เมษายน 2532 29 ปี  8 เดือน    
2.  นางสมพร ติยะวิบูลยศิ์ริ กรรมการ 2 กรกฏาคม 2525 36 ปี 6 เดือน 
3. นายชยัเลิศ มนูญผล กรรมการ 29 กรกฏาคม 2528 33 ปี 5 เดือน 
4.  นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม กรรมการ 29 กรกฏาคม 2529 32 ปี 5 เดือน 
5. นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม กรรมการ 27 เมษายน 2535 26 ปี 8 เดือน 
6. นางธีรดา อาํพนัวงษ ์ กรรมการ 26 เมษายน 2542 19 ปี 8 เดือน 
7. นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั กรรมการอิสระ 26 เมษายน 2542 19 ปี 8 เดือน 
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2545 17 ปี 8 เดือน 
9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต กรรมการอิสระ 28 เมษายน 2552  9 ปี 8 เดือน 
10. นายสนัติ  บางออ้ กรรมการอิสระ 28 เมษายน 2552  9 ปี 8 เดือน 
11. นายวิริทธิP พล          ชยัถาวรเสถียร กรรมการ     26 เมษายน 2559 3 ปี 8 เดือน 
12. นายขจรศกัดิP           วนัรัตนเ์ศรษฐ กรรมการอิสระ 25 เมษายน 2560     1 ปี 8 เดือน 
 นางสุวิมล เจริญศรีชยั เลขานุการบริษทั   

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามแทนบริษทั  
 กรรมการซึ# งมีอาํนาจลงลายมือชื#อแทนบริษทั คือกรรมการสองคนลงลายมือชื#อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั   ซึ# งบริษทัไดก้าํหนดรายชื#อกรรมการ 2 ใน 7 ลงลายมือชื#อและประทบัตราสาํคญัของบริษทั ไดด้งันีJ  
 1.นายบุญเกียรติ    โชควฒันา 2.นายชยัเลิศ มนูญผล 3. นายเจริญ  เจริญวฒันาสุขสม 
 4.นางสุนนัท ์   นิยมในธรรม 5.นางสมพร      ติยะวิบูลยศิ์ริ 6.  นางธีรดา    อาํพนัวงษ ์
 7.นายวิริทธิP พล  ชยัถาวรเสถียร 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย 

 จาํนวน  ( ราย ) 
สัดส่วนร้อยละ 

ชาย หญิง รวม 

กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 2 1 3 25.00 

กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 2 2 4 33.33 

กรรมการอสิระ 3 2 5 41.67 

           รวม 7 5 12 100.00 

              บริษทัมีกรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหารมากกวา่ 1 คน ที#มีประสบการณ์การทาํงานที#เกี#ยวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของ
บริษทั หรือในภาคอุตสาหกรรม หรือการจดัการองคก์รขนาดใหญ่ ที#เป็นประโยชนก์บัการบริหารจดัการของบริษทั 
(รายละเอียดปรากฏตามประวติัคณะกรรมการบริษทั ในรายงานประจาํปี) 
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  ทัJงนีJ คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จาํนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทัJง
คณะ ซึ#งเป็นสดัส่วนที#มากกวา่มาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดย
กรรมการอิสระจะทาํหนา้ที#ในการตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายจดัการ  เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น  สนบัสนุน
นโยบายที#เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น หรือคดัคา้นแนวทางที#อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ# งอาจ
กระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษทักาํหนดและเปิดเผยนโยบายดา้นการ
ดูแลการทาํรายการที#เกี#ยวโยงกนั เพื#อใหม้ั#นใจไดว้า่เป็นไปเพื#อประโยชนสู์งสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ 

อาํนาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบริษทั 
1. กาํกบัดูแลการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์  ขอ้บงัคบั และมติของที#ประชุมผูถื้อหุน้และไม่

ขดัต่อกฏหมาย 
2. แต่งตัJ งกรรมการคนหนึ# งเป็นประธานกรรมการ  และจะแต่งตัJ งรองประธานกรรมการก็ได้ ตามที#

คณะกรรมการเห็นสมควร 
3. แต่งตัJ ง ถอดถอน มอบอาํนาจหน้าที#ให้แก่ที#ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ 

กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั และ/หรือบุคคลอื#นใดไปปฏิบติั  
4. อนุมติัการใหกู้ย้ืมเงินแก่บริษทัที#มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั   ในฐานะผูถื้อหุน้  หรือบริษทัที#มี

การประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอื#น ในวงเงินส่วนที#เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
5. อนุมติัการเขา้คํJาประกนัวงเงินสินเชื#อแก่บริษทัที#มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั    ในฐานะผูถื้อหุน้ 

หรือบริษทัที#มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษทัอื#น  ในวงเงินส่วนที#เกินอาํนาจคณะ
กรรมการบริหาร 

6. อนุมติัการเขา้ทาํนิติกรรมที#มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที#เกินอาํนาจคณะ  กรรมการบริหาร 
7. อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเชื#อ ในวงเงินส่วนที#เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
8. อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้สามญัและ/หรือหลกัทรัพยอื์#นใด ในวงเงินส่วนที#เกินอาํนาจคณะ

กรรมการบริหาร 
9. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร  ในวงเงินส่วนที#เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
10. อนุมติัการปรับสภาพ   ทาํลาย    ตดับญัชี    ซึ# งสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยที์#ไม่มีตวัตนที#เลิกใช ้   ชาํรุด  

สูญหาย  ถกูทาํลาย  เสื#อมสภาพ  หรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้ มีมูลค่าทางบญัชีรวมในวงเงินส่วนที#
เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

11. อนุมติัการปรับสภาพราคา  การทาํลายซึ# งวตัถุดิบ  และ/หรือสินคา้คงเหลือที#เสื#อมสภาพ  หรือ             
ลา้สมยัซึ#งจะทาํใหมี้มลูค่าทางบญัชีลดลงในวงเงินส่วนที#เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร  

12. อนุมติัการประนีประนอม   การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ    การร้องทุกข ์   การฟ้องร้องคดี
และ/หรือ การดาํเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษทั  สาํหรับเรื#องที#มิใช่ปกติวิสัยทาง
การคา้และ/หรือที#เป็นปกติวิสยัทางการคา้    ที#มีทุนทรัพยเ์กินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

13. เสนอการเพิ#มทุน   หรือลดทุน  หรือการเปลี#ยนแปลงมูลค่าหุน้การแกไ้ขเปลี#ยนแปลงหนงัสือบริคณห์
สนธิ   ขอ้บงัคบั  และ/หรือ วตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถื้อหุน้ 

14. อนุมติัใหป้ระธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผูก้าํหนดคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 
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15. มีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัที#เกี#ยวขอ้งมาชีJแจง  ใหค้วามเห็นร่วมประชุม    
หรือส่งเอกสารตามที#เห็นวา่เกี#ยวขอ้งจาํเป็น 

16. ปรึกษาผูเ้ชี#ยวชาญ หรือ ที#ปรึกษาของบริษทั(ถา้มี) หรือ จา้งที#ปรึกษา  หรือผูเ้ชี#ยวชาญภายนอก ในกรณี
จาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

17. แต่งตัJงและถอดถอนเลขานุการบริษทั 
18. บรรดาอาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ที#เกี#ยวขอ้งกบัการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซึ#งสินทรัพยแ์ละการทาํรายการที#เกี#ยวโยงกนั  ใหป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
1. กาํหนดวิสยัทศัน ์ทิศทาง  เป้าหมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษทั 
2. อนุมติัแผนงานและงบประมาณประจาํปี รวมทัJงกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย นโยบายและแผนงานที#กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมใหจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที#เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เพื#อให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจและ
ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั 

4. จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในที#เพียงพอ  เหมาะสม  เพื#อใหม้ั#นใจว่า การทาํรายการต่างๆไดรั้บอนุมติัจากผู ้
มีอาํนาจ มีการสอบทานและจดัทาํระบบการบญัชีที#ถูกตอ้ง ตลอดจนมีระบบต่างๆที#สามารถป้องกนัการ
นาํทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชใ้นทางมิชอบ 

5. การทาํรายการที#อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์ตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีแนวทางที#ชดัเจน
และเป็นไปเพื#อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี#ยวกบัขัJนตอนการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการที#อาจมีความ
ขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้ง 

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที#ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว้  และไดผ้่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

7. รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนอย่าง
ถกูตอ้ง  ครบถว้น ทนัเหตุการณ์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
9. อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และรายงานใหที้#ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
10. เรียกประชุมผูถื้อหุน้   โดยกาํหนด  วนั  เวลา  สถานที#  และระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้    ตลอดจน

กาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี)  และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี#ยวกบัเรื#องที#เสนอต่อผู ้
ถือหุน้  ในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัJ ง  บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ก็ได ้   
โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบริษทัไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อน
วนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ  กาํหนดวนัเพื#อกาํหนดรายชื#อผูถื้อหุ้น (Record Date : RD) 
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2 เดือน   เพื#อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้   และสิทธิใน
การรับเงินปันผล 
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11. จดัทาํรายงาน “ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจาํปีของบริษทั  (แบบ 56-2)  และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี  (แบบ 56-1) 

12. รายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัทุกครัJ งเมื#อมีการเปลี#ยนแปลง 
13.  ติดตามดูแลเอกสารที#จะยื#นต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลที#เกี#ยวขอ้ง เพื#อใหม้ั#นใจว่าไดแ้สดงขอ้ความ หรือลง

รายการเป็นไปโดยถกูตอ้งตรงตามขอ้มลูที#ปรากฏอยูใ่นสมุดบญัชี  ทะเบียน หรือเอกสารอื#นใดของบริษทั 
14. อนุมติักฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
15. ปฏิบติัการอื#นใด ที#เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที#คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

1.2 บทบาทหน้าที�ของประธานกรรมการ 
1. พิจารณากาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และดูแลให้กรรมการ

บริษทัไดรั้บขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชุมเพื#อให้กรรมการบริษทัสามารถ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
2.1 ดาํเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทัตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมาย 
2.2 จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการบริษทัทุกคนอภิปราย แลกเปลี#ยนความ

คิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ที# เป็นอิสระ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายอยา่งครบถว้น 

2.3 สรุปมติที#ประชุมและสิ#งที#จะตอ้งดาํเนินการต่อไปอยา่งชดัเจน 
3. เป็นผูน้าํในการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมาย โดยจดัสรร

เวลาใหเ้หมาะสม  รวมทัJงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนัและดูแลใหมี้การตอบขอ้ซกัถาม
ของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

4. สนบัสนุนและเป็นแบบอย่างที#ดีในการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี และจรรยาบรรณของ
บริษทั 

5. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ที#ระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ 
6. กาํกบัดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอยา่งโปร่งใสในกรณีที#มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
7. กาํกบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัมีโครงสร้างและองคป์ระกอบที#เหมาะสม 

1.3  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที�ระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจัดการ 
บริษทักาํหนดใหป้ระธานกรรมการบริษทัไม่เป็นกรรมการที#เป็นผูบ้ริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการ

ผูจ้ดัการ และไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบัฝ่ายบริหารทัJงคณะ  โดยมีอาํนาจหนา้ที#ต่างกนัระหวา่งการกาํหนดนโยบาย
การกาํกบัดูแลและการบริหารปฏิบติังานประจาํอยา่งชดัเจน ซึ#งบริษทัไดด้าํเนินการจดัทาํกฎบตัรของคณะกรรมการที#
กาํหนดและแยกอาํนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจน   

ประธานกรรมการบริษทัทําหน้าที�เป็นผูน้าํและผูค้วบคุมการประชุมคณะกรรมการใหมี้ความเป็นอิสระ  โดย
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งเตม็ที#  และสนบัสนุนการบริหารจดัการของฝ่าย
บริหารโดยใหอ้าํนาจแก่กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูรั้บผิดชอบ  ซึ# งไม่เขา้ไปกา้วก่ายงานประจาํของฝ่ายบริหาร 
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             แมป้ระธานกรรมการบริษทัมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื#อมั#นว่าไดป้ฏิบติัหนา้ที#ดว้ยความเขา้ใจในหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการที#ดีมาโดยตลอด ซึ# งในการพิจารณาตดัสินใจเรื#องที#สาํคญัตอ้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะที#เกี#ยวขอ้ง  ใหเ้กิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน  สนบัสนุนใหป้ฏิบติัตามโดยเคร่งครัด   
             ในปี 2561 บริษทัมีกรรมการบริหารมีจาํนวน 10 คน โดยกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้าํในการบริหารงานวาง
แผนการปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบายที#คณะกรรมการบริษทักาํหนด  ซึ# งคณะกรรมการบริหารไดมี้ส่วนร่วม
กาํหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององคก์รร่วมกบัคณะกรรมการบริษทั 
1.4  วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท 

วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการบริษทั 
1. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัJ ง  ใหก้รรมการบริษทัออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้จาํนวน

กรรมการบริษทัที#จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้#สุดกบัส่วน 1 ใน 3  กรรมการ
บริษทัซึ#งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการเลือกตัJงใหม่อีกได ้

2. ในกรณีที#ตาํแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลง เพราะสาเหตุอื#นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยงัคงเหลือวาระไม่
นอ้ยกวา่ 2 เดือน ใหค้ณะกรรมการบริษทัเลือกตัJงกรรมการบริษทัแทนตาํแหน่งที#วา่งในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัคราวถดัไป บุคคลซึ#งเขา้เป็นกรรมการบริษทัดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที#เหลืออยูข่อง
กรรมการบริษทัที#ตนแทน 

3. กรรมการบริษทัพน้จากตาํแหน่งเมื#อครบกาํหนดตามวาระ /ลาออก / ถึงแก่กรรม / ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษทั / มีลกัษณะที#แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที#จะไดรั้บความ
ไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที#มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้  ตามที#คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศกาํหนด / ที#ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก / ศาลมีคาํสั#งใหอ้อก 

4. กรรมการบริษทัที#ลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่งใหย้ื#นหนงัสือลาออกต่อบริษทั   การลาออกมีผลนบัแต่
วนัที#หนงัสือลาออกไปถึงบริษทั และจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน
จาํกดัทราบดว้ยก็ได ้

           ทัJงนีJ คณะกรรมการสรรหา เป็นผูส้รรหาและกลั#นกรองบุคคลที#เหมาะสม  เพื#อให้มั#นใจวา่บุคคลที#จะเขา้มาเป็น
กรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ก่อนเสนอชื#อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา   บริษทัได้
เปิดเผยวนั เดือน ปี ที#กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระไดเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่ง ไวข้า้งตน้แลว้ 

วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการบริษทัไม่ไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไว ้ เนื#องจากที#ประชุมผูถื้อหุน้เป็น

ผูอ้นุมติัมติเลือกตัJงกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระเท่านัJน 
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้ขอ้มูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตัJงกรรมการอิสระที#ออกตามวาระโดยมีจาํนวนปี

การดาํรงตาํแหน่งประกอบการพิจารณา ทัJงในหนงัสือเชิญประชุม และรายงานประจาํปี 
             ในปี 2561 บริษทัมีกรรมการอิสระจาํนวน 5 ท่าน ดงันีJ  

รายชื�อกรรมการอสิระ วนัที�ได้รับการแต่งตัDง จาํนวนปี 
1 นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั 26 เมษายน 2542 19 ปี 8 เดือน 
2. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา 22 เมษายน 2545 16 ปี 8 เดือน 
3. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต 28 เมษายน 2552   9 ปี 8 เดือน 
4. นายสนัติ บางออ้ 28 เมษายน 2552   9 ปี 8 เดือน 
5. นายขจรศกัดิP  วนัรัตนเ์ศรษฐ 25  เมษายน 2560   1 ปี 8 เดือน 
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1.5  การกาํหนดจาํนวนบริษัทจดทะเบียนที�กรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จดัการ จะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัไม่ไดก้าํหนดจาํนวนบริษทัจดทะเบียนที#กรรมการบริษทัแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ เนื#องจากเชื#อว่าความสามารถในทางธุรกิจ และความเชี#ยวชาญของกรรมการบริษทัแต่ละท่าน ไม่ไดขึ้Jนอยู่
กบัจาํนวนบริษทัที#ดาํรงตาํแหน่ง หากกรรมการบริษทัทุกท่านมีความตัJงใจและมุ่งมั#นในการปฏิบติัหนา้ที#กรรมการ
บริษทั ตามที#ไดรั้บความไวว้างใจจากคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายกาํหนดแนวปฏิบติัในการที#กรรมการผูจ้ดัการจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ในบริษทัอื#น  ตอ้งผา่นการพิจารณาโดยไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
 บริษทัไดเ้ปิดเผยรายชื#อและรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษทัอื#นทัJงใน
แบบ 56-1 และในรายงานประจาํปี  ปัจจุบนัมีกรรมการจาํนวน 1 ท่านที#ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียน
มากกว่า 5 บริษทั  บริษทัมั#นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที#แต่อย่างใด  เนื#องจากกรรมการไดอุ้ทิศเวลาใน
การปฏิบติัหนา้ที#อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเขา้ร่วมประชุมอยา่งสมํ#าเสมอและทาํคุณประโยชนแ์ก่บริษทัมาโดยตลอด  

ดาํรงตําแหน่ง
กรรมการบริษทั 

จดทะเบียน  
(จํานวนบริษทั) 

กรรมการ
บริษทั
จาํนวน
(ราย) 

สัดส่วน
ร้อยละ 

รายนามกรรมการบริษทั 
 

 
 

5 แห่ง 1 8.34 นายบุญเกียรติ โชควฒันา กรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
4 แห่ง 1 8.33 นางธีรดา อาํพนัวงษ ์ กรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
3 แห่ง 1 8.33 นายขจรศกัดิP             วนัรัตนเ์ศรษฐ กรรมการอิสระ 
2 แห่ง 3 25.00 นายชยัเลิศ                มนูญผล 

นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั 
นายสนัติ บางออ้  

กรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

1 แห่ง 6 50.00 นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม ** กรรมการที#เป็นผูบ้ริหาร 
นางสมพร ติยะวิบูลยศิ์ริ กรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม  ** กรรมการที#เป็นผูบ้ริหาร 
พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต กรรมการอิสระ 
นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
นายวิริทธิP พล ชยัถาวรเสถียร  ** กรรมการที#เป็นผูบ้ริหาร 

 12 100.00   
หมายเหตุ    **  กรรมการบริหาร ที#ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง   

      ทัJงนีJบริษทัยงัมีนโยบายและวิธีปฏิบติัในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัที#บริษทัอื#นของกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหาร  บริษทัในเครือสหพฒันมี์กรรมการบริษทัและทีมผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูพิ้จารณาวา่ บริษทัอื#นนัJน
ประกอบธุรกิจประเภทใด มีความจาํเป็นตอ้งใหก้รรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารจากบริษทัใดบริษทัหนึ#งในกลุ่มเขา้ไป
เป็นตวัแทนของกลุ่มในฐานะผูร่้วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่  หากจาํเป็นตอ้งส่งจะพิจารณากรรมการ
บริษทัหรือผูบ้ริหารในกลุ่มที#มีความรู้ ความสามารถ และมีความชาํนาญในธุรกิจนัJน 
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1.6 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษทั 
    คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2561 ซึ# งได้
จดัเป็นประจาํทุกปี เพื#อให้กรรมการแต่ละคนไดร่้วมกนัพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการใน
ภาพรวม ทัJงนีJ เพื#อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที#ผ่านมา เพื#อช่วยให้การทาํงานของ
คณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพยิ#งขึJน 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที#คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเสนอให้จัดทําแบบ
ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลและแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุด
ยอ่ย เพิ�มเตมิจากปีก่อน  โดยเลขานุการบริษทัไดจ้ดัส่งแบบประเมินฯใหก้บักรรมการทุกท่าน  โดยกรรมการทุกท่านมี
ความเป็นอิสระในการทาํแบบประเมินดงักล่าว และเมื#อทาํแบบประเมินเรียบร้อยแลว้ให้จดัส่งคืนมายงัเลขานุการ
บริษทั เพื#อรวบรวมและสรุปผลและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

สาํหรับหลกัเกณฑก์ารประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละขอ้ ดงันีJ  

ช่วงคะแนน เกณฑ์ประเมนิ 
ตัJงแต่ร้อยละ  90  ขึJนไป ดีเยี#ยม 

ตัJงแต่ร้อยละ  70  ขึJนไป ดีมาก 
ตัJงแต่ร้อยละ  50  ขึJนไป พอใช ้
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ควรปรับปรุง 

การประเมนิผลงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทัทัDงคณะ 
คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทัJงคณะ  โดยแบ่งการ

ประเมินเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. บทบาท หนา้ที# และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ 
3. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหารและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 การประเมนิผลงานประจาํปีของกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล 
 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลโดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. บทบาท หนา้ที# และความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั 
2. การทาํหนา้ที#ของกรรมการบริษทั 
3. การพฒันาตนเองของกรรมการบริษทั 

การประเมนิผลงานประจาํปีของคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2561 โดยให้
กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที#ตนดาํรงตาํแหน่งในภาพรวม โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. การประชุมคณะกรรมการ 
3. บทบาท หนา้ที# และความรับผิดชอบของกรรมการ 
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การประเมนิผลงานประจาํปีของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใชว้ิธีให้กรรมการบริหารแต่ละ

คนประเมินกรรมการบริหารท่านอื#นๆ ตามหัวข้อที#ได้กําหนดขึJ น  เพื#อใช้สําหรับพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการบริหารส่วนหนึ#ง  และอีกส่วนหนึ#งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  ซึ# งประกอบดว้ย 

1. บทบาท หนา้ที# และความรับผดิชอบของกรรมการบริหาร 
2. ความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
3. การพฒันาตนเองของกรรมการบริหาร 
4. ความโปร่งใสในการทาํงาน 

ผลการประเมนิเฉลี�ยของคณะกรรมการบริษทัทัDงคณะ / รายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

  คะแนนที�ได้ เกณฑ์ 

1. คณะกรรมการบริษทัทัJงคณะ 78.42 ดีมาก 
2. คณะกรรมการบริษทัรายบุคคล 83.13 ดีมาก 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 88.89 ดีมาก 
4. คณะกรรมการสรรหา 81.48 ดีมาก 
5. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 78.00 ดีมาก 
6. คณะกรรมการบริหารความเสี#ยง 77.45 ดีมาก 
7. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 85.00 ดีมาก 
8. คณะกรรมการบริหาร 72.62 ดีมาก 

การประเมนิผลงานประจาํปีของกรรมการผู้จดัการ 
สําหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการนัJน คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้

ประเมิน โดยพิจารณาและประเมินผลการดาํเนินงานในแต่ละดา้นของกรรมการผูจ้ดัการ ดงันีJ  
1. ภาวะผูน้าํ 
2. ผลการดาํเนินงาน (ดา้นการขายและกาํไร) 
3. การปฏิบติัตามนโยบายและการกาํหนดกลยทุธ์ 
4. ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

             คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการประจาํปี 2561 
1.7  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดต้ระหนกัถึงบทบาท หน้าที# และความรับผิดชอบต่อบริษทั  ซึ# งบริษทัไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรทั#วทัJงองคก์ร เพื#อให้สอดคลอ้งกบัภาวะผูน้าํและวิสัยทศัน์ของกรรมการและผูบ้ริหาร
ให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและมีศกัยภาพ โดยสนบัสนุนให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารเขา้สัมมนาและอบรมใน
หลกัสูตรที#เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที#ทัJงภายในและภายนอกสถานที#อย่างต่อเนื#อง รวมถึงการเดินทางไปดูงานยงั
ต่างประเทศ ตวัอยา่งหลกัสูตรที#จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อาทิ 

- Director Accreditation Program (DAP) 
- Director Certification Program (DCP) 
- Finance for Non-Finance Director 
- Roles of Compensation Committee Program (RCC) 
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               ในปี 2561 กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารเขา้ร่วมสมัมนา และอบรม ดงันีJ  

กรรมการบริษทั / ผู้บริหาร หลกัสูตรการสัมมนา /อบรม 
นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม - CFO Getting Together 2018  จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที# 16 เรื#องสัญญาเช่า จดัโดยชมรมบริหาร
บญัชีและการเงินเครือสหพฒัน์ฯ 

- การปรับตวักบัทิศทางที#เปลี#ยนแปลงของนกับญัชี จดัโดยชมรมบริหารบญัชีและ
การเงินเครือสหพฒันฯ์ 

นางสุวิมล เจริญศรีชยั - การเปิดเผยขอ้มลูตาม CG Code ใหม่ จดัโดย กลต. 
- Smart Disclosure Program (SDP) จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Set Social Impact Day 2018 จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Road to Certify จดัโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั 
- Sustainability Report Workshop : Get Started With GRI Standards จดัโดย 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard จดัโดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั 
- รายการที#เกี#ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนและการไดม้าหรือจาํหน่ายไป จดั

โดยชมรมเลขานุการบริษทัในเครือสหพฒัน ์ร่วมกบั กลต. 
นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกลู - CVC กลยทุธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- พร้อมรับการเปลี#ยนแปลงที#สาํคญัเกี#ยวกบัรายงานทางการเงิน : Upcoming 
changes to your financial reporting จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- เรื#องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบญัชี จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
- การปรับตวักบัทิศทางที#เปลี#ยนแปลงของนกับญัชี จดัโดยสมาคมสาํนกังานบญัชี

และกฏหมาย 
- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที# 16 เรื#องสญัญาเช่า จดัโดยชมรมบริหาร

บญัชีและการเงินเครือสหพฒัน์ฯ 
นางสาวสลิลลา ไชยพุฒ - รายการที#เกี#ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนและการไดม้าหรือจาํหน่ายไป จดั

โดยชมรมเลขานุการบริษทัในเครือสหพฒัน ์ร่วมกบั กลต. 
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี#ยวกบัรายไดจ้ากสญัญาที#ทาํ

กบัลูกคา้ (TFRS15) และสญัญาเช่า (TFRS16) ที#มีต่อการจดัทาํรายงานทางการ
เงินของบริษทัจดทะเบียน จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที# 16 เรื#องสญัญาเช่า จดัโดยชมรมบริหาร
บญัชีและการเงินเครือสหพฒัน์ฯ 

- การปรับตวักบัทิศทางที#เปลี#ยนแปลงของนกับญัชี จดัโดยชมรมบริหารบญัชีและ
การเงินเครือสหพฒันฯ์ 

- เรื#องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบญัชี จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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กรรมการเข้าใหม่ 
               บริษทัไดจ้ดัใหมี้การปฐมนิเทศสาํหรับกรรมการใหม่  เพื#อใหท้ราบนโยบายธุรกิจบริษทั  ขอ้มลูที#เกี#ยวขอ้ง  
เช่น ธุรกิจหลกัของบริษทั ผลการดาํเนินงาน โครงสร้างองคก์ร ผูถื้อหุน้ รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที#เกี#ยวขอ้ง และจดั
ใหมี้ Plant Visit เพื#อเยี#ยมชมสถานที#ปฏิบติังานแต่ละสาขาของบริษทั  เพื#อเป็นประโยชนต่์อการปฏิบติัหนา้ที#ของ
กรรมการใหม่  บริษทัฯ ไดด้าํเนินการดงันีJ  

1. จดัทําคู่มอืกรรมการ ประกอบด้วย 
- พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที# 4) พ.ศ.2551 
- กฏบตัรคณะกรรมการบริษทั 
- ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนบริษทัมหาชน 
- หนงัสือรับรองบริษทั และวตัถุประสงคข์องบริษทั 
- ขอ้บงัคบับริษทั 
- คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  
- คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียนของ ก.ล.ต. 

2.  ข้อมูลอื�น ๆ  
-  วิสยัทศัน ์และเป้าหมายธุรกิจของบริษทั 
-  รายงานประจาํปี พร้อม Presentation เพื#อแนะนาํลกัษณะธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่ กรรมการใหม่  

           3. จดัใหมี้การพบปะหารือกบัประธานกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน  
เพื#อสอบถามขอ้มลูเชิงลึกเกี#ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงานใน
เรื#องต่าง ๆ 
กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบนั  สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้อบรมหลกัสูตร
ที#เกี#ยวขอ้งกบับทบาทหนา้ที#กรรมการที#จดัโดย IOD กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้วจํานวน 10 ท่าน 
จากจํานวนกรรมการ 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33  รวมถึงหลกัสูตรที#เกี#ยวขอ้งกบับทบาทหนา้ที#กรรมการ และ
เกี#ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

และส่งเสริมให้ผูบ้ริหารไดรั้บความรู้เกี#ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที# เกี#ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที#
ผูบ้ริหาร  รวมถึงการอบรม / สมัมนา ที#เป็นประโยชนต่์อองคก์รและผูอ้บรม 
ผู้ที�เกี�ยวข้องกบัส่วนการกาํกบัดูแลกจิการ 

สําหรับเลขานุการบริษทั  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูที้#เกี#ยวขอ้ง  บริษทัฯ สนับสนุนและ
ส่งเสริมใหอ้บรม/ สัมมนา หลกัสูตรต่าง ๆ ที#เกี#ยวขอ้ง ทัJงที#จดัโดยสาํนกังาน ก.ล.ต.  / ตลาดหลกัทรัพยฯ์  / สมาคม
บริษทัจดทะเบียนไทย  สถาบนั IOD และสถาบนัต่าง ๆ อยา่งต่อเนื#องและสมํ#าเสมอ 
1.8 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัJง นางสุวิมล  เจริญศรีชัย เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีบทบาทหน้าที#ความ
รับผิดชอบตามที#บริษทักาํหนดไว ้(รายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ เรื#อง เลขานุการบริษทั”) 
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 6  คณะ ประกอบดว้ย  

 จาํนวน 
(ราย) 

กรรมการ
อิสระ 

กรรมการที# 
ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการที# 
เป็นผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหาร** 

1.คณะกรรมการตรวจสอบ 3 3 - - - 
2.คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 3 1 1 1 - 
3.คณะกรรมการสรรหา 3 1 2 - - 
4.คณะกรรมการบริหารความเสี#ยง 5 1 1 1 2 
5.คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 4 1 - 2 1 
6.คณะกรรมการบริหาร 12 - - 3 9 

 หมายเหตุ :  กรรมการชุดยอ่ยทัJง 6 คณะ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 1 ปี 
  ** ผูบ้ริหาร ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการชุดย่อยตอ้งผา่นการคดัเลือกจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ# งมีหน้าที#
พิจารณาดว้ยความรอบคอบในการเสนอชื#อบุคคลที#เหมาะสม  เพื#อให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตัJงต่อไป เพื#อปฏิบติัหน้าที#
เฉพาะเรื#อง และเสนอเรื#องให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณารับทราบ ซึ# งคณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตัJงคณะอนุกรรมการ
เฉพาะเรื#องชุดอื#นๆ ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ที#เปลี#ยนแปลงได ้คณะกรรมการชุดย่อยบางคณะมิใช่กรรมการ
อิสระ  แต่ประกอบดว้ยกรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการที#เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ   ทุกท่านลว้นเป็นผูมี้
คุณวฒิุ เขา้ใจในบทบาทหนา้ที#การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย  ปฏิบติัหน้าที#ดว้ยความรับผิดชอบ 
มีความซื#อสตัย ์สุจริต มีคุณธรรม ระมดัระวงั รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ  เชื#อไดว้า่กรรมการทุกท่านเขา้ใจและปฏิบติั
ตามอยา่งเคร่งครัด  และโครงสร้างในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นที#ยอมรับของผูถื้อหุ้น   

นอกจากนีJ  บริษทัยงัจดัให้มีการทบทวนผลการปฏิบติัหน้าที#ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุด
ยอ่ยต่างๆ เป็นประจาํทุกปี 

ทัDงนีDกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษทัไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอก
ที�บริษทัให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที�ผ่านมา 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
 ในปี 2561  ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัครัJ งที# 2/2561 เมื#อวนัที# 14 พฤษภาคม 2561  ไดมี้มติอนุมติัแต่งตัJง
คณะกรรมการตรวจสอบ   ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทัJงคณะ จาํนวน 3 คน โดยมีหนา้ที#ในลกัษณะเดียวกบัที#กาํหนดใน
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมีคุณสมบติัตามที#กฏหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด เป็นผูมี้ความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงินอยา่งนอ้ย 1 คน  เพียงพอที#จะสอบทานความน่าเชื#อถือของงบการเงินของบริษทั     

ชื�อ- นามสกลุ ตาํแหน่ง  

1. นายขจรศกัดิP  วนัรัตนเ์ศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระและมีความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 
2. นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั กรรมการ กรรมการอิสระ และมีความรู้ดา้นกฏหมาย 
3. นายสนัติ บางออ้ กรรมการ กรรมการอิสระ และมีความรู้ดา้นการเงิน 
    นางนภสัสร สุดลาภา  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ1 ปี นบัตัJงแต่วนัที# 14 พฤษภาคม 2561  เป็นตน้ไป 
การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชุม 4 ครัJ ง กรรมการทัJง 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมครบ  
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หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยปฏิบติัตามกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันีJ  
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน ( Internal 

Audit) ที#เหมาะสมและมีประสิทธิผล ป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั#น และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัJง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื#นใดที#รับผิดชอบเกี#ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฏหมายที#เกี#ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัJง ถอดถอน บุคคลซึ#งมีความเป็นอิสระ เพื#อทาํหนา้ที#เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทัJงเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี  โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัJ ง 

5. พิจารณารายการที#เกี#ยวโยงกนั หรือรายการที#อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทัJงนีJ เพื#อใหม้ั#นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั    ซึ#งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีJ  

(ก) ความเห็นเกี#ยวกบัความถกูตอ้ง  ครบถว้น  เป็นที#เชื#อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเกี#ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเกี#ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที#เกี#ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเกี#ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกี#ยวกบัรายการที#อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที#คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ จากการปฏิบติัหนา้ที#ตามกฎบตัร
(charter) 

(ซ) รายการอื#นที#เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั#วไปควรทราบ  ภายใตข้อบเขตหนา้ที#และความรับผิดชอบที#
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7.  ในการปฏิบติัหนา้ที#ของคณะกรรมการตรวจสอบ   หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการ หรือการกระทาํ
ดงัต่อไปนีJ    ซึ# งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั  ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื#อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที#
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการที#เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ข)  การทุจริต หรือมีสิ#งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที#สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 
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(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  หรือกฎหมายที#เกี#ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัหากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหาร  ไม่
ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที#กาํหนด  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ# งอาจ
รายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํดงักล่าว    ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8. สนบัสนุนและติดตามใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเสี#ยงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
9. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื#อพิจารณาอนุมติั 
10. ปฏิบติัการอื#นใดตามที#คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย

อาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมาย 
ความรับผดิชอบ   
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรงตามหนา้ที#และความ
รับผิดชอบที#ไดรั้บมอบหมายและคณะกรรมการบริษทัฯ  ยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อ
บุคคลภายนอก 

2.2  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
 ในปี 2561  ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัครัJงที# 2/2561  เมื#อวนัที# 14 พฤษภาคม 2561  ไดมี้มติอนุมติัแต่งตัJง
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 3 ท่าน ให้ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 1 ท่าน  ดงันีJ  

ชื�อ- นามสกลุ ตาํแหน่ง  

1. นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
3. นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร 
3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา  กรรมการ กรรมการอิสระ 

 หมายเหตุ :  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 1 ปี นบัตัJงแต่วนัที# 14 พฤษภาคม 2561  เป็นตน้ไป           

การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดจ้ดัใหมี้การประชุม 1 ครัJ ง กรรมการทัJง 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมครบ 
เพื#อพิจารณาเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัประจาํปี 2561 และนาํเสนอที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื#อพิจารณา
อนุมติั   พร้อมพิจารณากาํหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 2562 โดยนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื#อ
พิจารณาเห็นชอบ และนาํเสนอที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื#อพิจารณาอนุมติัตามลาํดบั 

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
1. พิจารณากาํหนดวงเงินค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการบริษทั ใหอ้ยูใ่นลกัษณะที#เปรียบเทียบไดใ้นอุตสาหกรรม

เดียวกนัและพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทั วงเงินค่าตอบแทนที#ไดรั้บอนุมติัจากที#ประชุมผูถื้อหุน้และ
จาํนวนเงินค่าตอบแทนที#จ่ายในปีที#ผา่นมา  เพื#อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อที#
ประชุมผูถื้อหุน้เพื#ออนุมติั 

2. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัและคณะกรรมการทุกชุดที#คณะกรรมการบริษทัแต่งตัJง ให้
สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานรายบุคคลของกรรมการ ภายในวงเงินที#ผูถื้อหุน้
อนุมติัและนาํเสนอต่อที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื#อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. ปรับปรุงและแกไ้ขกฏบตัรคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื#อพิจารณา
อนุมติั 

4. ปฏิบติัการใด ๆ อนัเป็นลกัษณะเฉพาะตามที#คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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ความรับผดิชอบ   คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรงตามหนา้ที#
และความรับผิดชอบที#ไดรั้บมอบหมายและคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของ
บริษทัฯต่อบุคคลภายนอก 

2.3 คณะกรรมการสรรหา  
 ในปี 2561  ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัครัJ งที# 2/2561  เมื#อวนัที# 14 พฤษภาคม 2561  ไดมี้มติอนุมติัแต่งตัJง
คณะกรรมการสรรหา จาํนวน 3 ท่าน ใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 1 ท่าน  ดงันีJ  

ชื�อ- นามสกลุ ตาํแหน่ง  

1. นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการสรรหา กรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
2. นางสมพร ติยะวิบูลยศิ์ริ กรรมการ กรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการสรรหาดาํรงตาํแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี  นบัตัJงแต่วนัที# 14 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป  

การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการสรรหาไดจ้ดัให้มีการประชุม 1 ครัJ ง กรรมการทัJง 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมครบ 

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหากรรมการบริษทั 
2. พิจารณากาํหนดคุณสมบติัของกรรมการบริษทั โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  ซึ# งในการ

แต่งตัJงกรรมการบริษทัแต่ละครัJ ง กรรมการที#ไดรั้บการแต่งตัJงจะตอ้งมีคุณสมบติัตามกฏหมายและระเบียบที#
เกี#ยวขอ้ง มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ  มีความเป็นผูน้าํและมีความคิดเชิงกลยทุธ์  
ตลอดจนมีคุณสมบติัส่วนตนที#เหมาะสม 

3. พิจารณาแต่งตัJงกรรมการบริษทั  คณะกรรมการสรรหามีหนา้ที#นาํเสนอรายชื#อผูที้#มีคุณสมบติัเหมาะสม  เพื#อ
เสนอต่อที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื#อพิจารณา โดยในกรณีตาํแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเนื#องจากการ
ลาออก  คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูแ้ต่งตัJงกรรมการที#จะมาดาํรงตาํแหน่งแทน  สาํหรับกรณีอื#น ๆ การแต่งตัJง
กรรมการบริษทัจะตอ้งนาํเสนอผูถื้อหุน้  เพื#อพิจารณาตามหลกัเกณฑที์#กาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 

4. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
5. ปรับปรุงและแกไ้ขกฏบตัรคณะกรรมการสรรหา และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื#อพิจารณาอนุมติั 
6. ปฏิบติัการใด ๆ อนัเป็นลกัษณะเฉพาะตามที#คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
ความรับผดิชอบ    

คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรงตามหนา้ที#และความรับผิดชอบที#
ไดรั้บมอบหมายและคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 
 ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาไดจ้ดัใหมี้การประชุม 1 ครัJ ง  กรรมการทัJง 3 ท่านเขา้ประชุมครบทุกครัJ ง  
เพื#อร่วมกนัพิจารณาสรรหาแต่งตัJงกรรมการแทนกรรมการที#ออกตามวาระในปี 2561 เพื#อนาํเสนอต่อที#ประชุม
คณะกรรมการบริษทัและที#ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัตามลาํดบั และภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้นจะ
พิจารณาสรรหาแต่งตัJ งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที#ด ํารงตําแหน่งครบตามวาระ เพื#อนําเสนอที#ประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพื#อพิจารณาอนุมติั   
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         ทัJงนีJไดป้ระชุมหารือเพื#อสรรหากรรมการอิสระที#มีคุณสมบติัตามที#คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดไว ้ 
เพื#อสนบัสนุนโครงสร้างกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี   ซึ# งบริษทัไดด้าํเนินการใหมี้
กรรมการอิสระเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการแลว้ 

2.4  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
ในปี 2561  ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัครัJ งที# 2/2561 เมื#อวนัที# 14 พฤษภาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตัJง

คณะกรรมการบริหารความเสี#ยงจาํนวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน  ดงันีJ  

ชื�อ- นามสกลุ ตาํแหน่ง  

1. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต ประธานกรรมการบริหารความเสี#ยง กรรมการอิสระ 
2.   นายชยัเลิศ                     มนูญผล กรรมการ กรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
3.  นายเจริญ                      เจริญวฒันาสุขสม กรรมการ กรรมการบริหาร 
4. นางสาวนพรัตน ์ อศัวศิริพงศ ์ กรรมการ กรรมการบริหาร 
5. นางสุวิมล                เจริญศรีชยั กรรมการ  กรรมการบริหาร 
       นางสาวชภาอร            ศรีสนัติสุข เลขานุการ  

หมายเหตุ :  คณะกรรมการบริหารความเสี#ยง  ดาํรงตาํแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี  นบัตัJงแต่วนัที#  14  พฤษภาคม 2561  เป็นตน้ไป  

การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี#ยง ไดจ้ดัใหมี้การประชุม 4 ครัJ ง กรรมการทัJง 5 ท่านเขา้ร่วมประชุมครบ 

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง   
1. รับมอบนโยบายดา้นการบริหารความเสี#ยงต่อคณะกรรมการบริษทั  เพื#อกาํหนดแนวทางการบริหารความ

เสี#ยงใหค้รอบคลุมทัJงองคก์ร 
2. นาํเสนอการแต่งตัJงคณะทาํงานบริหารความเสี#ยงต่อคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร เพื#อ

ทราบ 
3. ติดตามกระบวนการระบุ และประเมินความเสี#ยงที#คณะทาํงานบริหารความเสี#ยงนาํเสนอ 
4. ประเมินและอนุมติัแผนการจดัการความเสี#ยงที#คณะทาํงานบริหารความเสี#ยงนาํเสนอ 
5. นาํเสนอรายงานการบริหารความเสี#ยงต่อคณะกรรมการบริษทัเพื#อใหค้วามเห็นชอบ 
6. กาํกบัดูแลประสิทธิผลของการบริหารความเสี#ยง 
7. ปรับปรุงและแกไ้ขกฏบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี#ยงและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื#อ

พิจารณาอนุมติั 
8. ปฏิบติัการใด ๆ อนัเป็นลกัษณะเฉพาะ ตามที#คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ความรับผดิชอบ    
คณะกรรมการบริหารความเสี#ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรงตามหนา้ที#และความ

รับผิดชอบที#ไดรั้บมอบหมายและคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทั ต่อ
บุคคลภายนอก 
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2.5  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
ในปี 2561  ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัครัJ งที# 2/2561 เมื#อวนัที# 14 พฤษภาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตัJง

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ จาํนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน  ดงันีJ  

ชื�อ- นามสกลุ ตาํแหน่ง  

1. นายสนัติ บางออ้ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ กรรมการอิสระ 
2. นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม กรรมการ กรรมการบริหาร 
3. นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร 
4. นางสุวิมล เจริญศรีชยั กรรมการ / เลขานุการ เลขานุการบริษทั 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  ดาํรงตาํแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี  นบัตัJงแต่วนัที#  14  พฤษภาคม 2561  เป็นตน้ไป  

การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดจ้ดัใหมี้การประชุม 2 ครัJ ง  

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ   
1. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน ใหเ้หมาะสม

ทนัสมยัอยา่งต่อเนื#อง 
2. เสนอแนะแนวทางการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ และขอ้พึงปฏิบติัที#ดี ต่อกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานทุกระดบั 
3. ติดตามดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามกรอบการ

กาํกบัดูแลกิจการที#ดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายที#เกี#ยวขอ้ง 
4. นาํเสนอรายงานการกาํกบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมความเห็นและขอ้เสนอแนะเพื#อแกไ้ข

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
5. มอบหมายนโยบายและแนวปฏิบติัการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและสิ#งแวดลอ้ม 

(Corporate Social Responsibility) และติดตามการดาํเนินงานดา้น CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
6. กาํกบัดูแลประสิทธิผลของการกาํกบัดูแลกิจการ ใหมี้ผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนื#อง และเหมาะสม 
7. นาํเสนอการแต่งตัJงคณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั เพื#อใหค้วามเห็นชอบ 
8. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื#อ

พิจารณาอนุมติั 
9. ปฏิบติัการใดๆ อนัเป็นลกัษณะเฉพาะ ตามที#คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ความรับผดิชอบ   
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรงตามหนา้ที#และความ

รับผิดชอบที#ไดรั้บมอบหมายและคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อ
บุคคลภายนอก 

2.6 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจดัการ โดยจดัตัJงขึJนเพื#อทาํหนา้ที#บริหารจดัการกิจการของบริษทั 

ตามที#ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัครัJ งที# 2/2561 เมื#อวนัที# 14 พฤษภาคม 
2561 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตัJงคณะกรรมการบริหาร จาํนวน 10 ท่าน  
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ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจํานวน 12 ครัJ ง โดยได้กําหนดวนัเวลาการประชุม
คณะกรรมการบริหารไวเ้ป็นการล่วงหนา้ตลอดปี 

ชื�อ- นามสกลุ ตาํแหน่ง 
1. นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการ  
2. นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม รองกรรมการผูจ้ดัการ และ ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน 
3. นายวิริทธิP พล ชยัถาวรเสถียร กรรมการบริหาร 
4. นางสาวนพรัตน ์ อศัวศิริพงศ ์        รองผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล – ธุรการ 
5. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกลู     รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี – การเงิน 
6.  นางณฐัชพนัธ์พร สุนทรวิเศษ ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ 1 
7.   นางกลัยาณี จนัทรพิกุล ผูจ้ดัการส่วนจดัซืJอ 
8.   นางพจมาลย ์ อิงคณิสาร ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ 2 
9.   นางสุวิมล เจริญศรีชยั ผูจ้ดัการส่วนทะเบียนหุน้ / เลขานุการคณะบริหาร 
10. นางสาวสลิลลา                 ไชยพุฒ ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ดาํรงตาํแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี   นบัตัJงแต่วนัที#   14  พฤษภาคม 2561  เป็นตน้ไป 

คณะกรรมการบริหารทัJง 10 คน ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ดงันีJ  
1. ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดที#เกี#ยวกบัทรัพยซึ์#งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติัการทาํรายการที#อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีที#ผา่นมา 

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามพนัธกิจ และปฏิบติัตามนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  เพื#อใหบ้รรลุ

เป้าหมายธุรกิจของบริษทั  และบรรลุวตัถุประสงคต์ามมติของที#ประชุมผูถื้อหุน้ 
2. พฒันาองคก์รและบุคลากรใหมี้ความรู้  ความสามารถเตม็ศกัยภาพ  สร้างวฒันธรรมองคก์ร 
3. จดัลาํดบัความสาํคญัของผลการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั  เพื#อนาํไปบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิผล 
4. พิจารณาระเบียบวาระการประชุมก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั 
5. มีหนา้ที#รายงานความกา้วหนา้ตามแผนและงบประมาณที#ไดรั้บอนุมติัต่อคณะกรรมการในทุกไตรมาส 
6. กาํหนดใหมี้การประชุมร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจาํทุกเดือนและรายไตรมาสเพื#อ

ติดตามและทบทวนผลการดาํเนินงาน 
7. กาํหนดใหมี้การประชุมใหญ่ร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของทุกหน่วยงานในไตรมาส 4 ของทุกปี เพื#อร่วมกนั

กาํหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานในปีถดัไปของบริษทั เพื#อสร้างความเจริญเติบโตอยา่งต่อเนื#องและยั#งยืน 
8. พิจารณานโยบายดา้นการเงิน การกูย้ืม  การลงทุน การเช่า / ทาํสญัญาเช่า  ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
9. พิจารณานโยบายดา้นการบริหารงาน  การปรับโครงสร้างองคก์ร 
10. พิจารณานโยบายธุรกิจและการตลาด 
11. พิจารณานโยบายดา้นพนกังาน  การอนุมติัปรับอตัราเงินเดือนและโบนสัพนกังาน 
12. พิจารณาอนุมติัการจดัทาํนิติกรรมใดๆ ที#ผกูพนับริษทัหรือการกระทาํที#มิใช่ปกติวิสยัของธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 

20 ลา้นบาท 
13. รายงานการถือหลกัทรัพยทุ์กครัJ งที#มีการเปลี#ยนแปลง 
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14. ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีจิตสาํนึกที#ดีในการปฏิบติัหนา้ที#โดยปฏิบติัตามนโยบายธุรกิจของบริษทั 
จริยธรรมธุรกิจ  จรรยาบรรณพนกังาน  และวฒันธรรมองคก์ร 

15. ปฏิบติัการใด ๆ อนัเป็นลกัษณะเฉพาะตามที#คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ความรับผดิชอบ    
 คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรงตามหนา้ที#และความรับผิดชอบที#
ไดรั้บมอบหมายและคณะกรรมการบริหาร ยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก 

2.7 อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ 
คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี (Good Corporate Governance) 

และเพื#อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ#ง
แกไ้ขเพิ#มเติม โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที# 4) พ.ศ. 2551 จึงกาํหนดอาํนาจหนา้ที#และ
ความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ ดงันีJ  
1. มีอาํนาจในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติที#ประชุม          

ผูถื้อหุน้ มติที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั มติที#ประชุมคณะกรรมการบริหาร  ตลอดจนระเบียบปฏิบติัที#เกี#ยวขอ้ง 
2. มีอาํนาจในการสั#งการ  ดาํเนินการใดๆ ที#จาํเป็นและสมควร  เพื#อใหก้ารดาํเนินการตามขอ้ 1.  สาํเร็จลุล่วงไป และ

หากเป็นเรื#องสาํคญัใหร้ายงาน และ/หรือ แจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารรับทราบ 
3. มีอาํนาจบงัคบับญัชา  บรรจุ  แต่งตัJง   ถอดถอน  โอนยา้ย  พิจารณาความดีความชอบ  มาตรการทางวินยั  ตลอดจน

กาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน  ทัJงนีJการดาํเนินการต่าง ๆ  ดงักล่าวตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอาํนาจของ
คณะกรรมการบริหาร 

4. มีอาํนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษทั  โดยไม่ขัดหรือแยง้กบันโยบาย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบ
ขอ้กาํหนด   คาํสั#งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร 

5. มีอาํนาจอนุมติัจดัหา และลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
6. มีอาํนาจอนุมติัเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้สามญั  และ/หรือ หลกัทรัพยอื์#นใดที#ออกโดยบริษทัอื#นในวงเงินไม่

เกิน 20 ลา้นบาท 
7. มีอาํนาจอนุมติัการเขา้ทาํนิติกรรมที#มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
8. เมื#อมีการดาํเนินการใด ๆ ตามขอ้ 5, 6, 7 ใหแ้จง้การดาํเนินการนัJนๆ   แก่คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความ

เหมาะสมในการประชุมครัJ งต่อไป 
9. มอบอาํนาจ และ/หรือ มอบหมาย  ใหบุ้คคลอื#นปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้
10. การใชอ้าํนาจของกรรมการผูจ้ดัการขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํได ้ หากกรรมการผูจ้ดัการอาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจ

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ กบับริษทั    
11. ในการใชอ้าํนาจดงักล่าวหากมีขอ้สงสยั  หรือความไม่ชดัเจนในการใชอ้าํนาจหนา้ที#ตามที#กาํหนดนีJ  ใหเ้สนอเรื#อง

ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
12. ปฏิบติัการอื#นใด ตามที#คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 
 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561 

ส่วนที# 2 หนา้ที# 99 
 

2.8 การสรรหาและแต่งตัDงกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
การสรรหากรรมการบริษทั 
 บริษทัมีคณะกรรมการสรรหาเพื#อคดัเลือกกรรมการจากผูท้รงคุณวุฒิที#มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที#หลากหลายวิชาชีพทัJงด้านอุตสาหกรรม  การบริหารจดัการบญัชีและการเงิน กฎหมาย และการ
ตรวจสอบ พร้อมทักษะที#จาํเป็นในการบริหารงานของบริษทั ด้วยคุณสมบัติและนําประสบการณ์มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั รวมถึงการมีวิสัยทศัน์ เป็นผูมี้คุณธรรม  และมีประวติัการทาํงานที#ไม่ด่างพร้อย  แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดหน้าที#ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน  
รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัการทั#วไปของคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน ดงันีJ   

5. ปฏิบติัหนา้ที#ตามกฎหมาย  (Fiduciary Duties) 
6. ปฏิบติัหนา้ที#ดว้ยความระมดัระวงั (Duty of Care) 
7. ปฏิบติัหนา้ที#ดว้ยความซื#อสตัยสุ์จริต  (Duty of  Loyalty) 
8. กรรมการตอ้ง “รับผิดชอบ” (accountable) ต่อหนา้ที# 

 ในปี 2561 บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างคณะกรรมการ  ทาํใหส้ัดส่วน กรรมการที#เป็นผูบ้ริหาร กรรมการที#
ไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม และไดป้ฏิบติัหนา้ที#ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีอย่าง
เคร่งครัด   แมว้า่กรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑร้์อยละ 50 

 หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกกรรมการอสิระและกระบวนการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคดัเลือกกรรมการอิสระโดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน   เพื#อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และที#ประชุมผูถื้อหุน้  

การกาํหนดคุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
                      ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที# ทจ. 4/2552 เรื#อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอ
ขายหุน้ที#ออกใหม่ (ฉบบัที# 2) ประกาศ ณ วนัที# 20 กุมภาพนัธ์ 2552   โดยมีผลใชบ้งัคบัตัJงแต่วนัที#  1 มีนาคม 2552 
เป็นต้นไป ได้แก้ไขหลกัเกณฑ์กรรมการอิสระ ดังนัJนคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัต้องเป็นไปตาม
ประกาศดงักล่าว    คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบใหก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั  ซึ# งมีความเข้มงวดกว่า
ขอ้กาํหนดขัJนตํ#าของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  โดยกาํหนดใหถื้อหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.50 (ก.ล.ต.กาํหนดร้อยละ1)  
โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที#มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนีJ  

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจาํนวนหุน้ที#มีสิทธิออกเสียงทัJงหมดของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทัJงนีJ  ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้# เกี#ยวขอ้งของ

กรรมการอิสระรายนัJน ๆ  ดว้ย 

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที#มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที#ปรึกษาที#ไดเ้งินเดือนประจาํ   หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือ

ของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที#

ไดรั้บแต่งตัJงเป็นกรรมการอิสระ ทัJงนีJ ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที#กรรมการอิสระเคยเป็น

ขา้ราชการ หรือที#ปรึกษาของส่วนราชการซึ#งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
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(3) ไม่เป็นบุคคลที#มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที#เป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี#นอ้ง และบุตร  รวมทัJงคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  

หรือบุคคลที#จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม    ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั   ในลกัษณะที#อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัJง

ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที#มีนยั  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้#มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั

ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที#ไดรั้บแต่งตัJงเป็นกรรมการอิสระ 

  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ# ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที#กระทาํเป็นปกติเพื#อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี#ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้ หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับ หรือให้กูย้ืม คํJ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีJ สิน รวมถึง

พฤติการณ์อื#นทาํนองเดียวกนั  ซึ# งเป็นผลใหบ้ริษทั หรือ คู่สัญญามีภาระหนีJ ที#ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ#ง  ตัJงแต่

ร้อยละสามของสินทรัพยที์#มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตัJงแต่ยี#สิบลา้นบาทขึJนไปแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ#ากว่า 

ทัJงนีJ  การคาํนวณภาระหนีJดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที#เกี#ยวโยงกนั ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที#เกี#ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนีJดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีJ ที#เกิดขึJนในระหว่างหนึ# งปีก่อนวนัที#มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล

เดียวกนั 

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที#มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี   

ซึ# งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที#ไดรั้บแต่งตัJงเป็น

กรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ# งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที#ปรึกษากฎหมาย  หรือที#ปรึกษา

ทางการเงิน  ซึ# งไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั   บริษทัใหญ่   บริษทัย่อย  บริษทัร่วม   ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที#มีนยั  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือหุน้ส่วน

ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนัJนดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน

วนัที#ไดรั้บแต่งตัJงเป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที#ไดรั้บการแต่งตัJงขึJน เพื#อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้

ซึ#งเป็นผูที้#เกี#ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที#มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที#มีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที#มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที#มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที#

ปรึกษาที#รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหนึ#งของจาํนวนหุน้ที#มีสิทธิออกเสียงทัJงหมดของบริษทัอื#น 

ซึ# งประกอบกิจการที#มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที#มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
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(9) ไม่มีลกัษณะอื#นใดที#ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี#ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตัJงให้เป็นกรรมการอิสระที#มีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจ

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ

องคค์ณะ (collective decision) ได ้

การสรรหาคัดเลอืกบุคคลที�จะแต่งตัDงเป็นผู้บริหารระดบัสูง 
      การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง (คณะกรรมการบริหาร) 

สาํหรับการสรรหาคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทั คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือก
จากผูบ้ริหารปัจจุบนั หรือบุคคลอื#น ที#มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบติัที#เหมาะสมเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่ง
ดี และสามารถบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ เป้าหมายที#คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้ ตลอดจนไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายแลว้ จึงนาํเสนอต่อที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื#อพิจารณาแต่งตัJงต่อไป 

      การสรรหาผู้บริหาร (ผู้บริหารระดบัรอง) 
บริษทัสรรหาบุคคลที#จะแต่งตัJงเป็นผูบ้ริหารจากการคดัเลือกผูที้#มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและ

จริยธรรมเขา้มาร่วมงานและไดพ้ฒันาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที#จะกา้วขึJนมาเป็นผูบ้ริหารในอนาคตได ้
โดยผา่นขัJนตอนการประเมินศกัยภาพของพนกังาน ซึ# งพนกังานที#ไดรั้บการประเมินว่ามีศกัยภาพในการทาํงานดี  จะ
ไดรั้บมอบหมายงานที#ทา้ทายและมีหนา้ที#ความรับผิดชอบที#สูงขึJนซึ# งบริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อมในการพฒันา
พนกังานทุกระดบัเพื#อทดแทนในกรณีที#มีตาํแหน่งงานวา่งลง 

3. บทบาท หน้าที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บการเลือกตัJงจากผูถื้อหุน้เพื#อเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ มีความสาํคญัในการกาํหนด

นโยบายการบริหาร โดยไดร่้วมกบัผูบ้ริหารกาํหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์  ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ แผนปฏิบติั
งาน และงบประมาณประจาํปี  เพื#อใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั ทัJงนีJ  รวมถึงการกาํกบั
ดูแล และติดตามผลการดาํเนินงาน  

ในปี 2561 คณะกรรมบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ที#ในการกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปโดยถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏวา่บริษทัมีการกระทาํใด ที#เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ 

3.1 ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้นํา    
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลกัของบริษทั  ได้

กาํหนด วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไวอ้ย่างชดัเจน  ตลอดจนแผนปฏิบติังานและงบประมาณประจาํปี  
เพื#อเพิ#มประสิทธิภาพในการทาํงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ  และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษทั  โดยทาํ
หนา้ที#ติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นและตดัสินใจ  รวมทัJงไดก้าํหนดและแยกบทบาท หนา้ที# และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน และผูเ้กี#ยวขอ้ง   
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นอกจากนีJยงักาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบติังาน  ตลอดจน
ระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ  และดูแลให้มีการบริหารความเสี#ยงที# เหมาะสมเพื#อรักษา
ผลประโยชน์อย่างเต็มที#  โดยนาํหลกับรรษทัภิบาลมาเป็นเครื#องมือในการบริหารจดัการเพื#อเพิ#มมูลค่าใหแ้ก่กิจการ
และผูถื้อหุน้ 

วสัิยทัศน์  
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินงานของบริษทั โดยไดก้ําหนดวิสัยทัศน์และพันธ

กิจของบริษัท เพื#อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั และ
บริษทัไดก้าํหนดเป็นนโยบายพิจารณาทบทวนเป็นประจาํทุกปี    

ในปี 2561 บริษทัไดมี้การปรับเปลี#ยนพนัธกิจและค่านิยมองคก์รใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการดาํเนินธุรกิจที#
มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ#งแวดลอ้ม 

3.2 ด้านการกาํกบัดูแลกจิการกิจการที�ดี 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี  ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  ประกอบดว้ยขอ้มูล 5 ส่วน คือ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ/ หลักการกํากับดูแล
กจิการ / จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั�น” มีการประเมินผลการปฏิบติัตามและทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีเป็นประจาํทุกปี และมีการ
เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั  พร้อมทัJงไดแ้จกคู่มือใหก้บักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน และกาํหนดใหทุ้กคน
ตอ้งปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวอย่างเคร่งครัด เพื#อเสริมสร้างใหบ้ริษทั  มีระบบการบริหารจดัการที#ดี มีความโปร่งใสใน
การดาํเนินธุรกิจ (รายละเอียดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานฉบบัเตม็สามารถดูในเวบ็ไซตข์องบริษทั) 
 บริษทัส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังานเขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
และจรรยาบรรณากรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยคณะกรรมการบริษทันาํไปปฏิบติัเพื#อเป็นตวัอยา่งที#ดี
ของพนกังาน นอกจากนีJ  ในการปฐมนิเทศกรรมการ และพนกังานใหม่ ทุกคนจะไดรั้บคู่มือฯ พร้อมลงนามรับทราบ
และยอมรับเป็นหลกัปฏิบติั เพื#อเป็นการแสดงถึงพนัธะสญัญาที#จะร่วมกนัยึดถือสาระสาํคญัในคู่มือฯ เป็นแนวปฏิบติั
ในการดาํเนินงาน 

บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํกบัดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ที#ในการ
ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามคู่มือฯ ซึ# งกาํหนดให้เป็นแผนงานประจาํปี และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมขอ้เสนอ และแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัความเสียหายเป็นประจาํทุก
ไตรมาส 

3.3  ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบริษทัมีแนวทางปฏิบติัที#ชดัเจนในการดูแล  เพื#อขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อย่างรอบคอบดว้ยความมีเหตุมีผลและเพื#อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้    การทาํรายการที#อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์  บริษทัไดแ้จง้และเปิดเผยมติที#ประชุมในการทาํรายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียออกจากหอ้งประชุมและไม่ไดอ้อกเสียงในวาระนัJน ๆ เพื#อ
ความเป็นอิสระในการตดัสินใจ และเปิดเผยขอ้มลูทนัทีเพื#อความโปร่งใส  
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 รายการที#เกี#ยวโยงกนัจะไดรั้บการพิจารณาจากที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัถึงความเหมาะสมของ
รายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้วามเห็นชอบในการเปิดเผยขอ้มลูในแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 

        ในปี 2561  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการทาํรายการที#เกี#ยวโยงกนั 5 รายการ  ซึ# งไดป้ฏิบติัตาม
กฏเกณฑที์#กาํหนดไวแ้ลว้   รวมถึงการทาํรายการไม่เกินวงเงินที#ไดรั้บอนุมติั (รายละเอียดปรากฏในหวัขอ้ “รายการที#
เกี#ยวโยง (รายการระหวา่งกนั)” ในรายงานประจาํปี) 

3.4 ด้านการส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคม  สิ�งแวดล้อม  และสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ#งแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั  โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานใหดี้ขึJน  เคารพในหลกั
สิทธิมนุษยชน และการใชแ้รงงานอย่างเป็นธรรม  สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างย ั#งยืน(รายละเอียด
ปรากฏใน “หมวดที# 3  การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย” ในรายงานประจาํปี) 

3.5 การกาํกบัดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน 
       คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัและจดัใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน  ดา้นรายงานทางการ

เงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย  โดยกาํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ที#รับผิดชอบใน
การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในที#วางไว ้ เพื#อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทั โดยหน่วยงานตรวจสอบดงักล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที#  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทัJง 5 ดา้น คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  การบริหารความ
เสี#ยง  การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  ระบบสารสนเทศและการสื#อสารขอ้มูล และระบบการติดตาม  เป็น
ประจาํปีละ 1 ครัJ ง 

     ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัJ งที# 1/2562 เมื#อวนัที# 26 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เขา้ร่วมประชุมดว้ย  ไดพิ้จารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัสาํหรับปี 2561 มี
ความเห็นสรุปไดว้่า บริษทัมีระบบการควบคุมภายในที#เพียงพอและมีประสิทธิผล  ตามรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ#งไดแ้สดงไวใ้น แบบ56-1 และรายงานประจาํปี หวัขอ้ “การควบคุมภายใน” 

 การตรวจสอบภายใน 
       คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที#สอบทานให้บริษทัมีระบบการ

ควบคุมภายในที#เพียงพอ  และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดาํเนินงาน และรายงานให้
คณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ทราบ  และจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ#งของบริษทั มี
สายการบงัคบับญัชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ# งไดม้อบหมายให ้

นางนภัสสร สุดลาภา เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดาํรงตาํแหน่งผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน  
ประวติัโดยสงัเขป 
คุณวฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ประวติัการฝึกอบรม : หลกัสูตร วิธีออกแบบกระดาษทาํการ   
 จดัโดยชมรมตรวจสอบภายในเครือสหพฒัน์ 
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 หลกัสูตรเติบโตอยา่งย ั#งยืน ในยคุแห่งขอ้มุลบนพืJนฐานความเขา้ใจบญัชี
และภาษีอากรที#เกี#ยวขอ้งกบัธุรกิจกลุ่มสหพฒัน ์จดัโดยชมรมบริหารบญัชี
และการเงินเครือสหพฒันฯ์   

 ประสบการณ์ทาํงาน : ปี 2540 – ปัจจุบนั หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
  ปี 2543 – ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ปี 2533 – 2540 ผูช่้วยผูส้อบบญัชี สาํนกังานธรรมการยก์ารบญัชี  
 หนา้ที#ความรับผิดชอบ : ทาํหนา้ที#ในการสอบทาน ประเมินความเพียงพอ  ความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน   มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ   โดยให้
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงเพื#อใหเ้กิดมลูค่าเพิ#มต่อองคก์ร และสนบัสนุนกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  
 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที#ตามที#ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัอย่าง
ครบถว้นเพียงพอ  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื# องมือช่วยสนับสนุนทาํหน้าที#ให้บรรลุภารกิจ  โดยมีผู ้
ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที#มีคุณสมบติัในการปฏิบติัหนา้ที#ไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ# งผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในได้มีการรายงานประเด็นที#ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผูรั้บการตรวจและหน่วยงานที# เกี#ยวข้อง รวมถึง
ข้อเสนอแนะที# เหมาะสมตามที#ฝ่ายบริหารเห็นว่าจาํเป็นสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษทั และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั  เพื#อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส  
 หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมจาํนวน 4 ครัJ งและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัในทุกไตรมาส ทัJงนีJ  คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การรายงานถึงความคิดเห็นที#มี
ต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี#ยงของบริษทัไว ้ในรายงานประจาํปี หัวข้อ 
“รายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”  

3.6  การบริหารความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายใหมี้การบริหารความเสี#ยงอยา่งเป็นระบบทั#วทัJงองคก์ร โดยไดมี้การ

แต่งตัJ งคณะกรรมการบริหารความเสี# ยง มีองค์ประกอบที#สําคัญ ดังนีJ   กรรมการอิสระ  กรรมการผูจ้ ัดการ และ 
กรรมการบริหาร  
 และได้จัดตัJ งคณะทาํงานประกอบด้วยผูบ้ริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน โดยให้มีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบการบริหารความเสี#ยงตามนโยบายและตามขอบเขตหนา้ที#ในการทาํงาน และรายงานการบริหารความเสี#ยง
ของบริษทัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั หรือเมื#อมีประเด็นความเสี#ยง
ที#สําคัญหรือมีรายการผิดปกติ  เพื#อพิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอต่อการดําเนินงานบริหารและ
ประสิทธิผลของการจดัการความเสี#ยง    เพื#อให้ระดบัและขนาดของความเสียหายที#จะเกิดขึJนอยู่ในระดบัที#องค์กร
ยอมรับได ้ ประเมินได ้ ควบคุมและตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ  โดยคาํนึงถึงเป้าหมายขององคก์รเป็นสาํคญั  
 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี#ยงไดมี้การประชุมจาํนวน 4 ครัJ งและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัในแต่ละไตรมาส   โดยเป็นขอ้เสนอแนะและขอ้พิจารณา  
ซึ# งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการขา้งตน้ ซึ# งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการองคก์ร  บริษทัไดเ้ปิดเผยถึง
แนวทางในการจดัการกบัความเสี#ยงไวใ้น หวัขอ้ “ปัจจยัความเสี#ยง”  และ“รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี#ยง” 
ของรายงานประจาํปีนีJ  
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4.  การประชุมคณะกรรมการ  
4.1 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกว่าไตรมาสละ 1 ครัJ ง  โดยไดจ้ดัทาํกาํหนดการ

ประชุมกรรมการล่วงหนา้เป็นรายปี  มีวาระที#ชดัเจน  ซึ# งเลขานุการบริษทัจะส่งกาํหนดการดงักล่าวในคราวประชุม
เดือนธนัวาคม ของทุกปี 

4.2 นาํส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั  เพื#อใหค้ณะกรรมการไดพิ้จารณาและศึกษา
ขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  

      เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื#อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั  อาจมีการแจง้ล่วงหนา้นอ้ยกว่า 7 วนั การ
ประชุมแต่ละครัJ งจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั#วโมง   

4.3 การพิจารณาเรื#องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ# งทาํหนา้ที#ประธานในที#ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการ
แสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  การลงมติใหถื้อมติเสียงขา้งมาก  โดยใหก้รรมการคนหนึ#งมีหนึ#งเสียงและกรรมการที#มี
ส่วนไดเ้สียในแต่ละวาระการประชุม  ตอ้งงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระนัJน ๆ 
ตามแต่กรณี  หากคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในที#ประชุมจะออกเสียงเพิ#มอีกหนึ#งเสียงเป็นเสียงชีJขาด  

    ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุม จะต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทัDงหมด 

4.4 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัเรื#องการจดัการเกี#ยวกบัความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนข์องผูเ้กี#ยวขอ้ง
อยา่งรอบคอบและเป็นธรรม  ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น  ในกรณีที#กรรมการบริษทัคนหนึ#งคนใดมีส่วนได้
เสียกบัผลประโยชนเ์กี#ยวกบัเรื#องที#มีการพิจารณา  กรรมการที#มีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

4.5 การประชุมคณะกรรมการบริษทัหากมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการขอ้มูลเพิ#มเติมจากผูเ้กี#ยวขอ้ง  กรรมการ
ผูจ้ดัการจะเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงที#เกี#ยวขอ้งเขา้ชีJแจง  และหากกรณีที#กรรมการบริษทัตอ้งการทราบขอ้มลูบางประการ
สามารถติดต่อผา่นเลขานุการบริษทั 

4.6 คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหก้รรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุมกนัเองตามความเหมาะสม  
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้าร่วมประชุม และเสนอต่อที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื#อทราบ 

เมื#อสิJนสุดการประชุม เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัทาํรายงานการประชุมเสนอให้ที#ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัรับรองในวาระแรกของการประชุมครัJ งถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทัลงนาม  ทัJงนีJ กรรมการบริษทั
สามารถแสดงความคิดเห็น  ขอแกไ้ขเพิ#มเติมรายงานการประชุมไดก่้อนการรับรอง   

รายงานการประชุมที#รับรองแลว้จะถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สํานกังานใหญ่ของบริษทั  และจดัเก็บใน
รูปแบบเอกสารแฟ้มขอ้มูลที#เป็นตน้ฉบบัไวพ้ร้อมกบัเอกสารประกอบวาระการประชุม  เพื#อความสะดวกในการ
สืบคน้อา้งอิง 

   ในปี 2561  มีการประชุม ดงันีJ  
-  คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมทัJงสิJน 6 ครัJ ง  (มีวาระพิเศษ 1 ครัJ ง)  และกรรมการบริษทัทุกท่านเขา้ร่วม

การประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม  (รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมอยู่ในหัวขอ้ “โครงสร้างการ
จดัการ”) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไดก้าํหนดใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี
ของบริษทั เป็นประจาํทุกรายไตรมาส  พร้อมไดเ้ชิญตวัแทนฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

- คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดมี้การประชุมกบัฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ  โดยเป็นการหารือพร้อมมี
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ และไดร้ายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการบริษทั  
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- คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั สนนัสนุนใหก้รรมการที#ไม่
เป็นผูบ้ริหารสามารถเรียกประชุมกนัเองไดอ้ย่างเป็นอิสระ  ซี#งในปี 2561  กรรมการไดพิ้จารณาแลว้ ไม่มีประเด็นที#
ตอ้งมีการเรียกประชุมโดยไม่มีผูบ้ริหาร   

5. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดบัที#เหมาะสม โดย

พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหนา้ที# ขอบเขตและบทบาท  ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่
ละท่าน  นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื#อพิจารณา  และเสนอที#ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัวงเงินค่าตอบแทนดงักล่าว  

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ (CEO) เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบาย
ที#คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนกาํหนด  โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของ
ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผูจ้ดัการ ประกอบดว้ย  เงินเดือน  โบนสั  และค่าตอบแทนประจาํปี     

 ในปี 2561  ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ  ได้รับเงนิเดอืนทัDงสิDน 2,572,800 บาท ( โดยไม่ได้
รับโบนัสและค่าตอบแทนประจาํปี 2561) 

สาํหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที#คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนกาํหนด 
ซึ#งพิจารณาจากผลการปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ที#และความรับผิดชอบของแต่ละคน 

( รายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารปรากฎอยู่ใน 
หัวข้อ “ โครงสร้างการจดัการ เรื�อง ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจาํปี   และแบบ56-1) 

6. แผนการสืบทอดงาน 
 บริษทั มีแผนการสืบทอดงานในตาํแหน่งงานบริหารที#สาํคญัทุกระดบั โดยเริ#มจากมีกระบวนการสรรหา
คดัเลือกบุคลากรที#จะเขา้มารับผิดชอบใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส และมีการเตรียมความพร้อมในดา้น
ต่างๆ ตลอดจนใหเ้ขา้อบรมพฒันาอยา่งต่อเนื#อง  มีการติดตามประเมินผล  เพื#อสร้างผูบ้ริหารที#มีความรู้ ความสามารถ 
เป็นผูน้าํ มีความเป็นมืออาชีพ และซื#อสัตยสุ์จริตซึ# งจะทาํใหก้ารดาํเนินงานของบริษทั เป็นไปอย่างต่อเนื#อง และมี
ประสิทธิภาพ 

       คณะกรรมการบริษทั ได้เตรียมความพร้อมสําหรับบุคลากรที#จะเป็นผูรั้บมอบหมายงาน เพื#อทดแทน
ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงและผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน   ดงันีJ  
6.1 ตาํแหน่งผู้บริหารสูงสุด (คณะกรรมการบริหาร) มีหลกัการดงันีJ  

1. กาํหนดคาํอธิบายตาํแหน่ง ผูบ้ริหารสูงสุด  ความเกี#ยวขอ้งกบัเป้าหมายและกลยุทธ์ขององคก์ร รวมทัJง ระบุ
คุณสมบติั ความรู้ และทกัษะที#ตอ้งการ 

2.  คดัเลือกผูบ้ริหารระดบัรองที#มีศกัยภาพทางดา้นวิสยัทศัน ์ ความรู้และความสามารถ 
3.  วิเคราะห์คุณสมบติัเป็นรายบุคคลเพื#อหาจุดเด่นและสิ#งที#ตอ้งพฒันาเพิ#มเติม 
4.  จดัทาํแผนพฒันาเป็นรายบุคคล เพื#อส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถ 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารระดบัรอง (ที#จะ
เป็นผูสื้บทอดตาํแหน่ง) ร่วมกบัประธานกรรมการบริษทั (ซึ# งดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการสรรหา) เป็นประจาํทุก
เดือน เพื#อเป็นส่วนหนึ#งในการสนบัสนุนแผนการสืบทอดงาน 
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ทัJงนีJ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหาร ไดมี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของ

บุคคลที#จะไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นผูบ้ริหารในลาํดบัต่อไปอย่างต่อเนื#อง  เพื#อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที#
ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

6.2 ตาํแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน มีหลกัการดงันีJ  
1. จดัให้มีการพฒันาผูบ้ริหารระดับรองที#มีศกัยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื#อ

ส่งเสริมใหเ้ป็นผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งเป็นลาํดบัขัJนตอนต่อเนื#อง   
2. จดัอบรมพฒันาทัJงดา้นเพิ#มพนูความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบติัจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ   
3. จดัใหผู้บ้ริหารระดบัรอง ไดร่้วมทาํงานและร่วมประชุมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง 
4. กาํหนดผูบ้ริหารระดบัรองที#มีศกัยภาพเป็นผูสื้บทอดและวางตาํแหน่งใหเ้หมาะสม 
5. เตรียมบุคลากรที#มีความสามารถเฉพาะทางใหมี้ความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึJน 
6. จดัใหผู้บ้ริหารระดบักลางมีโอกาสบริหารงานมากขึJนในระดบัสายงาน 
7. จดัใหมี้การฝึกอบรมในแต่ละลกัษณะงานอยา่งเป็นระบบ  
8. จดัอบรมผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลางให้ปฏิบติัหนา้ที#ดว้ยความรับผิดชอบ  และความซื#อสัตยต่์อ

องคก์รและมองภาพรวมขององคก์ร  เพื#อสู่การเป็นผูบ้ริหารในลาํดบัต่อไป 
ตลอดระยะเวลาที#ผ่านมา บริษทัจดัใหมี้การประชุมร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง 

และผูบ้ริหารระดบัรอง (ที#จะเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่ง) เป็นประจาํทุกเดือน  รวมถึงการร่วมประชุมใหญ่ประจาํปี  เพื#อ
ร่วมกาํหนดเป้าหมายธุรกิจขององคก์รของปีถดัไป เพื#อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสาํนึกในการทาํงานในระดบั
การบริหารองคก์รมากขึJนเป็นส่วนหนึ#งของแผนการสืบทอดงาน  

7. การดาํเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชั�น 
 คณะกรรมการบริษทัรณรงค์สร้างจิตสํานึกและส่งเสริมวฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีอย่างต่อเนื#อง 
ใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื#อใหส้ามารถประเมินความเสี#ยงต่างๆ ในการปฏิบติังาน โดยเป็นส่วนหนึ#ง
ในแผนบริหารความเสี#ยงของทุกหน่วยงาน  ซึ# งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระเมินติดตาม 
 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี#ยงไดก้าํหนดใหมี้การรายงานความเสี#ยงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั#นใน
ทุกรายไตรมาส  ซึ# งปรากฏวา่ไม่พบความผิดปกติแต่อยา่งใด 
 บริษทัมีการสื#อสารและประชาสัมพนัธ์ในเรื# องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั#นในช่องทางต่างๆ ดงันีJ  

- ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
- คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการฯ 
- เวบ็ไซตบ์ริษทั  / Intranet  และบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
- ประชาสมัพนัธ์ผา่น วีดีโอ Animation  

และไดข้ยายผลไปยงัคู่คา้ของบริษทั เพื#อเป็นการขยายผลสู่สังคมในวงกวา้งในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
โปร่งใส และเป็นธรรม 
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8. ผลสํารวจการกาํกบัดูแลกจิการบริษทัจดทะเบียน   

    ในปี 2561 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) ได้ร่วมกบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดป้ระกาศผลสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการ
บริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2561  ซึ# งมีจาํนวนบริษทัจดทะเบียนทัJงสิJน 620 บริษทั  โดยประเมินจากรายงานประจาํปี 
2560 และขอ้มลูปี 2561  ที#เปิดเผยสู่สาธารณชน  บริษทัไดผ้ลสาํรวจในระดบั “ ดเีลศิ” 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
90-100 ดีเลิศ 

80-89 ดีมาก 
70-79 ดี 

จาํนวนหลกัเกณฑ์และนํDาหนักที�ใช้ในการประเมนิ 

                               หมวด หลกัเกณฑ์ประเมนิ(ข้อ) นํDาหนัก (%) 

ปี 2561 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2560 
1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 32 32 15 15 
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 19 19 10 10 
3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 29 29 20 20 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 53 53 20 20 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 108 108 35 35 

      รวม 241 241 100 100 

ผลประเมนิการกาํกบัดูแลกจิการของบริษทั  รายละเอียดดงันีJ   

                               หมวด ปี 2561 (%) ปี 2560 (%) ปี 255ต (%) 
1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 92 92 92 
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 99 99 98 
3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 93 93 93 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 96 89 92 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 83 79 78 

      คะแนนเฉลี�ยโดยรวม 90 87 87 

 

 

 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561 

ส่วนที# 2 หนา้ที# 109 
 

9. การนําหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดมีาปรับใช้ 

คณะกรรมการบริษทัโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดพิ้จารณาการนาํหลกัปฏิบติัตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 หรือCorporate Governance Code (CG Code) ที#ออกโดย

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ มาปรับใชโ้ดยไดพิ้จารณาและตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที#ใน
ฐานะผูน้าํขององคก์ร โดยกรรมการทัJงหมดไดพิ้จารณาหลกัปฏิบติัดงักล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเขา้ใจถึงประโยชน์และ
ความสาํคญัของการนาํหลกัปฏิบติัตาม CG Code ซึ#งเนน้การบูรณาการประเด็นทางสงัคม สิ#งแวดลอ้ม และการกาํกบัดูแล

กิจการ เพื#อนาํไปใชส้ร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการเพื#อการพฒันาอยา่งย ั#งยนื  

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและทบทวนการนาํ CG Code มาไปปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจ โดย 

ไดค้งแนวปฏิบติัเดิม (CG principles)  ไวแ้ละเพิ#มเติมนโยบายและแนวปฏิบติัตาม CG Code บูรณาการเป็นส่วนหนึ#งของ

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม นโยบายและคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตามที#ปรากฎภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ” และ บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมั#นที#จะพฒันาอยา่ง

ย ั#งยนืตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีต่อไป 

ด้านนวตักรรมบริษัทจัดให้มีหน่วยงานวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ซึ# งประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานด้าน
การตลาด  เพื#อสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมที#ก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคุณประโยชน์ไดอ้ยา่งย ั#งยนื  

การนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดสํีาหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560  ไปปรับใช้ 

CG principles CG Code 

1 
2 
3
4
5 

สิทธิของผูถื้อหุน้ 
การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

หลกัปฏิบติั 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผูน้าํที#สร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการ
อยา่งย ั#งยนื 

หลกัปฏิบติั 2 กาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัของกิจการที#เป็นไป
เพื#อความยั#งยนื 

หลกัปฏิบติั 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที#มีประสิทธิผล 

หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหาร
บุคลากร 

หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความ
รับผิดชอบ 

 
 

หลกัปฏิบติั 6 ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเสี#ยงและการควบคุม
ภายในที#เหมาะสม 

  หลกัปฏิบติั 7 รักษาความน่าเชื#อถือทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูล 

  หลกัปฏิบติั 8 สนบัสนุนการมีส่วนร่วม และการสื#อสารกบัผูถื้อหุน้ 

บริษทัไดด้าํเนินการบริหารจดัการตาม : หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555   
 แบ่งออกเป็น 5 หมวด ( Corporate Governance Principles : CG Principles) 

 :  หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 
แบ่งออกเป็น 8 หมวด  ( Corporate Governance Code : CG Code) 
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ทัJงนีJ ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครัJ งที# 6/2561 เมื#อวนัที# 21 ธนัวาคม 2561 ไดมี้มติเห็นชอบในการนาํ

หลกั CG Code  ไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษทั  สาํหรับหลกัปฏิบติัที#ยงัไม่เหมาะสมกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการจะนาํเสนอและทบทวนเป็นประจาํทุกปี 

ในปี 2561 บริษทัไดจ้ดัทาํCG 5 หมวด  ซึ# งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการเห็นชอบและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั  โดยใหด้าํเนินการครอบคลุมใน 8 หมวด และจะจดัทาํเป็น 8 หมวดในปี 2562   

การเชื�อมโยงหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี ปี 2555  และ ปี 2560 
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9.8 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดใีนเรื�องอื�นๆ 

บริษทันาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไปปฏิบติัอย่างต่อเนื#อง โดยคณะกรรมการบริษทัยงัคงพิจารณาโดยใชเ้กณฑ ์ ตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที#ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที#ออกโดยสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาปรับใชต้ามความเหมาะสมของธุรกิจของบริษทั  

ในปี 2561 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดน้าํขอ้เสนอแนะจาก IOD เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  
เพื#อพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน (โครงการ CGR)  ซึ# งบริษทัไดมี้การดาํเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษทั  ยกเวน้ในหลกัการซึ#งบริษทัไดเ้ลือกใชแ้ตกต่าง
ในเรื#องดงัต่อไปนีJพร้อมคาํชีJแจง 

หลกัการ คําชีDแจง 
ประธานคณะกรรมการบริษทัควร 
เป็นกรรมการอิสระ 

     ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทัครัJ งที# 2/2561 เมื#อวนัที# 14 พฤษภาคม 
2561 ได้มีมติแต่งตัJ งให้ นายบุญเกียรติ  โชควฒันา  เป็นประธาน
กรรมการบริษทั และเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัของบริษทั   
      บริษทัเชื#อมั#นวา่ประธานกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัหน้าที#ดว้ยความ
เขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีอยา่งเคร่งครัด 

คณะกรรมการบริษทัควรกาํหนดจาํนวนบริษทั
จดทะเบียนที#กรรมการแต่ละคนไปดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 

     บริษทัไม่ไดจ้าํกดัจาํนวนบริษทัที#กรรมการแต่ละคนดาํรงตาํแหน่งไว ้ 
เนื#องจากคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเสนอแต่งตัJงบุคคลเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทั  โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมี
เวลาอยา่งเพียงพอที#จะปฏิบติัหนา้ที#ใหแ้ก่บริษทั 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนควร
ประกอบดว้ย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
(มากกวา่ 50%) 

      คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ
กรรมการที#ไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที#เป็นผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 
33.33 / 33.33 และ 33.34 ตามลาํดบั  

คณะกรรมการสรรหาควรประกอบดว้ย
กรรมการอิสระทัJงคณะ และ/หรือ เป็นส่วนใหญ่ 
(มากกวา่ 50%) 
 

     คณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ย กรรมการอิสระและกรรมการที#
ไม่เป็นผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 66.67 
     ทัJงนีJ คณะกรรมการเห็นวา่กรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและโปร่งใส  องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ดงักล่าวจึงมีความเหมาะสม 

คณะกรรมการควรมีกาํหนดจาํนวนปีในการ
ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี 

     กรรมการอิสระของบริษทัมีการบริหารงานถ่วงดุล มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ยดึมั#นในการบริหารงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการที#ดี  
      ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561  มีกรรมการอิสระที#
ดาํรงตาํแหน่งต่อเนื#องเกิน 9 ปี ที#ครบกาํหนดออกตามวาระ คือ พลเอก
โกญจนาท  จุณณะภาต และนายสันติ  บางออ้ ซึ# งคณะกรรมการได้
พิจารณาเสนอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ#ง  
      โดยที#ประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นผูอ้นุมัติเลือกตัJ งกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระเท่านัJน 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 บริษทัไดจ้ดัทาํ “รายงานความรับผดิชอบต่อสงัคม” ของบริษทั (CSR Report)  ตามที#ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดก้าํหนดหลกัการไว ้ 8 ขอ้  ซึ# งไดจ้ดัทาํและเปิดเผยรวมไวใ้นรายงานประจาํปี 2561  โดยแยกส่วนไวอ้ยา่ง
ชดัเจน  ในส่วน “รายงานความรับผดิชอบต่อสงัคม”    

(1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม       (5) ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
(2)  การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั#น (6) การดูแลรักษาสิ#งแวดลอ้ม 
(3)  การเคารพสิทธิมนุษยชน (7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
(4)  การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม            (8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม ซึ# งไดจ้ากการดาํเนินงาน     
                                                                                   ที#มีความรับผดิชอบต่อสงัคม  สิ#งแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

10.1 นโยบายภาพรวม 
บริษทัไดน้าํหลกัการ “พฒันาอยา่งย ั#งยืน” (Sustainable Development) มาเป็นกลยทุธ์ที#สาํคญั ในการดาํเนินธุรกิจ 

โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุล ใน 3 มิติ คือ ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิ#งแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัธรร
มาภิบาล (CG) ในกระบวนการดาํเนินธุรกิจ โดยบูรณาการให้เกิดความ เชื#อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตัJงแต่การใช้
ทรัพยากร การผลิต การจดัการคลงัสินคา้และการขนส่ง การจาํหน่ายให้กบัผูบ้ริโภค และการจดัการผลิตภณัฑห์ลงัการขาย 
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เส้นทางการพฒันาอย่างยั�งยนื 
 บริษทัเชื#อมั#นวา่ การปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และปรัชญาการดาํเนินธุรกิจของ ดร.เทียม  โชควฒันา ช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ั#งยืน   
จึงได้น้อมนํามาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบริษทั ควบคู่ไปกับการพฒันาองค์ความรู้ภายในองค์กรและปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนกระตุน้และส่งเสริมให้พนกังานนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานสร้างให้เป็นวฒันธรรม
องคก์ร  

การดาํเนินงานดา้นความยั#งยนืของบริษทั 
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การให้ความสําคัญและการมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใตจ้ริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ยึดมั#นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทัJงภายในและภายนอกบริษทั สังคม ชุมชน และสิ#งแวดลอ้ม เพื#อใหม้ั#นใจว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บ
การคุม้ครองใหไ้ดรั้บสิทธิตามกฎหมายที#เกี#ยวขอ้งและไดรั้บการดูแลอยา่งเป็นธรรม ดว้ยความเสมอภาค   ทัJงนีJบริษทั
ตระหนกัดีวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจ  จึงกาํหนดกลยุทธ์การพฒันาอย่าง
ย ั#งยืนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดงันีJ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกค้า 

ผู้ถือหุ้นและนกัลงทุน 

พนักงาน 

สังคม ชุมชนและ
สิ�งแวดล้อม 

คู่ค้า คู่แข่ง 

เจ้าหนีD 

ภาครัฐ สื�อมวลชน 
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ภาพรวมการมส่ีวนร่วมกบัผู้มส่ีวนได้เสีย 
ผู้มส่ีวนได้เสีย  ช่องทางการสื�อสาร  การตอบสนองความคาดหวงั 

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน 

 � การประชุมผูถื้อหุน้ 
� รายงานประจาํปี 
� การรายงานผลประกอบการทุก

ไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ระบบข่าวตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

� การเปิดช่องทางรับขอ้เสนอแนะ
และข้อร้องเรียน ผ่านหน่วยงาน 
“นกัลงทุนสมัพนัธ์”  เวบ็ไซต ์หรือ 
ติดต่อโดยตรงที#เลขานุการบริษทั 

 � การกาํกบัดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย ทุกกลุ่ม ให้ไดรั้บ
สิทธิ ดว้ยความเท่าเทียมกนั ไม่กระทาํการใด อนัเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#
ดีการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั 

� เผยแพร่สารสนเทศสาํคญัที#ถูกตอ้งโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ทัJ งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่าง
ครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัเวลา ผา่นช่องทางที#กาํหนด 

� มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งชดัเจน 
� ดํา เ นินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลัก

บรรษทัภิบาล 

ลูกค้า 
 

 � ประชุมร่วมกบัลูกคา้ 
� ช่องทางการสื#อสาร ผ่านเว็บไซต์

บ ริ ษั ท  / สื# อ อิ เ ล ค ท ร อ นิ ค ส์ 
(Facebook / E-mail) การเยี#ยมเยียน
ลูกคา้ / เขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ 

� สํารวจความตอ้งการและความพึง
พอใจ 

� การมีช่องทางให้ลูกคา้ไดร้้องเรียน
ห รื อ แ น ะ นํา เ พื# อ ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ดาํเนินงาน 

 � พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑที์#มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
� คิดคน้สร้างสรรค์นวตักรรม เพื#อเพิ#มคุณค่าให้แก่สินคา้

และบริการอยา่งต่อเนื#อง 
� ดูแลรักษาความลบัของลูกคา้ 
� จดัใหมี้ระบบและช่องทางสื#อสาร เพื#อให้ลูกคา้สอบถาม

ขอ้มูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และร้องเรียน 
� นําขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงและพฒันา

สินคา้ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

พนักงาน  � การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน  
� ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ  ที# ใ ห้

พนกังานมีส่วนร่วม 
� การติดต่อสื#อสารภายในระหว่าง

พนกังานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เช่น Intranet 

� ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารผ่านเสียง
ตามสาย และติดประกาศบอร์ด
สื#อสาร 

� การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียนผ่านทาง Posts Box หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน 

 � กาํหนดหลกัปฏิบติัเกี#ยวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมให้
พนกังานยดึถือในการปฏิบติังาน 

� ดูแลและส่งเสริมคุณภาพและความมั#นคงในการทาํงาน
ของพนกังาน 

� ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเสมอภาคกนั ปราศจากการเลือก
ปฏิบติั บนหลกัสิทธิมนุษยชน 

� จดัค่าตอบแทนและสวสัดิการอย่างเหมาะสม และเป็น
ธรรม 

� พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมการให้ความรู้กับพนักงาน
อยา่งต่อเนื#อง รวมทัJงส่งเสริมความกา้วหนา้ในสายงาน 

� จดัช่องทางสื#อสารให้พนกังานสามารถ เสนอแนะ หรือ
ร้องทุกขใ์นเรื#องต่างๆ 

� จัดให้มีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที# มี
มาตรฐาน และจัดสถานที#ทํางานให้เหมาะสมและ
เอืJออํานวยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ทาํงาน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและสุขอนามยั 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย  ช่องทางการสื�อสาร  การตอบสนองความคาดหวงั 

       คู่ค้า  � การชีJแจงและส่งเสริมใหคู้่คา้ทราบถึง
นโยบายและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

� การเยี#ยมเยอืนคูค่า้ เพื#อแลกเปลี#ยนความรู้
ประสบการณ์ และความเชี#ยวชาญระหวา่ง
กนั และรับฟังปัญหา / ขอ้เสนอแนะต่างๆ 

�  ความเป็นธรรม และเสมอภาค 
� การเปิดรับขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน

ผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์ E-mail กรรมการ
อิสระ และเลขานุการบริษทั 

 � ปฏิบติัตามเงื#อนไขทางการคา้และสญัญา 
� คาํนึงถึงกรอบกติกาการแขง่ขนัที#เป็นธรรม 
� สื#อสาร แจง้ใหคู้ค่า้รับทราบถึงนโยบาย และจริยธรรม

ในการดาํเนินธุรกิจ 
� แลกเปลี#ยนองคค์วามรู้ประสบการณ์และความ

เชี#ยวชาญ 
� ไม่เรียก รับ หรือยนิยอมรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์

อื#นใด นอกเหนือจากขอ้ตกลงทางการคา้ 
� พิจารณาการจดัซืJอจดัจา้งอยา่งเหมาะสม ตาม

ระเบียบปฏิบติักาํหนด 
 

คู่แข่ง  รับขอ้มูลจากเวทีสาธารณะ  � ดาํเนินกิจการดว้ยความโปร่งใสภายใตก้ารคา้และ
การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 

� ไม่แสวงหาขอ้มูลที#เป็นความลบัของคู่แข่งดว้ย
วธีิการที#ไม่สุจริต 

� ไม่ทาํลายชื#อเสียงดว้ยการกล่าวหาใหร้้ายคู่แข่ง 

เจ้าหนีDการค้า  � รายงานประจาํปี/ความรับผดิชอบต่อ
สงัคม ชุมชน และสิ#งแวดลอ้ม 

� ผา่นหน่วยงานที#เกี#ยวขอ้ง และเวบ็ไซต์
บริษทั  

� การเปิดรับขอ้เสนอแนะและขอ้
ร้องเรียนผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์ E-mail 
กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษทั 

 � ปฏิบติัตามเงื#อนไขทางการคา้ระหวา่งกนัโดย
เคร่งครัด 

� ชาํระเงินใหเ้จา้หนีJตรงตามกาํหนดเวลาและตาม
ขอ้ตกลง โดยไม่มีการผิดนดัชาํระ โดยบริษทัใช้
วธีิการโอนเงินผา่นธนาคารในระบบ Media Clearing 
ซึ#งอาํนวยความสะดวกแก่เจา้หนีJ  

สังคม  ชุมชน 
และ
สิ�งแวดล้อม 
 

 � กิจกรรมใหค้วามรู้แก่สาธารณชน 
� โครงการเพื#อชุมชนทัJงดา้นอาชีพ 

การศึกษา และการดูแลสิ#งแวดลอ้ม 
� กิจกรรมเพื#อสงัคมที#ใหชุ้มชนมีส่วนร่วม 

เช่น การสานเสวนาชุมชน 
� กิจกรรมรณรงคก์ารอนุรักษพ์ลงังาน 

รักษาสภาพแวดลอ้ม และการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

� การเปิดรับขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน
ผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์ E-mail กรรมการ
อิสระ และเลขานุการบริษทั 

 � ปฎิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคม 
� สนบัสนุนการพฒันาชุมชนและสงัคมโดยรวม 
� แบ่งปันความรู้ ทกัษะขององคก์รสู่ชุมชนในดา้น

อาชีพ 
� โครงการเพื#อชุมชน ทัJงดา้นอาชีพ การศึกษา และการ

ดูแลสิ#งแวดลอ้ม 
� อบรบพนกังานเรื#องการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั#น

และเผยแพร่นโยบายบนเวบ็ไซตบ์ริษทัและช่องทาง
การสื#อสารภายใน 

� การคาํนึงถึงมาตรฐานสิ#งแวดลอ้มในการดาํเนิน

กิจการ 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย  ช่องทางการสื�อสาร  การตอบสนองความคาดหวงั 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

 � การขอคาํปรึกษาขอ้กฎหมาย และภาษี
อากรผ่านทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์
ของกรมสรรพากร 

� การขอคําปรึกษาด้านกฎหมาย และ
แ น ว ป ฎิ บั ติ ที# เ กี# ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ดาํเนินงานจากส่วนราชการที#เกี#ยวขอ้ง 
เช่น กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา้  กรมศุลกากร เป็นตน้ 

 � ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ที#
เกี#ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส 

� การควบคุณภาพสิ#งแวดลอ้มใหดี้กวา่มาตรฐานที#
กฎหมายกาํหนด 

� การเขา้ชีJแจงขอ้มูลกบัหน่วยงานราชการที#กาํกบัดูแล
อยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 

สื�อมวลชน  � การใหส้มัภาษณ์ ใหข้อ้มูลทางวารสาร 
นิตยสาร นิทรรศการ เวบ็ไซต ์

 � ส่งเสริมใหเ้กิดภาพลกัษณ์ที#ดีต่อองคก์ร 
� สื#อสารขอ้มูลที#ถูกตอ้ง ครบถว้น ละเวน้การสื#อสารที#

เป็นเทจ็ บิดเบือนความจริง หรือผดิศีลธรรมอนัดีงาม 
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10.2 การดําเนินงานและการจัดทาํรายงาน 
 10.2.1. เกี�ยวกบัการจัดทาํรายงาน  

     โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 5.5 รายละเอียดขอ้มลูเกี#ยวกบัรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม 

10.2.2 การดําเนินธุรกจิอย่างยั�งยนื 
บริษทักาํหนดพนัธกิจที#จะยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัอย่างต่อเนื#อง เพื#อการเติบโตอย่าง

ย ั#งยืนบนพืJนฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมทัJงความเชื#อมั#นและความไวว้างใจซึ# งกนั และกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม ควบคู่ไปกบัการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของ โดยจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ# งรวมถึงนโยบายและ
แนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่าง ชดัเจน เพื#อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ยึดถือเป็น
แนวปฏิบติั หลีกเลี#ยงการดาํเนินการที# อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดและ
เคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนได ้เสียทุกกลุ่ม 

1.  แนวทางการบริหารจดัการ 
บริษทัมีวิสัยทศัน์ “เรามุ่งมั�นที�จะเป็นผู้ นําในการสร้างสรรค์  ผลิตภัณฑ์และบริการที�มีคุณภาพด้วย

นวัตกรรมเสืDอผ้าในประเทศไทย” จากการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเสืJอผา้สาํเร็จรูปและผา้ถกั บริษทัมีพนัธกิจในการ
สร้างความมั#นคงและร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ  โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  และมีหลกัการ
ดาํเนินงานตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี ซึ# งมีทิศทางการทาํงานที#สอดคลอ้งร่วมกนัและผลกัดนัองค์กรสู่
เป้าหมายทางธุรกิจที#กาํหนดไว ้   

บริษทัดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ั#งยืน ดว้ยการสร้างจิตสาํนึกใหผู้บ้ริหารและพนกังานทั#ว
ทัJงองค์กรมีความตระหนกัถึงการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งสู่การพฒันา
ผลิตภณัฑที์#เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้มอย่างต่อเนื#อง เพื#อดาํเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน  โดยมีการพฒันาทัJงดา้นการบริหารจดัการ  กระบวนการทาํงาน  การ
ผลิต  การจัดหาและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ  การกาํกับดูแลกิจการที#ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงาน  มีความโปร่งใส  เป็นธรรม รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#นและให้
ความสําคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชนและสิ#งแวดลอ้ม เพื#อสร้างให้บริษทัเติบโตควบคู่ไปกบัการสร้าง
คุณค่าเพิ#มใหก้บัสงัคมและสิ#งแวดลอ้มอยา่งย ั#งยืน 

บริษทัไดแ้ต่งตัJงคณะกรรมการชุดยอ่ยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  เพื#อทาํหนา้ที#บริหารจดัการงานเฉพาะ
ดา้น ครอบคลุมดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ#งแวดลอ้มตลอดจนพิจารณาเรื#องต่างๆ ให้เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดงันีJ  

���� ด้านเศรษฐกจิ 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยผูบ้ริหารจํานวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการผู ้จัดการเป็นประธานคณะ

กรรมการบริหาร มีหนา้ที#กาํกบัดูแลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามพนัธกิจ และปฏิบติัตามนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
เพื#อใหบ้รรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษทัและบรรลุวตัถุประสงคต์ามมติของที#ประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน โดยมีกรรมอิสระเป็นประธาน
กรรมการบริหารความเสี�ยง รองประธานกรรมการบริษัท  กรรมการผูจ้ ัดการ และผูบ้ริหารระดับสูง ทําหน้าที# ติดตาม
กระบวนการระบุและประเมินความเสี#ยง รวมทัJงประเมินและอนุมติัแผนการจดัการความเสี#ยงที#คณะทาํงานบริหารความเสี#ยง
นาํเสนอ 
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���� ด้านสังคม 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 ท่าน โดยมกีรรมการอสิระเป็นประธานกรรมกํากับ

ดูแลกจิการ ทาํหนา้ที#เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี ทบทวนแนวทางและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี รวมทัJง
ติดตามการดาํเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สามารถตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างครบถว้น เท่าเทียมกนั และมี
ประสิทธิภาพภายใตน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน 

ในปี 2561 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการมีการประชุม 2 ครัJ ง  โดยมุ่งเนน้การรักษามาตรฐานและการพฒันาการ
กาํกบัดูแลกิจการที#ดีให้เป็นไปอยา่งต่อเนื#องและยั#งยืน สร้างให้เป็นวฒันธรรมขององค์กรและให้ถือปฏิบติั ประเด็นสําคญั 
ดงันีJ  

- ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการที# ดี จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน และการต่อตา้นคอร์รัปชั#น 

- สนบัสนุนใหป้ระกาศใชน้โยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั#นทั#วทัJงองคก์ร 
- ใหข้อ้เสนอแนะเกี#ยวกบัแนวทางการกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจและการจดัทาํกลยทุธ์องคก์ร 

ทัJงนีJ ยงัไดติ้ดตามการดาํเนินงานตามแนวทางการพฒันาหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี ในดา้นต่าง ๆ ดงันีJ  
1. ดา้นสิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. ดา้นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
3. ดา้นบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. ดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
5. ดา้นความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
6. นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั#น บริษทัไดสื้#อสารและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้แก่พนกังานในทุกระดบั  
เพื#อเนน้ย ํJาแนวปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีแก่พนกังาน ซึ# งเป็นส่วนสาํคญัในการเตรียมความพร้อม
กา้วสู่เศรษฐกิจอาเซียน  รวมทัJงรณรงคแ์นวปฏิบติัต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั#นแก่พนกังานและขยายสู่พนัธมิตรทาง
ธุรกิจขององคก์ร  โดยบริษทัในกลุ่มสหพฒันไ์ดมี้การจดัทาํ Animation   เพื#อเป็นการสร้างจิตสาํนึกแก่พนกังานตัJงแต่
เริ#มเขา้ปฏิบติังาน และผูมี้ส่วนเกี#ยวขอ้งกบัองคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
 

(รายละเอียดการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 2561  หวัขอ้ “การกาํกบั
ดูแลกิจการ”  รวมทัJงรายงานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ) 

 

บริษทัเผยแพร่ Animation บน  

Website : www.pg.co.th  
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คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีหน้าที#กาํหนด
แนวทางและแผนงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ#งแวดลอ้ม (SHE) ของบริษทั รวมทัJงจดัให้มีการ
ดาํเนินงานดา้น SHE ของบริษทั ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานอย่างต่อเนื#องเพื#อปรับปรุงและพฒันา
งานอยา่งสมํ#าเสมอ 

คณะอนุกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื#อเป็นสื#อกลางในการใหค้วามช่วยเหลือในเรื#อง
สวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน พร้อมดูแลใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตที#ดี นอกจากนีJ  ยงัมีหนา้ที#ในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมพฒันาชุมชนและสังคม มีหนา้ที#กาํหนดแนวทางและแผนงานดา้นการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคมของ
บริษทั รวมทัJงจดัให้มีการดาํเนินงานดงักล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานอย่างต่อเนื#องเพื#อ
ปรับปรุงและพฒันางานอยา่งสมํ#าเสมอ 

���� ด้านสิ�งแวดล้อม 
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ�งแวดล้อม มีหนา้ที#ดาํเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายอนุรักษ์พลงังานที#กาํหนดขึJน รวมทัJงควบคุมดูแลให้วิธีการจดัการพลงังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนประสานความร่วมมือกบัทุกฝ่ายที#เกี#ยวขอ้ง เพื#อใหก้ารจดัการพลงังานเป็นไปตามเป้าหมายที#กาํหนดไว ้

2. การกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี
คณะกรรมการบริษทัไดน้าํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการมาถือปฏิบติัในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทั

โดยเชื#อว่าการกํากับดูแลกิจการที# ดีซึ# งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารที#มีวิสัยทัศน์และความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที#  ระบบการบริหารจดัการที#ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอาํนาจเพื#อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่ง
โปร่งใส  ตรวจสอบได ้การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจะเป็น
ปัจจยัสาํคญัในการเพิ#มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในระยะยาวอยา่งย ั#งยนื 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทหน้าที#สําคญัในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั กาํกบัดูแลและ

ติดตามนโยบายต่อตา้นการคอรัปชั#นของการทาํงานของฝ่ายจดัการ  
เพื#อใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัและการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง

ตามกฎหมายและมีจริยธรรม บริษทัไดจ้ดัทาํ “คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ” เพื#อเป็นแนวทางและเป็นกรอบในการปฏิบติัตามได้
อย่างชัดเจน  ในปี 2561 ได้มีการทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี ซึ# งประกอบดว้ย “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
หลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ”  เป็น
ประจาํทุกปี  และไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ www.pg.co.th และระบบ Intranet ของบริษทั เพื#อให้รับทราบและเป็นแนวทาง
เดียวกนัในการปฏิบติัตนในการดาํเนินธุรกิจและเป็นหลกัยดึถือในการทาํงาน  เพื#อประโยชน์สูงสุดขององคก์รและผูมี้ส่วนได้
เสีย พร้อมดูแลใหมี้การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ( ผูส้นในสามารถศึกษารายละเอียดไดใ้นหัวขอ้ “การ
กาํกบัดูแลกิจการ” ) 

การตดิตามการปฏิบัตติามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี และติดตามผลการ

ปฏิบติังานตามแผนการดาํเนินงานอยา่งเคร่งครัดและสมํ#าเสมอ 
ในปี 2560 ไม่พบสถานการณ์ใดที#ปฏิบติัโดยไม่สอดคลอ้งกบัตามนโยบายขา้งตน้ และบริษทัไม่ไดรั้บการร้องเรียนใดๆ จาก      
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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โครงสร้างการจดัการเพื�อความยั�งยนื 
เพื#อใหก้ารปฏิบติัหนา้ที#ของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัไดจ้ดัตัJงคณะกรรมการชุด

ยอ่ย 6 คณะ  เพื#อกลั#นกรองงานตามที#ไดรั้บมอบหมายอยา่งรอบคอบ ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี  

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแล เป็นผูรั้บผดิชอบดูแลดา้นความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิ#งแวดลอ้ม  โดยมีส่วนงานเลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานที#เกี#ยวขอ้ง  ซึ#งบริษทัจะดาํเนินการ

ปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการใหมี้ขอบเขตความรับผิดชอบที#มีความเชื#อมโยงกนั  เพื#อเพิ#มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล   ผงัโครงสร้าง มีดงันีJ  

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทาํหนา้ที#บริหารจดัการงานเฉพาะดา้น ครอบคลุมดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ#งแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  ทาํหน้าที#บริหารจดัการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ#งแวดลอ้มตลอดจนพิจารณาเรื#องต่างๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

ด้านสังคม 

1. คณะกรรมการมาตรฐาน
แรงงานไทย มรท.8001 

2. คณะกรรมการมาตรฐาน
ความรับผิดชอบทางสงัคม
ดา้นแรงงาน WRAP 

3. คณะกรรมการสวสัดิการใน
สถานประกอบกิจการ 

4. คณะกรรมการมาตรฐานการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ 

5. คณะกรรมการ 5 ส 

ด้านเศรษฐกิจ 

1. คณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพ ISO9001 

2. คณะกรรมการไคเซ็น 
3. คณะกรรมการนวตักรรม 

 
 

ด้านสิ�งแวดล้อม 

1. คณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน 

2. คณะกรรมการมาตรฐานการ
จดัการดา้นสิ#งแวดลอ้ม 
ISO14001 

3. คณะกรรมการอนุรักษ์
พลงังาน 
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3.  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษทัให้ความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส สอดคลอ้งกบัคู่มือการกาํกบัดูแล

กิจการ  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ภายใตก้ารแข่งขนัทางการคา้ที#สุจริตและเป็นธรรมและ
เสมอภาคตามกรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจดัการดงันีJ   

1. สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบัคู่คา้ เพื#อการเติบโต และพฒันาร่วมกนัในระยะยาว โดยปฏิบติัภายใตก้รอบ
กติกาการแข่งขนัที#เป็นธรรม  ตามระเบียบการจดัซืJอจดัจา้ง   และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 
ตัJงแต่การคดัเลือก และประเมินคู่คา้ การเปรียบเทียบราคา  

2. ไม่ทาํลายชื#อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาขอ้มูลดว้ยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของผูอื้#นเพื#อประโยชน์ส่วนตน  

3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที#จะรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื#นใดซึ#งอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้  
4. การดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ ลูกคา้ ทัJงภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการคา้จะตอ้งไม่นาํมาซึ# งความ

เสื#อมเสียต่อชื#อเสียงของบริษทัหรือขดัต่อกฎหมาย ดงันีJ  
���� ลกูค้า : มุ่งมั#นสร้างความพึงพอใจและความมั#นใจให้กบัลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดย

ลูกคา้จะต้องไดรั้บสินคา้ที#ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภยั และเป็นมิตรต่อสิ#งแวดล้อม ในราคาที#
เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที#ไดก้าํหนดไว ้พร้อมการให้ขอ้มูลที#จาํเป็นต่อการตดัสินใจโดย
ไม่ปิดบงั หรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมทัJงปฏิบติัตามเงื#อนไขและขอ้ตกลงที#มีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัด 
มีการพฒันายกระดบัมาตรฐานเพื#อเพิ#มคุณค่าสินคา้และบริการให้สูงขึJนเพื#อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้อย่างต่อเนื#อง รักษาสัมพนัธภาพที#ดี และย ั#งยืนกบัลูกคา้อย่างจริงจงัและสมํ#าเสมอ รวมถึง
ไม่กระทาํการใดๆ   ที#เป็นการละเมิดสิทธิของลูกคา้ รักษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้ ไม่นาํไปใช้
เพื#อประโยชน์ตนเองหรือผูที้#เกี#ยวขอ้งโดยมิชอบ  

���� คู่ค้า :  ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้ตัJงอยูบ่นพืJนฐานของการแข่งขนัที#เป็นธรรม โดยคาํนึงถึงความ
เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื#อสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้ 
มีระบบการคดัเลือกคู่คา้เพื#อให้มั#นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษทัประกอบไปดว้ยคู่
คา้ที#มีการดาํเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัและ อาชีวอนามยั  เป็นมิตร
ต่อสิ#งแวดลอ้ม พร้อมสร้างสมัพนัธภาพและความเขา้ใจที#ดีต่อกนั  แลกเปลี#ยนความรู้  ร่วมกนัพฒันา
และเพิ#มคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการ  เพื#อการเจริญเติบโตร่วมกนั 

���� คู่แข่งทางการค้า : ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที#เป็นธรรมไม่
แสวงหาขอ้มูลที#เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที#ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทาํลาย
ชื#อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการคา้  

���� ภาครัฐ  : ให้ความสาํคญักบัความโปร่งใส และคาํนึงถึงความซื#อสัตยสุ์จริตในการติดต่อทาํธุรกรรม
กบัหน่วยงานภาครัฐ เพื#อหลีกเลี#ยงการดาํเนินการ ที#อาจส่งผลต่อการกระทาํที#ไม่เหมาะสม และ
ขดัแยง้ต่อหลกัการบริหารจดัการที#ดี รวมทัJงต่อตา้นการให้สินบนต่างๆ ต่อเจา้หน้าที#ของรัฐ เพื#อ
อาํนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั 

ทัJงนีJ  บริษทัได้จัดให้มีช่องทางการสื#อสาร   เพื#อให้คู่ค้า ลูกคา้ และผูมี้ส่วนได้เสียที#เกี#ยวข้องสามารถ
ร้องเรียนต่อบริษทัและคาํร้องเรียนพึงไดรั้บการเอาใจใส่และดาํเนินการอยา่งเป็นธรรม 
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4.  การเลีDยงรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวญั  
บริษทัมุ่งหวงัให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปในทางที#มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม  

การเลีJยงรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวญั  หรือการรับการเลีJยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบติั  เพื#อรักษาไวซึ้# ง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั  เป็นสิ#งอนัควรปฏิบติัตามความเหมาะสม  โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันีJ  
 1. ไม่รับ  หรือให้ของขวญั  ของกาํนลั การเลีJยงรับรอง ที#อาจทาํให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอย่างหนึ# ง
อย่างใด    หากจาํเป็นตอ้งรับหรือให้ของขวญั ของกาํนัล การเลีJ ยงรับรอง  ตามประเพณีที#มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย  ให้
รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 
 2. กรณีไดรั้บมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับ
เงิน  สิ# งของหรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนัJนกาํหนดและใช้เป็นการทั#วไป เช่น  การได้รับ
ของขวญั ของกาํนลั การจบัฉลากชิงรางวลั เป็นตน้ 
 3. กรณีที#ตวัแทน  คู่สัญญา  หุ้นส่วน  หรือผูอื้#นใด  ที#ต้องการให้ของขวญั  ของกาํนัล  หรือการเลีJ ยง
รับรองในนามของบริษทั  ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัก่อน  
 4. ค่าใชจ่้ายต่างๆ ที#เกี#ยวขอ้งในเรื#องเหล่านีJ  ควรจะอยูภ่ายใตง้บประมาณที#เหมาะสม    

ในปี 2561 ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทั ไดส่้งมอบของขวญัที#ไดรั้บจากคู่คา้มายงัส่วนงานเลขานุการบริษทั 
และไดร่้วมกนันาํไปจดัสรรให้กบัพนักงานในองคก์รต่อเนื#องเป็นปีที# 7 ภายใตโ้ครงการ “จากใจคู่คา้ ... สู่ PG” ทาํให้
พนกังานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสาํหรับความสาํเร็จขององคก์ร 

 
 
 
 
 
 

5. การไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริษทัไม่ดาํเนินการใดๆ ที#เกี#ยวขอ้งกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทัJงส่งเสริมให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินคา้และบริการที#มีลิขสิทธิP
ถกูตอ้งและไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระทาํที#เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันีJ  

1. ดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกับกฎหมาย   ข้อบังคับ  และข้อผูกพนัตามสัญญาที# เกี#ยวกับสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. ดูแลรักษางานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั  และไม่นาํทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวไปใช้
หรือใหบุ้คคลอื#นใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาต 

3.  เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้#น ไม่ละเมิดหรือนาํผลงานของผูอื้#นไปใชเ้พื#อประโยชน ์             
ส่วนตน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตหรือใหค่้าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 

4. ผลงานที#พนกังานไดส้ร้างสรรค์หรือที#เกิดขึJนจากการปฏิบติัหนา้ที#ให้ถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา
ของบริษทั และเมื#อพน้สภาพจากการเป็นพนกังานแลว้จะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าว
คืนใหบ้ริษทัไม่วา่จะเป็นขอ้มลูที#เกบ็ไวใ้นรูปแบบใด  
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6. การส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกจิ 
บริษทัไดน้าํกระบวนการและเทคโนโลยีที#ใส่ใจผลกระทบที#อาจจะเกิดขึJนกบัสิ#งแวดลอ้ม เริ#มตน้จาก

การคดัเลือกวตัถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลงังานและเทคโนโลยีที#เหมาะสม เพื#อให้มั#นใจว่ากระบวนการผลิต
สินคา้ ใชพ้ลงังานจากทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์มากที#สุด ตลอดจนเป็นสินคา้สาํเร็จรูป  บริษทัจึงมีการ
บริหารความเสี#ยงในห่วงโซ่อุปทาน เพื#อให้การดาํเนินธุรกิจมีความต่อเนื#องโดยการนาํแนวปฏิบติัการพฒันาอย่าง
ย ั#งยืน และความมุ่งมั#นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมภายใตห้ลกับรรษทัภิบาล มาใชเ้ป็นกลไกและกลยุทธ์ในการ
พฒันาการจดัการห่วงโซ่อุปทานของบริษทัอยา่งย ั#งยืน เพื#อใหเ้กิดความเชื#อมโยงของการดาํเนินงานในแต่ละส่วน และ
กาํหนดเป็นนโยบายในการดาํเนินการ เพื#อการนาํไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล ดงันีJ  

6.1 กระบวนการจดัหาที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม 
กระบวนการจดัซืJอเป็นกระบวนการสาํคญั ในการบริหารความคุม้ค่าควบคู่ไปกบัคุณภาพของสินคา้ โดย

การเลือกสินคา้และบริการที#มีคุณภาพ พร้อมไปกบัการลดผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้ม มิไดพิ้จารณาดา้นราคาเพียงอย่าง
เดียว เพื#อเป็นการกระตุน้ใหเ้กิด การเปลี#ยนแปลง และปลูกฝังจิตสาํนึกดา้นสิ#งแวดลอ้มที#ดีให้กบัผูมี้ส่วนเกี#ยวขอ้งทัJง
พนกังาน  และ ผูส่้งมอบ มีการปรับเปลี#ยน การเลือกใชสิ้นคา้และบริการโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้มมากขึJน  

การจัดหาที# เป็นมิตรต่อสิ# งแวดล้อมของบริษัท ประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุม
กระบวนการผลิตใหเ้ป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม การจดัการพลงังาน การจดัการนํJา การจดัการของเสีย เป็นตน้ 

บริษทัมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบติังาน โดยคาํนึงถึงคุณภาพ 
ปริมาณ และการส่งมอบ รวมถึงขอ้กาํหนดขัJนตํ#าตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจดัการคุณภาพ อาทิ  ISO 9001 ,                  
ISO 14001  โดยมีหลกัเกณฑก์ารประเมิน ดงันีJ  

การประเมินคู่ค้าตามมาตฐานคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203 Suppliers 

ควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ
ตามมาตรฐานกาํหนด 

 

ส่งมอบวตัถุดิบตรง
ตามกาํหนดเวลา 

 

ปริมาณวตัถุดิบ
ครบถว้นตามที#กาํหนด 

เกรด A   179  ราย 
เกรด B     14  ราย 
เกรด C     27  ราย 
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กระบวนการผลติ 
บริษทัใหค้วามสาํคญัดา้นประสิทธิภาพการผลิต โดยติดตามวิเคราะห์กระบวนการ ตัJงแต่การรับวตัถุดิบ

จนถึงเป็นผลิตภณัฑสิ์นคา้และบริการซึ# งครอบคลุมไปถึงการขนส่งบน แนวคิด “ ผลิตภณัฑที์#มีความปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภคและเป็นมิตรกบัสิ#งแวดลอ้ม ” จากการปรับเปลี#ยนกระบวนการ และการควบคุมการผลิต ผ่านระบบ LEAN 
และระบบ shopfloor control / การใชเ้ชืJอเพลิงชีวมวลแทนนํJามนัเตา / การใชร้ะบบทาํความเยน็ Evaporative Cooling 
System หรือ EVAP แทนระบบปรับอากาศ (Air Condition) ทาํใหส้ามารถลดการใชพ้ลงังาน ถึงแมจ้ะมีการเพิ#มกาํลงั
การผลิต 

 
 
 
 

2.การคดัแยกขยะ/ 
ทิJงขยะถูกตอ้ง 

ตามประเภทและสถานที# 

3. มีระบบการป้องกนั  
ควบคุมการปนเปืJ อน  
ของเสียที#ออกสู่สิ#งแวดลอ้ม 

 4.  มีวธีิการควบคุม  
สารเคมี วสัดุ วตัถุดิบที#
เป็นอนัตรายที#เหมาะสม 

7. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน 

9. ใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ข
ปัญหาดา้นสิ#งแวดลอ้ม 

1. การใชท้รัพยากรอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

 5. ระบบการจดัส่งใช้
ยานพาหนะที#อยูใ่นสภาพ
ดีไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษ 

6. มีการเตรียมการป้องกนั
หากเกิดภาวะฉุกเฉิน 

8. มีการปฏิบติัตามกฏระเบียบ
ดา้นสิ#งแวดลอ้มของบริษทั 

10. ไม่ปรากฎวา่มีขอ้ร้องเรียนจาก
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย /ผูเ้กี#ยวขอ้ง 

186 Suppliers 
เกรด A   199  ราย 
เกรด B     27  ราย 
เกรด C       -   ราย 
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การขนส่งสินค้าอย่างประสิทธิภาพและเป็นมติรต่อสิ�งแวดล้อม 
 บริษทัไดน้าํระบบ Software มาใชใ้นการบริหารจดัการดา้นการขนส่ง เพื#อสร้างประสิทธิภาพในการขนส่ง 
ดว้ยการวางแผนการขนส่ง ทัJงการกาํหนดเส้นทาง การเลือกพาหนะและรูปแบบของการขนส่งเป็นปัจจยัสําคญัในการ
บริหารตน้ทุนค่าขนส่งสามารถใชสิ้นทรัพยที์#มีอยู่อย่างคุม้ค่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื#อการขนส่งที#เป็นมิตร
ต่อสิ#งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย  

1. กาํหนดตารางเที#ยวรถขนส่งแต่ละสาขา ผา่นระบบ Intranet ของบริษทั 
2. การลดการขนส่งสินคา้เที#ยวเปล่าทัJงไปและกลบั ซึ# งสามารถจบัคู่การขนส่งกบับริษทัในกลุ่มสหพฒัน์ 
3. ใช้ระบบ Software ควบคุมนํJ าหนักสินคา้แต่ละรอบการขนส่ง  เพื#อให้เกิดการใช้เชืJอเพลิงอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. การลดการใชพ้ลงัดว้ยพนกังานขบัรถ ดว้ยการอบรมและฝึกฝน เพื#อมุ่งเน้นให้พนกังานขบัรถปลอดภยั

สร้างจิตสาํนึก และปรับเปลี#ยนพฤติกรรมให้ขบัรถดว้ยความเร็วที#เหมาะสม รวมถึงการศึกษาเส้นทาง
ก่อนการเดินทางทุกครัJง เพื#อให้เกิดการใชเ้ชืJอเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. การตรวจสภาพยานพาหนะอย่างสมํ#าเสมอ เพื#อให้เกิดความปลอดภยัและการใช้เชืJ อเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 จากการบริหารจดัการดงักล่าวทาํให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งลงได ้ซึ# งบริษทัไดมี้
การขยายผลสู่คู่คา้ (บริษทัขนส่ง) และไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

คู่ค้า  ผู้ให้บริการ  และ ผู้จดัจาํหน่าย 
 บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานและเขา้เยี#ยมเยียนคู่คา้ ผูใ้ห้บริการ และผูจ้ดัจาํหน่ายอย่างสมํ#าเสมอ 
เพื#อให้มั#นใจว่ามีการปฏิบติัสอดคลอ้งตามระบบการจดัการดา้นสิ#งแวดลอ้ม ISO 14001 และนโยบายการจดัการอนุรักษ์
พลงังานและสิ#งแวดล้อม ทาํให้บริษทัมีการคดัเลือกคู่คา้อย่างเป็นระบบเพื#อให้มั#นใจว่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value 
Chain) ของบริษทัประกอบไปดว้ยคู่คา้ที#มีการดาํเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนา
มยั เป็นมิตรต่อสิ#งแวดล้อม โดยสนับสนุนการจดัหาที#เป็นมิตรต่อสิ#งแวดล้อมที#พิจารณาจากสินคา้และบริการของ
ผูป้ระกอบการที#ปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นสิ#งแวดลอ้ม หรือไดม้าตรฐานตามเกณฑข์องบริษทั อาทิ การปฏิบติัตามกฎหมาย 
การใชท้รัพยากรและพลงังานอย่างคุม้ค่า การควบคุมการผลิต การจดัการของเสีย ทัJงนีJ  เพื#อเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพ
และประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน และยกระดับกระบวนการจัดซืJ อจัดจ้างของบริษัทให้เป็น Green 
Procurement มากขึJนในอนาคต 
 จากการดาํเนินดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัคาดหวงัว่า คู่คา้ ผูใ้ห้บริการ และผูจ้ดัจาํหน่าย ซึ# งเป็นคู่ธุรกิจของ
บริษทัจะสามารถนาํแนวทางการจดัการดา้นสิ#งแวดลอ้มไปขยายผลเป็นมาตรฐานในห่วงโซ่ต่อๆไป 
 ลูกค้า ผู้อุปโภค และผู้ใช้สินค้า 
 บริษทัตระหนกัดีว่า การที#องคก์รธุรกิจจะย ั#งยืนอยู่ไดน้ัJนตอ้งเขา้ใจความตอ้งการที#แทจ้ริงของลูกคา้ ซึ# งใน
ปัจจุบนัพบวา่ ความคาดหวงัของลูกคา้นัJนไม่ไดจ้าํกดัขอบเขตเฉพาะในส่วนที#เป็นผลกระทบโดยตรงจากการดาํเนินธุรกิจ 
แต่ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนเพื#อสร้างความย ั#งยืนให้กบัสังคมและสิ#งแวดล้อมด้วย บริษัทพัฒนา และสร้างสรรค์
นวัตกรรมในสินค้า ที�คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�อง พร้อมเพิ#มความสามารถในการแข่งขนั 
และมูลค่าเพิ#มทางธุรกิจไปในขณะเดียวกนั อาทิ การประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริJนท ์ (Carbon Footprint) บนเสืJอโปโล / 
ผลิตภณัฑ ์Eco Yarn Dyed Look  หรือการยอ้มผา้ผนืให้มีลวดลายสีสนัแทนการยอ้มเส้นดา้ย / ผลิตภณัฑ ์Cool mode และ
ผลิตภณัฑ ์I - Flex เป็นตน้ ( รายละเอียดเปิดเผยในหวัขอ้ “ นวตักรรมของ PG จากการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบ”) 
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7. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษทัตระหนกัดีว่าความพึงพอใจและความเชื#อมั#นของลูกคา้เป็นกุญแจสําคญั อนันาํไปสู่ความสําเร็จ
ของบริษทัอยา่งย ั#งยืน  โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันีJ  
 1. ดาํเนินธุรกิจโดยผลิตสินคา้ที#ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม 
 2. พฒันาสินคา้และบริการ คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพิ#มคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการ เพื#อตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้อยา่งต่อเนื#อง  พร้อมกบัการใหข้อ้มูลที#จาํเป็นต่อการตดัสินใจโดยไม่ปิดบงั 
หรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริง 

 3. ดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื#อสัตย ์ สุจริต  เป็นธรรม  และไม่กระทาํการใดๆ   ที#เป็นการละเมิด
สิทธิของลูกค้า รักษาความลบัทางการค้าของลูกค้า ไม่นําไปใช้เพื#อประโยชน์ตนเองหรือผูที้#
เกี#ยวขอ้งโดยมิชอบ 

 4. ไม่เรียกรับ  หรือยินยอมที#จะรับ   ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื#นใดที#ไม่สุจริตจากลูกคา้  ทัJงทางตรง
และทางออ้ม 

 บริษทัมุ่งมั#นที#จะผลิตสินคา้สินคา้ที#ผลิตมีคุณภาพ มีอายุการใช้งาน และราคาที#เหมาะสม ทัJงนีJ  ดว้ย
ตระหนกัถึงคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภยัในตวัสินคา้ บริษทัจึงมีระบบตรวจสอบคุณภาพสินคา้ตัJงแต่ขัJนตอนของ
การคดัเลือกวตัถุดิบ เขา้สู่กระบวนการผลิตเป็นสินคา้จนถึงมือผูบ้ริโภค เพื#อไม่ก่อใหเ้กิดความเสี#ยงหรืออนัตรายต่อ
ผูบ้ริโภค ดงันีJ  

���� ควบคุมความปลอดภยัของวตัถุดิบ ดว้ยการนาํระบบระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH : 
Registration Evaluation and Authorization of Chemicals) เป็นตวักาํหนดมาตรฐานควบคุมการสั#งซืJอ
วตัถุดิบของบริษทั วตัถุดิบของบริษทัจะตอ้งปราศจากซึ# งสารอนัตราย อาทิ สารฟอร์มาดีไฮล์ สาร
ฟลูออเรสเซ่น   เป็นตน้ 

���� ควบคุมความปลอดภยัของสินคา้ในกระบวนการผลิต ก่อนถึงมือผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
� ควบคุมพืJนที#ในการผลิตให้ปลอดจากสารเคมีตามมาตรฐานของลูกคา้ทัJงใน และต่างประเทศ 
� การตรวจสอบโลหะหนกัในสินคา้ เช่น สารปรอท สารตะกั#ว 
� การตรวจเขม็/เศษโลหะในสินคา้ 

���� บรรจุภณัฑข์องสินคา้สามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่ได ้และสามารถย่อยสลายไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ#งแวดลอ้ม 

มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกค้า 
บริษทัไดด้าํเนินกิจกรรมเพื#อรักษาไวซึ้# งคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ ์รวมถึงการให้ความสําคญัต่อการลด

ผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้มอย่างย ั#งยืน  บริษทัไดป้ระกาศนโยบายและดาํเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม
ด้านแรงงาน โดยการรักษาไวซึ้# งการรับรองระบบบริหารจดัการคุณภาพ ISO9001:2015 ระบบมาตฐานการจดัการ
สิ#งแวดลอ้ม ISO14001:2015 และ การปฏิบติัตามมาตรฐานWRAP 

ในปี 2560 บริษทัไดด้าํเนินการจดัการสิ#งแวดลอ้ม เพื#อลดผลกระทบดา้นต่างๆอย่างต่อเนื#อง โดยไดท้าํการ
ตรวจประเมินระบบการจดัการดา้นสิ#งแวดลอ้ม ISO14001:2015 นอกจากนีJ บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ 
(Code of Conduct) ของลูกคา้ ทัJงของ Phillips - Van Heusen  ,  Dr. martens  และ Peter  Millar ทัJงดา้นความปลอดภยั     
อาชีวอนามยั และสิ#งแวดลอ้ม และดา้นแรงงาน เป็นการสร้างความมั#นใจและเชื#อมั#นไดว้่าบริษทัไดพ้ฒันาให้เป็นไปตาม
ระบบและมาตรฐานต่างๆที#เป็นที#ยอมรับ อยา่งต่อเนื#อง 
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บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานและระบบต่างๆ เพื#อสร้างความเชื#อมั#นใหก้บัลูกคา้  
1. ไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารการจดัการคุณภาพสินคา้ ISO 9001 : 2015 ตัJงแต่

กระบวนการออกแบบ จดัหาวตัถุดิบ การตดัเยบ็ ตรวจสอบคุณภาพและบรรจุ สามารถตรวจสอบไดใ้น
ทุกกระบวนการ 

2. มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพและมีระบบหอ้งปฏิบติัการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถ
รองรับลกูคา้ยโุรป (ISO) อเมริกา(AATCC) หรือ ญี#ปุ่น (JIS)   ไดต้ามความตอ้งการเพื#อใหผ้ลิตภณัฑมี์
ความคงทนของสี  ปลอดภยัจากสารเคมี และมีความแข็งแรงคงทนตลอดอายุการใช้งานของสินคา้
ทั#วไป 

 

 AATCC ย่อมาจาก American Association of Textile 
Chemists and Colorists  หรือ มาตรฐาน วิธีการทดสอบการ
ยอ้มสี การรักษาและคุณสมบติัต่างๆของเส้นใย 
JIS ยอ่มาจาก Japanese Industrial Standard คือ มาตรฐาน
คุณภาพของประเทศญี#ปุ่ น 

การแสดงฉลากผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษทัไดต้ระหนักถึงความสําคญัในการแสดงข้อมูลที#ถูกตอ้งของสินคา้ จึง

กาํหนดให้ติด/แขวนฉลากหรือป้ายแสดงขอ้มูลการใช้สินคา้ คาํแนะนาํการใชสิ้นคา้ และ
ขอ้มูลอื#นซึ# งสอดคลอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั  มาตรฐานสากลต่างๆ และตาม
หลกัเกณฑข์องสาํนกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ในทุกผลิตภณัฑข์องบริษทั 

 ทัJงนีJ  เพื#อให้ผูบ้ริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดในการใช้สินคา้  รวมทัJ ง
ไดรั้บความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และ มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน อีกทัJงยงัได้
รับทราบถึงผลกระทบที#เกิดขึJนตลอดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์เพื#อประกอบการตดัสินใจในการ
เลือกซืJอผลิตภัณฑ์ เพื#อประกอบการตดัสินใจเลือกซืJอผลิตภัณฑ์ / กระตุน้ให้ผูบ้ริโภค
ปรับเปลี#ยนพฤติกรรมการเลือกซืJอผลิตภณัฑที์#เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม 

การวดัความพงึพอใจของลูกค้า   
บริษทัเชื#อว่าระดบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหนึ#งในตวัชีJ วดัขององคก์ร จึงให้ความสาํคญัในการรับ

ฟังความคิดเห็นของลกูคา้ พร้อมทัJงมีกระบวนการวดัความพึงพอใจของลกูคา้ 8 ขอ้หลกั โดยขอ้เสนอแนะที#ไดรั้บจาก
ลูกคา้ บริษทัจะนาํมาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้ดียิ#งขึJน รวมถึงการพฒันาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลกูคา้  

ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ ปี 2561 
 

 

. 

 

 

 

1.  ความสะดวกในการติดต่อ  = 4.08 

2. ระบบการจัดส่งตัวอย่าง และเอกสาร  = 3.83 

3. การส่งมอบ  = 3.58 

4. คุณภาพสินค้า  = 4.08 

5. การแก้ไขข้อร้องเรียน  = 3.67 
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การรับข้อร้องเรียน  
บริษทัจดัใหมี้ระบบและช่องทางใหลู้กคา้ร้องเรียน สอบถามขอ้มูล และเสนอแนะ เกี#ยวกบัคุณภาพของ

สินคา้และบริการไดอ้ย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทาง (รายละเอียดปรากฎในหวัขอ้ “ช่องทางการ
สื#อสาร) มีระบบศูนยล์กูคา้สมัพนัธ์โดยเชื#อมโยงกบัฐานขอ้มูลของบริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั#นแนล จาํกดั (มหาชน) 
ซึ#งเป็นลกูคา้หลกัของบริษทั และเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายถึงผูบ้ริโภค ทัJงนีJ  บริษทัไดมี้การติดตามเพื#อแกไ้ขขอ้ร้องเรียนต่างๆ 
อยา่งสมํ#าเสมอ  

ช่องทางการสื�อสาร 
บริษทัจดัใหมี้ระบบและช่องทางใหลู้กคา้ร้องเรียน สอบถามขอ้มูล และเสนอแนะ เกี#ยวกบัคุณภาพของ

สินคา้และบริการไดอ้ยา่งสะดวก โดยสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทาง ไดแ้ก่   

 โทรศัพท์ E-mail 
หน่วยงานธุรกิจ 1 0-2685-6535 nutchapunporn@pg.co.th 
หน่วยงานธุรกิจ 2 0-2985-6565 photchamarn@pg.co.th 

นอกจากนีJ  บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการสื#อสารขอ้มูลผลิตภณัฑผ์่าน Social Media ไดแ้ก่ www.pg.co.th 
และ Facebook  เพื#อตอบสนองกบัวิถีชีวิตของลูกคา้และผูบ้ริโภคที#เปลี#ยนแปลงไป ทาํใหส้ามารถสื#อสารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และผ่านงานแสดงสินคา้ต่างๆ อาทิ Saha Group Fair Trade Export Exhibition ซึ# งบริษทัเขา้
ร่วมการแสดงสินคา้อยา่งต่อเนื#อง เพื#อใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกชมสินคา้ พร้อมแนะนาํ ติชมสินคา้ของบริษทัได ้และ
ก่อใหเ้กิดการปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื#อง 

ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที# เป็นนัยสําคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื#นๆ บริษทัได้นํามา
วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื#อดาํเนินการแกไ้ข ป้องกนั ติดตามทัJงระบบและปรับใชก้บัทัJงองคก์ร เพื#อมิให้ขอ้บกพร่องนัJน
เกิดขึJนอีก 

 

8. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
บริษทัต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การ

ทุจริตคอร์รัปชั#นนัJนเป็นภยัร้ายแรงที#ทาํลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทัJง
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  บริษทัไม่มีนโยบายเสนอเงิน 
สิ#งจูงใจ ของกาํนลั สิทธิประโยชนพิ์เศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่วา่ทางตรงหรือผ่านบุคคลที#
สามแก่ลูกคา้ คู่คา้บริษทั หน่วยงานภายนอกหรือเจา้หน้าที#ภาครัฐ เพื#อให้ไดม้าหรือ
คงไวซึ้# งประโยชน์หรือความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ รวมทัJงไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวลั
หรือการจ่ายเงินอื#นใดเพื#อเร่งการดาํเนินการหรืออาํนวยความสะดวก 

บริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมั#นในความถูกตอ้ง โดยจดัให้มีแนวทางในการต่อตา้นการ
ทุจริต คอร์รัปชั#น รวมถึงการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ทศันคติ โดยการสนันสนุนกิจกรรมที#ส่งเสริมและปลูกฝังให้
ผูบ้ริหารและพนกังาน ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที#เกี#ยวขอ้ง ไม่สนบัสนุนใหมี้การสร้างความสําเร็จ
ของงานดว้ยวิธีการทุจริต   
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บริษทัให้ความสําคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั#น และปลูกฝังเป็นวฒันธรรมองค์กร โดย

ส่งเสริมใหป้ฐมนิเทศพนกังานใหม่ ดว้ยหลกัสูตร “ การเตรียมความพร้อมก่อนการเริ#มงาน”  และนอกจากนัJนบริษทั
ยงักาํหนดใหผู้บ้ริหารและหัวหนา้งาน ไดรั้บการฝึกอบรมเรื#อง “ การประเมินความเสี#ยงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั#น” 
เพื#อสื#อสารใหร้ะดบัผูป้ฏิบติังานไดรั้บทราบและนาํไปสู่การปฏิบติั ทัJงนีJบริษทัยงัคงจดัอบรมและมีการวดัผลเกี#ยวกบั
นโยบายอยา่งต่อเนื#องตาม แผนการอบรมกาํหนดใหค้รอบคลุมกบัจาํนวนบุคลากรทัJงหมดของบริษทั 100% 
 เพื#อใหม้ั#นใจไดว้่าบริษทัไดน้าํไปสู่การปฏิบติัอย่างแทจ้ริงจึงไดก้าํหนดขัJนตอนมาตรการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชั#นดงันีJ     
 คณะกรรมการบริษทั  

- แสดงความมุ่งมั#นต่อการต่อตา้นการคอร์รัปชั#น 
- ประธานกรรมการบริษัทแสดงเจตนารมณ์เพื#อเข้ารับการ

รับรองมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั#น 

 
 
 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
- เสนอและทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั#น 
- ขอ้ปฏิบติั ระเบียบต่างๆ ที#เกี#ยวขอ้ง 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

- กาํกบัดูแล และประเมินความเสี#ยงทั#วทัJงองคก์ร 

- สนบัสนุนดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั#น 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

- เป็นผูป้ระเมินตนเองเกี#ยวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั#น 

- ทาํหน้าที#พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบ
บริหารความเสี#ยง และความเสี#ยงดา้นทุจริตคอร์รัปชั#น  รวมทัJง
กํากับดูแลและสอบทานมาตรการบริหารความเสี# ยงและ
ต่อตา้นการคอร์รัปชั#น 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ทาํหนา้ที#ในการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที#มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั  

 กรรมการบริษทั ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และตวัแทนทางธุรกจิ 
ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั#น และขอ้ปฏิบติั โดยตอ้ง
ไม่เขา้ไปเกี#ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั#นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม 
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 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น 
 ตามที#คณะกรรมการบริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกัด (มหาชน)  มีมติอนุมติัการลงนามในคาํประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  เมื#อวนัที# 19  กุมภาพนัธ์ 2557  เพื#อให้
สอดคลอ้งกบัที#ไดก้าํหนดไวใ้นหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีของบริษทั  ตลอดจนเพื#อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  คณะกรรมการบริษทัไดมี้นโยบายปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชั#นโดย
หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานยอมรับ หรือสนบัสนุนการคอร์รัปชั#นทุกรูปแบบ ทัJงทางตรงและทางออ้ม 
โดยกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื#อเป็นแนวทางปฏิบติั  ซึ# งไดรั้บอนุมติัจากที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัJ งที# 
2/2558 เมื#อวนัที# 26 กมุภาพนัธ์ 2558 ดงันีJ  

ในปี 2561 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั#น เมื#อวนัที# 19 
ธนัวาคม 2561 และไดรั้บอนุมติัจากที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัJ งที# 6/2561 เมื#อวนัที# 21 ธนัวาคม 2561 ดงันีJ  
 แนวปฏิบัต ิ  

1. ส่งเสริมการสร้างจิตสาํนึก  และค่านิยมในการต่อตา้นคอร์รัปชั#นให้แก่ กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร 
และพนกังานใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย   ประกาศ และขอ้บงัคบัที#เกี#ยวขอ้ง 

2.  บริษทัไม่กระทาํ และ/หรือ ไม่สนบัสนุนการใหสิ้นบน หากมีการบริจาคเพื#อการกศุล  รวมถึงการให้
ของขวญัทางธุรกิจ  บริษทัจะดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส ชีJแจงและตรวจสอบได ้   

3. หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน กระทาํการใดหรือเป็นตวักลางในการเรียก รับทรัพยสิ์น  
หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื#อจูงใจหรือกระทาํการผิด
กฎหมาย รวมถึงการใชต้าํแหน่งหนา้ที#และ/หรือ นาํขอ้มลูของบริษทัไปแสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่
ตนเองหรือผูอื้#น 

4.  จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินที#โปร่งใสและถูกตอ้ง  มีระบบการควบคุมภายในที#มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม  เพื#อป้องกนั
มิใหเ้กิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี#ยวขอ้งกบัการทุจริต การคอร์รัปชั#น   

5. กาํหนดใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั#นอย่างสมํ#าเสมอ ตลอดจนการ
ทบทวน แนวทางการปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ เพื#อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี#ยนแปลง
ของธุรกิจ กฎหมาย และขอ้บงัคบั ที#เกี#ยวขอ้ง 

6. จดัให้มีช่องทางในการสื#อสารเพื#อให้ผูแ้จง้เบาะแสสามารถที#จะแจง้เบาะแสอนัควรสงสัย โดยให้
ความมั#นใจวา่ผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครอง 

ทัJงนีJคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดด้าํเนินการจดัทาํ “ขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั#น” ซึ# ง
ประกอบดว้ย 

1. คาํนิยามและรูปแบบการคอร์รัปชั#น 
2. หนา้ที#ความรับผดิชอบ 
3. แนวทางการปฏิบติั 

ซึ# งไดรั้บอนุมติัจากประชุมคณะกรรมการบริษทัครัJงที# 2/2561 เมื#อวนัที# 19 ธนัวาคม  2561 
(รายละเอียดปรากฎในหัวขอ้ การกาํกับดูแลกิจการ “หมวดที# 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย หัวขอ้ นโยบายต่อตา้นการ

คอร์รัปชั#น” และเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทั www.pg.co.th ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการที#ดี ”) 
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บริษทัไดจ้ดัใหมี้การถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั#นและการจ่ายสินบน
เพื#อประโยชนท์างธุรกิจ รวมทัJงโทษทางวินยัไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั เพื#อปลูกจิตสาํนึกที#ดี มี
วินยั มีคุณธรรมจริยธรรม นาํไปสู่การเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

บริษทัได้ผ่านการรับรอง เป็นลาํดับที#  185 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อตา้นการทุจริต เมื#อ วนัที# 
14 ตุลาคม 2559  

ตลอดระยะเวลาที#ผา่นมาคณะกรรมการและผูบ้ริหารไดน้อ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการบริหารองคก์รอย่างต่อเนื#อง และมุ่งมั#นในการบริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีอย่างเคร่งครัด
พร้อมถือมั#นในการใหพ้นกังานทั#วทัJงองคก์รปฏิบติัหนา้ที#ดว้ยความขยนั ซื#อสตัย ์ยุติธรรม ตามปรัชญาการดาํเนินชีวิต
และการทาํงานของผูก่้อตัJงเครือสหพฒัน ์ดร.เทียม โชควฒันา  รวมถึงการตระหนกัถึงความสาํคญัและปฏิบติัตามแนว
ปฏิบติัและการบริหารความเสี#ยงเกี#ยวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชั#น 

ส่งผลใหปี้ 2561 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื#องการทุจริต คอร์รัปชั#น การให ้ หรือรับสินบนเพื#อ
ประโยชนท์างธุรกิจของบริษทัแต่อยา่งใด  

9. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัสนบัสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยดาํเนินธุรกิจตามหลกักฎหมายสิทธิมนุษยชน และ

ประกาศเป็นนโยบายที#ชดัเจน ภายใตข้อบเขตอาํนาจบริษทั และจะไม่มีส่วนร่วมกบัการกระทาํใดๆ ที#ขดัต่อหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลกัสิทธิมนุษยชนโดยประกาศเป็นนโยบายที#ชดัเจนทัJง
มาตรฐานสากลคือ มาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) และมาตรฐานแรงงานไทย 
(มรท. 8001 – 2553) ในการไม่เลือกปฏิบติัต่อการจา้งงาน ไม่ว่าบุคคลนัJนจะมีถิ#นกาํเนิด สัญชาติ เชืJอชาติ เผ่าพนัธ์ุ สี
ผิว ศาสนา ภาษา ความเบี#ยงเบนทางเพศ ความทุพลภาพ มาเป็นปัจจยัในการพิจารณาและตดัสินการจา้งงาน พนกังาน
มีความสมคัรใจในการทาํงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนกังาน ในขณะเดียวกนั ไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการพฒันาพนกังานเพื#อฝึกทกัษะและเพิ#มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้อย่าง
ทั#วถึงและสมํ#าเสมอ ในกรณีที#พนกังานไม่ไดรั้บความยติุธรรมในเรื#องต่าง ๆ มีการกาํหนดช่องทางที#สามารถร้องเรียน
หรือแจง้เบาะแสเกี#ยวกับเรื# องที#อาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมายพร้อมทัJงมีกระบวนการแกไ้ข มาตรการคุม้ครอง                  
ผูร้้องเรียนที#เป็นระบบและยติุธรรมโดยเผยแพร่ในระบบอิเลคทรอนิคส์ในองคก์ร (Intranet) 

ทัJงนีJบริษทัยงัไดใ้หค้วามร่วมมือกบัลูกคา้ในการดาํเนินธุรกิจตามหลกันโยบาย และคุณธรรม ( Code of 
Conduct) ของลกูคา้ในการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงไดมี้การลงนามในนโยบายของ PVH Corp. ดงันีJ  

1. นโยบายแรงงานสมัพนัธ์ 
2. นโยบายการไม่เลือกปฏิบติั 
3. นโยบายการคุกคามและการล่วงละเมิด 
4. นโยบายการบงัคบัใชแ้รงงาน 
5. นโยบายแรงงานเดก็ 
6. นโยบายเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
7. นโยบายสุขภาพและความปลอดภยั 
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8. นโยบายค่าตอบแทนและประโยชน ์
9. นโยบายจาํนวนชั#วโมงการทาํงาน 
10. นโยบายสิ#งแวดลอ้ม 

มาตรการที�ใช้กบับริษทัจ้างเหมาแรงงาน 
บริษทัไดก้าํหนดไวใ้นสัญญาให้ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติัต่อลูกจา้งของตนอย่างถูกกฎหมาย ตามหลกัสิทธิ

มนุษยชนเช่นเดียวกบัพนกังานของบริษทั ซึ# งหากผูรั้บจา้งผิดสญัญาไม่ปฏิบติัตาม บริษทัจะบอกเลิกสัญญาโดยไม่ตอ้ง
บอกกล่าวล่วงหน้า  ตลอดระยะเวลาที#ผ่านมาบริษทัไดต้รวจสอบเอกสารต่าง ๆ และสัมภาษณ์พนักงานจา้งเหมา
แรงงานไม่พบสิ#งผิดปกติแต่ประการใด 

ดา้นการอบรมใหค้วามรู้ดา้นต่าง ๆ แก่ลกูจา้งจา้งเหมาแรงงานบริษทัไดจ้ดัอบรมตัJงแต่ก่อนเริ#มปฏิบติังาน
ใหเ้ขา้ใจเรื#องกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั นโยบายระบบคุณภาพและมาตรฐานทุกระบบที#บริษทัเกี#ยวขอ้งตลอดจน
เขา้ร่วมฝึกปฏิบติัและฝึกซอ้มร่วมกบัพนกังานซึ#งหากเป็นชาวต่างชาติจะใหค้วามรู้ผา่นล่ามทัJงนีJ เพื#อลดความเสี#ยงในการ
ปฏิบติังานที#อาจไม่สอดคลอ้งโดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมและความปลอดภยัควบคู่กนั 

การปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตวัของพนักงาน 
บริษทัเคารพในความเป็นส่วนตวัของพนกังานโดยจะปกป้องและไม่นาํขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน เช่น 

เงินเดือน ประวติัครอบครัว ประวติัการรักษาพยาบาล ฯลฯ ไปเปิดเผยใหบุ้คคลภายนอกหรือผูที้#ไม่เกี#ยวขอ้ง เวน้แต่
เป็นขอ้มลูที#ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที#เกี#ยวขอ้งตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

การดูแลชุมชนและสังคม 
การดูแลบุคลากรของบริษทัยงัครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมให้พนกังานเป็นผูที้#มีจิตใจดีงาม เอืJอเฟืJ อและแบ่งปัน
ประโยชนแ์ละความสุขแก่ผูอื้#น พร้อมที#จะใหแ้ละมอบคุณค่าที#ดีเพื#อตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคม มีจิตอาสาและมี
ส่วนร่วมทาํกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทัJงที#บริษทัจดัขึJน และ/หรือ พนกังานริเริ#มทาํเป็นประโยชนต่์อชุมชนและสงัคม 

10. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของทรัพยากรบุคคล และเชื#อมั#นว่าพนกังานที#มีคุณภาพเป็นปัจจยัสาํคญั
ในการขบัเคลื#อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย และสร้างความไดเ้ปรียบต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ จึงไดใ้หก้ารสนบัสนุนทัJงดา้น
การบริหารจดัการและพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบต่อเนื#องในทุกๆ ระดบั พร้อมสนบัสนุนใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถได้อย่างเต็มที# สร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าที#การงานอย่างเท่าเทียมกนั เพื#อเติมโตไปพร้อมๆ กับ
ความสาํเร็จขององคก์ร  

นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อพนกังานในจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ดงันีJ  
1. ปฏิบติัต่อพนกังานโดยเคารพต่อศกัดิP ศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิขัJนพืJนฐานในการทาํงาน ตลอดจน

ไม่เปิดเผยหรือส่งผา่นขอ้มลูหรือความลบัของพนกังานต่อบุคคลภายนอกหรือผูไ้ม่เกี#ยวขอ้ง 
2. ปฏิบติัต่อพนกังานภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัเกี#ยวกบัการทาํงานของบริษทั 
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในการจา้งแรงงาน ไม่เลือกปฏิบติั ไม่กีดกนัดว้ยเหตุทางเพศ สีผิว เชืJอชาติ 

ศาสนา อาย ุความพิการหรือสถานะอื#นใดที#ไม่ไดเ้กี#ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน 
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4. สนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี#ยนความรู้ เพื#อพฒันาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรอยา่งทั#วถึง สร้างความมั#นคงในอาชีพและใหโ้อกาสในการเจญกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่
ละคน 

5. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานและการพฒันาบริษทั 
6. ใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมเหมาะสม ตามความรู้ ความสารถ หนา้ที# ความรับผิดชอบและผล

การปฏิบติังาน 
7. จดัใหมี้สวสัดิการและสิทธิประโยชนที์#เหมาะสมแก่พนกังาน  
8. เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางสื#อสารเสนอแนะและร้องทุกขเ์กี#ยวกบัการทาํงานซึ# งขอ้เสนอแนะ

ต่าง ๆ จะไดรั้บการพิจารณาและกาํหนดวิธีการแก้ไขเพื#อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

9. จดัหาสิ#งอาํนวยความสะดวกที#จาํเป็นในการปฏิบติัหนา้ที# รวมทัJงจดัสภาพแวดลอ้มการทาํงานโดย
คาํนึงถึงหลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ#งแวดลอ้มในการทาํงาน เพื#อเป็นการส่งเสริมและ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังาน 

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกระดบัในการดาํเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 
เพื#อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที#ดีและความผกูพนัต่อบริษทัของพนกังาน บนพืJนฐานการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม 

และการเคารพซึ#งกนัและกนั บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งันีJ  
  แนวทางปฏิบัตด้ิานว่าจ้าง 

1. บริษทัไม่ใชแ้รงงานที#ถูกบงัคบัในการจา้งงานทุกรูปแบบ 
2. บริษทัปฏิบติัตามกฎหมาย,ขอ้กาํหนด ต่างๆ และจะคุม้ครองสิทธิ ของพนกังานใหเ้ท่าเทียมกนั 
3. บริษทัจดัใหมี้ระบบการจา้งงานที#มีสัญญาจา้งที#ถูกตอ้งตามกฎหมายและมีขอ้ตกลงการจา้งงาน

อยา่งชดัเจน 
4. บริษทัปฏิบัติกับพนักงานในเรื# องการจ้างงาน โดยอยู่บนพืJนฐานของความสามารถในการ

ปฏิบติังาน ประสิทธิภาพการทาํงานมากกวา่บุคลิกลกัษณะส่วนบุคคล 
 แนวปฏิบัตด้ิานค่าตอบแทน 

1. บริษทักาํหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอตัราค่าจา้งขัJนตํ#าที#กฎหมายกาํหนดหรือตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติใน เรื# องสัญชาติ เชืJอชาติศาสนา เพศ แต่จะ
พิจารณาตามหลกัที#วา่งานเท่ากนัค่าตอบแทนเท่ากนั 

2. บริษทัพิจารณาการปรับค่าจา้งดว้ยความยุติธรรมเพื#อแยกใหเ้ห็นว่าผูป้ฏิบติังานมีความแตกต่าง
กนั  ทัJงในดา้นความรู้ ความสามารถ โดยกาํหนดหลกัเกณฑต์ามระเบียบการประเมินผลงาน การ
เลื#อนตาํแหน่ง  

3. บริษทัมีระบบการบนัทึก รายงาน อยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้

 แนวปฏิบัติด้านแรงงานสัมพนัธ์ 
1. บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการผา่นระบบคณะกรรมการสวสัดิการ 

และระบบอื#นๆ ซึ#งพนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
2. บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายตามสิทธิที#พนกังานทุกประเภทสญัญาจา้งจะไดรั้บ  
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3. บริษทัไม่ขดัขวาง แทรกแซง หรือการกระทาํใดๆ ที#จะเป็นผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิของพนกังาน
ที#ไม่มีผลเสียหายต่อกิจการของบริษทั ในการดาํเนินกิจกรรมของพนกังานที#ถือปฏิบติัตามหลกั
ความเชื#อของเชืJอชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ ชาติกาํเนิด การเป็นสมาชิกสหภาพ พรรคการเมือง 

4. บริษทัจดัให้มีระบบร้องทุกข ์เพื#อเป็นสื#อในการสร้างความเขา้ใจและสัมพนัธ์ที#ดีรวมทัJงให้เกิด
ความเป็นธรรมในการจา้งงาน 

แนวปฏิบัตกิารร้องทุกข์ 
1. พนกังานยื#นคาํร้องทุกข์เป็นหนงัสือหรือทางวาจาชีJ แจงรายละเอียดเกี#ยวกบัเรื#องที#ตอ้งการร้อง

ทุกข์   โดยระบุวนัเดือนปี ที#ร้องทุกข์ ประเด็นของปัญหา มูลเหตุที#เกิดปัญหาให้ตอ้งร้องทุกข ์ 
ใคร  ทาํอะไร    ที#ไหน อย่างไร มีความเป็นมา สภาพแวดลอ้ม พฤติกรรมอย่างไร วตัถุประสงค์
ของการร้องทุกข ์โดยแนบเอกสารประกอบ (หากมี)  พร้อมทัJงลงชื#อ ตาํแหน่ง หน่วยงาน ยื#นต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 

2. กรณี ที#พนกังานผูร้้องทุกข์   ไม่สามารถยื#นคาํร้องทุกข์ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงไดด้ว้ยเหตุผล
ประการใดๆ ก็ตาม  พนักงานอาจยื#นคําร้องทุกข์นัJนต่อผูบ้ังคับบัญชาระดับสูงขึJ นไป หรือ
ผูจ้ดัการบุคคล 

3. กรณี ผูร้้องทุกขไ์ม่สามารถใหข้อ้มลูเพื#อพิจารณาเรื#องร้องทุกขไ์ด ้สามารถ มอบหมายหรือแต่งตัJง
ใหมี้ตวัแทนเขา้มาใหข้อ้มลู ทัJงนีJจะตอ้งมีการมอบอาํนาจหรือแต่งตัJงตวัแทนใหถู้กตอ้ง 

4. หาก มีผูร้้องทุกขห์ลายคนในเรื#องเดียวกนั   ใหล้งนามร่วมกนัในหนงัสือร้องทุกขฉ์บบัเดียวกนัได ้
5. กรณี ผูร้้องทุกขไ์ม่พอใจคาํตอบจากผลการพิจารณา พนกังานผูร้้องทุกขส์ามารถยื#นอุทธรณ์ได้

ตามขัJนตอนที# 2 และ 3 
(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน แสดงอยูใ่น “ การกาํกบัดูแลกิจการ หมวด 3 การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้
เสีย” และเปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั www.pg.co.th ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการที#ดี”) 

 การสรรหาและการจ้างงาน 

 บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) มีนโยบาย ในการสรรหาคดัเลือก และการจา้งงาน โดยยึดหลกั
ความรู้ความสามารถ  ความเป็นธรรม ความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ  ทัJงในดา้นเพศ  เชืJอชาติ ศาสนา จึงให้
ความสําคญั ต่อการดูแลและปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและบนพืJนฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพฒันาความคิดเชิงสร้างสรรค ์ เพื#อสร้างมูลค่าเพิ#มแก่ตวัพนกังาน เป็นแรงบนัดาลใจ
และทศันคติที#ดีต่อปฏิบติังาน ส่งผลให้เกิดการพฒันาการทาํงานไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ ทัJงนีJ  นโยบายการจา้งงานและ
การบริหารแรงงานของบริษทั  กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน รวมทัJงกฎหมายแรงงาน 
หลกัเกณฑต์ามมาตรฐานสากล  นโยบายการบริหารของบริษทั และขอ้กาํหนดของลกูคา้ 

 ในปี 2561 สําหรับกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคคลากรจะเริ#มตน้ เมื#อมีตาํแหน่งที#เปิดใหม่
หรือมีตาํแหน่งวา่งทางบริษทัฯจะพิจารณาหมุนเวียนพนกังานปัจจุบนัที#เหมาะสมก่อน หรือในบางตาํแหน่งอาจจะเปิด
โอกาสให้พนกังานปัจจุบนัที#สนใจสมคัรตามแหน่งดงักล่าวและมีกระบวนการคดัเลือก ถา้หากไม่มีผูที้#สนใจหรือ
เหมาะสมกบัตาํแหน่งนัJน บริษทัจะทาํการประชาสัมพนัธ์เพื#อเปิดรับสมคัรผูส้มคัรจากภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ 
เพื#อใหไ้ดผู้ส้มคัรที#มีคุณสมบติัและประสบการณ์ตามที#ตอ้งการ  
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 ทัJงนีJผูส้มคัรทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั ตัJงแต่กระบวนการคดัเลือก เขา้สู่การสัมภาษณ์ 
และไดรั้บวา่จา้งเป็นพนกังาน กรณีผูส้มคัรที#ไม่ผา่นการคดัเลือกหลงัจากเขา้รับการสัมภาษณ์แลว้ บริษทัจะ มีการแจง้
ผลใหท้ราบ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวนพนกังานทัJงหมด 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 

815 คน 

สํานักงานใหญ่ : กรุงเทพ 

363 คน 

สาขาลาํพูน : จงัหวดัลาํพูน   

274 คน 

สาขากบินทร์บุรี :  
จงัหวดัปราจนีบุรี 

178 คน 

รายเดอืน  

 309 คน 

รายวนั  

 54 คน 

รายเดอืน  

 46 คน 

รายวนั  

 228 คน 

รายเดอืน  

 70 คน 
รายวนั  

 108 คน 
คนต่างชาต ิ 

 30 คน 

หญิง 

608 คน 

ชาย 

207 คน 

 

10 คน 
พนกังานผูพิ้การ 
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การจ้างงานคนพกิาร 

 บริษทัตระหนกัถึงศกัยภาพและความสามารถของผูพิ้การ โดยตัJงแต่ปี 2545 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้
พิการที#มีความพร้อมเขา้ร่วมงานกบัองคก์ร ซึ# งสร้างใหผู้พิ้การมีความภาคภูมใจและลดภาวะการพึ#งพาใหส้ังคมไดอี้ก
ทางหนึ#ง  อตัราการจา้งงานผูพิ้การของบริษทัสูงกวา่ตามที#กฎหมายกาํหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การบริหารค่าจ้าง เงนิเดอืน ผลตอบแทนและสวสัดกิาร 
 บริษทัฯ ดาํเนินนโยบายดา้นการบริหารค่าตอบแทน ดว้ยหลกัความเป็นธรรมตามความเหมาะสมกบั
สภาวะเศษฐกิจ การดาํรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแข่งขนัของธุรกิจประเภทเดียวกนั โดยยึดหลกัเชื#อมโยงผลสาํเร็จ
ของงานอย่างเหมาะสมกบัหนา้ที#ความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัความสามารถของพนกังานอย่างเท่าเทียมทัJง ชาย – 
หญิง ผูที้#มีความเบี#ยงเบนทางเพศ ผูที้#มีความพิการ เพื#อดึงดูดผูมี้ความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมงานกบับริษทัและจูงใจ
ใหพ้นกังานมีการพฒันาผลการปฏิบติังานอย่างต่อเนื#อง นอกจากนีJบริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่
ในคุณภาพชีวิตของพนกังานนอกเหนือจากที#กฎหมายกาํหนดเพื#อสร้างความผกูพนัธ์และสัมพนัธ์ที#ดีระหว่างพนกังาน
กบับริษทั ดงันีJ  

- สวสัดิการที#ส่งเสริมความมั#นคงในอนาคต เช่น สวสัดิการกองทุนสาํรองเลีJยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย ์
บาํเน็จพิเศษ 

- สวสัดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ค่าทกัษะฝีมือ เครื#องแบบพนกังาน ค่ากะ ค่าเช่าบา้น 

- สวสัดิการพฒันาความรู้ สวสัดิการหอ้งสมุด 

- สวสัดิการมอบของที#ระลึกและเกียรติบตัรแก่พนกังานที#ปฏิบติังานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี และ
พนกังานเกษียณอายุ 

(รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ค่าแรง และค่าตอบแทน รวมถึงสวสัดิการที#พนกังานไดรั้บ แสดงอยูใ่น “โครงสร้างการจดัการ”) 
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 การจดัสวสัดกิารและสิทธิประโยชน์อื�นๆ 
 บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายที#เกี#ยวขอ้งกบัแรงงานและสวสัดิการ และมุ่งส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณภาพ
ชีวิตที#ดีดว้ยการจดัสวสัดิการสาํหรับพนกังานทุกระดบัอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานและสถานภาพทาง
สังคม  สนบัสนุน ส่งเสริมให้ คณะกรรมการสวสัดิการและคณะกรรมการมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด เป็นตวัแทนของพนกังานในการเสนอความคิดเห็นของพนกังานต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทัJงมีบทบาทใน
การจดักิจกรรมต่าง ๆ ดงันีJ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Happy Body (สุขภาพด)ี 
ตอ้งการดูแลสุขภาพของ
บุคลากรในเชิงป้องกนั  
• ตรวจสุขภาพประจาํปี 
• ตรวจสารเสพติด 

Happy Heart (นํDาใจงาม)  
ส่งเสริมใหพ้นกังานความมี
นํJ าใจไมตรีเอืJออาทรต่อกนั 
• กิจกรรมสาธารณกศุล 
• เยี#ยมพนกังานเจบ็ป่วย 

Happy Society (สังคมด)ี  
เรียนรู้บทบาทของการเป็นผู ้
ให ้มีจิตสาํนึกสาธารณะ 
• โครงการบริจาคอุปกรณ์

การเรียน 
•  PG จิตอาสาพิทกัษป่์า ลด

โลกร้อน ปีที# 11 

Happy Relax (ผ่อนคลาย)  
เนื#องจากตอ้งการใหบุ้คลากร
ผอ่นคลายความเครียดจาก 
การทาํงาน 
• กิจกรรมรอยยิJมและเสียงลุน้
•  กิจกรรมสปัดาห์ความ

ปลอดภยั 

Happy Brain (หาความรู้)  
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื#อง 
ทัJงในองคค์วามรู้ที#จาํเป็น
สาํหรับการทาํงาน 
• อบรมหลกัสูตรการป้องกนั

และระงบัอคัคีภยั 
•  อบรมหลกัสูตรขบัขี#

ปลอดภยั 

Happy Soul (จติใจสงบ)  
บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี#ยวกบัศาสนาที#ถูกตอ้ง 
ปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมใหแ้ก่บุคลากร 
• กิจกรรมแห่งเทียน

เขา้พรรษา 
•  กิจกรรมวนัสงกรานต ์

Happy Money (ปลอดหนีD)  
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการ
ออมอยา่งต่อเนื#องไวใ้ชใ้น
ยามฉุกเฉินและ ยามเกษียณ 
• กองทุนสาํรองเลีJยงชีพ 
•  สหกรณ์ออมทรัพย ์

Happy Family (ครอบครัวที�ด)ี 
บุคลากรสามารถดูแลตวัเอง
และครอบครัวให ้มีชีวติความ
เป็นอยูที่#ดี 
• มอบทุนการศึกษา 
•  มอบสวสัดิการช่วยเหลือ

พนกังานที#ประสบภยั
ธรรมชาติ (วาตภยั) 
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บริษทัเนน้การสร้างสรรคคุ์ณภาพชีวิตของบุคลากร ใหดี้ยิ#งขึJน ดว้ยจิตสาํนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กร ซึ# งถ่ายทอด สู่กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทัJ งกิจกรรมด้านการให้ความรู้การศึกษา สิ# งแวดล้อม 
ศิลปะวฒันธรรม ครอบครัว สุขภาพ ชุมชนและศาสนา ที#เป็นประโยชนต่์อสงัคมอยา่งแทจ้ริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมเพื�อสังคม 
� กิจกรรมเลีJยงไอศกรีม เนื#องในวนัคนพิการ

สากล 

� กิจกรรมบริจาคสิ#งของใหผู้ต้อ้งขงัหญิง 

� กิจกรรมผา้ป่า ขยะรีไซเคิล 

� กิจกรรมมอบสิ#งของอุปกรณ์การเรียน 

อุปกรณ์กีฬา โรงเรียนแจ่มพฒันา 

� กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

� กิจกรรมธารนํJ าใจ PG สู่ชนบท 

� กิจกรรมบริจาคโลหิต 

� กิจกรรม PG จิตอาสาพิทกัษป่์า ลดโลกร้อน 

� กิจกรรมวนังดสูบบุหรี# 

กจิกรรมเพื�อพนักงาน 
� กิจกรรมมอบเกียรติบตัรพนกังานปฏิบติังาน

ครบรอบ 10 , 20 และ 30 ปี 
� กิจกรรม แฮปปีJ  วนัวาเลนไทนเ์ดย ์
� กิจกรรมทาํบุญ ตกับาตรวนัขึJนปีใหม่ 
� กิจกรรมออมเงินกบัธนาคารออมสิน 
� กิจกรรมความรู้จากประกนัสงัคม 
� กิจกรรมวนัสงกรานต ์
� กิจกรรม Saha Group Family Sport Day 
� กิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหก้บั บุตร – ธิดา 

พนกังาน 
� กิจกรรม Clean Food Good Test 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561 

ส่วนที# 2 หนา้ที# 140 
 

การบริหารจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั ดว้ยการกาํหนดนโยบายความปลอดภยั
อย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม รวมทัJงมีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
(คปอ.) เป็นตวัแทนของพนกังานในการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งตาม
กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงาน ทัJงนีJ  เพื#อความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน ผูรั้บเหมา
และบุคคลภายนอกที#เขา้มาปฏิบติังานหรือเขา้มาใชบ้ริการในบริษทัฯ โดยมีการดาํเนินการต่างๆ ดงันีJ  
 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) 

สาขา 

กฎหมายกาํหนด บริษทั 

จาํนวนลูกจ้าง (คน) 
จาํนวน

กรรมการ (คน) 
จาํนวน 

พนง.(คน) 

จาํนวนกรรมการ  
(คน) 

ชาย หญิง รวม 
สาํนกังานใหญ่ ตัJงแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน 7 363 6 5 11 
ลาํพนู ตัJงแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน 7 274 7 4 11 
กบินทร์บุรี ตัJงแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน 7 178 6 3 9 

รวม 815 19 12 31 

เทียบสัดส่วน (%) 61 39 100 

 
เจ้าหน้าที�ความปลอดภัยในการทํางาน 

เจ้าหน้าที�ความปลอดภัย 
สํานักงานใหญ่ 
จาํนวน (คน) 

ลาํพูน 
จาํนวน (คน) 

กบินทร์บุรี 
จาํนวน (คน) 

รวม 
จาํนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1. จป.ระดบับริหาร 15 16 31 2 1 3 4 0 4 21 17 37 
2. จป.ระดบัหวัหนา้งาน 7 45 52 3 14 17 3 8 11 13 70 83 
3. จป.ระดบัวิชาชีพ 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 3 

รวม 22 62 84 6 15 21 7 9 16 35 89 123 

เทียบสัดส่วน (%) 26 74 100 29 71 100 44 56 100 28 72 100 

 
การปฏิบัตติามกฎหมายความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม 
  บริษทัฯ ให้ความสําคัญกับการปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยและ
สิ# งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทาํงานและนโยบายสิ# งแวดลอ้มของบริษัทฯ มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบและมาตรฐานดา้นความปลอดภยัที#เกี#ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างสอดคลอ้ง ในปี 2561 ไม่เกิดกรณี
ละเมิดขอ้กาํหนดและกฎหมายดา้นความปลอดภยัและสิ#งแวดลอ้มแต่อยา่งใด 
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การสร้างจติสํานึกด้านความปลอดภัย 
 บริษทัฯ ปลูกฝังจิตสํานึกดา้นความปลอดภยัให้กบัพนกังานในทุกระดบัผ่านการกาํกบัดูแลในระดบั
นโยบายและการปฏิบติั เช่น การทบทวนบทบาทหนา้ที#ดา้นความปลอดภยัของเจา้หนา้ที#ความปลอดภยัในการทาํงาน
ระดบับริหารและระดบัหัวหนา้งาน การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล การดบัเพลิงขัJนตน้และการ
อพยพหนีไฟ การเตรียมความพร้อมและการปฏิบติัตวัเมื#อเกิดแผ่นดินไหว  การขบัขี#ปลอดภยั การดูแลรักษาสุขภาพ
เพื#อป้องกนัโรค ซึ#ง มีการดาํเนินการอยา่งต่อเนื#องทุกปี 

การพฒันาบุคลากรด้านความปลอดภัยและสุขภาพ 
บริษทัฯ ปลูกฝังจิตสํานึกดา้นความปลอดภยัให้กบัพนกังานในทุกระดบัผ่านการกาํกบัดูแลในระดบั

นโยบายและการปฏิบติั เช่น  อบรมดบัเพลิงขัJนสูง อบรมและฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมเมื#อเกิดแผ่นดินไหว 
วิธีการเอาตวัรอดจากภยัเรือล่มและการใส่เสืJอชูชีพที#ถูกตอ้ง อบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน การช่วยชีวิตขัJน
พืJนฐาน (Cardio-Pulmonary Resuscitation; CPR) และการใชเ้ครื#องฟืJ นคืนคลื#นหัวใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมติั 
(Automated External Defibrillator; AED) โดยสภากาชาดไทย  อบรมขบัขี#ปลอดภยั  เป็นตน้ ซึ# งกิจกรรมต่างๆ มีการ
ดาํเนินการอยา่งต่อเนื#องทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัการสารเคมใีห้สอดคล้องตามที�กฎหมายกาํหนด 
 บริษัทฯ ได้ดําเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

ขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัของสารเคมีอย่างเคร่งครัด ผ่านการกาํกบัดูแลในระดบันโยบายและการปฏิบติั เพื#อ
ป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน รวมถึงลดและป้องกนัผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้ม ไดแ้ก่  

� ส่งเสริมการลดการใชส้ารเคมีที#มีความเป็นอนัตราย โดยการคดัเลือก สั#งซืJอและใชส้ารเคมีทดแทน

ที#มีความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยั ลดผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้ม  

� สนับสนุนให้เกิดความปลอดภยัในการใช้สารเคมี โดยควบคุมการจดัเก็บ การใช้งาน การกาํจดั 

รวมถึงจดัใหมี้อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคลที#เหมาะสมและเพียงพอ 

� จดัเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภยัเพื#อใชใ้นการควบคุมสารเคมีหกหรือรั#วไหล เพื#อป้องกนัผลกระทบ

ต่อสิ#งแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

อบรมดบัเพลิงขัJนสูง โดยงานป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภยั จ.ลาํพนู 

อบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน โดยสภากาชาดไทย 
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� จดัทาํแผนปฏิบติัการฉุกเฉินจากสารเคมี อบรมใหค้วามรู้และฝึกซอ้มแผนปฏิบติัการฉุกเฉินสารเคมี

ใหก้บัผูเ้กี#ยวขอ้งทัJงหมดอยา่งต่อเนื#องทุกปี 

� จดัใหมี้การประเมินผลการบริการจดัการดา้นสารเคมี โดยการทบทวน ตรวจติดตาม ปรับปรุงและ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นสารเคมี เพื#อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบหรือขอ้กาํนด   ดา้น

สารเคมีอยา่งต่อเนื#อง 

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมรับมอืภัยพบัิต ิ
 บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการเตรียมความพร้อมและตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อม
รับมือภยัพิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจดัทาํแผนฉุกเฉินเพื#อกาํหนดแนวทางและวิธีการปฏิบติัเพื#อเขา้ระงบัเหตุได้
ทนัท่วงที ประกอบดว้ย 3 แผน ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมและตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอคัคีภยั  สารเคมีหรือ
นํJามนัหกรั#วไหลและหมอ้ไอนํJารั#วหรือระเบิด โดยมีการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ใหก้บัพนกังานอย่างสมํ#าเสมอ
และฝึกซ้อมแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัปีละ 4 ครัJ ง ทัJงนีJ เพื#อให้เกิดความปลอดภยั ลดความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของพนกังานและบริษทั  ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื#อมั#นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อองคก์รและชุมชนใกลเ้คียง  
ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือภยัพิบติั ไดแ้ก่ การฝึกซอ้มอพยพ กรณีเกิดแผน่ดินไหว ซึ#งไดด้าํเนินการฝึกซอ้มแผน
ดงักล่าว ทุกสาขา ปีละ 1 ครัJ ง อยา่งต่อเนื#อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาชีวอนามยัและส่งเสริมสุขภาพ 
บริษทัฯ ตระหนักและให้ความสําคญักบัการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของพนักงาน โดยจดัให้มีการ

ประเมิน    ความเสี#ยงดา้นการยศาสตร์ (Ergonomics) ทุกลกัษณะงาน เนน้การป้องกนัไม่ให้เกิดโรคจากการทาํงาน
และปัญหา   จากท่าทางการทาํงานที#ไม่ถูกตอ้ง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ อบรมวิธีการยกของที#ถูกวิธี ท่าทางการ
ทาํงานที#ถูกตอ้ง   ตามลกัษณะงาน  กิจกรรมยืดเหยียดกลา้มเนืJอเพื#อลดความเมื#อยลา้จากการทาํงาน ซึ# งจดัต่อเนื#องมา
เป็นปีที# 11 แลว้   
  ปี 2561 ผลการตรวจสุขภาพประจาํปี พบว่าพนกังานมีค่าดชันีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) สูงขึJน       
ซึ# งเสี#ยงต่อการเกิดภาวะอว้นลงพุง เพื#อเป็นการป้องกนักลุ่มโรคไม่ติดต่อเรืJ อรัง (Non-Communicable Diseases; 
NCDs) โดยสาเหตุหลกัสําคญัของกลุ่มโรค NCDs คือพฤติกรรมเสี#ยงต่างๆ ในการดาํเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการ
รับประทานอาหารรสจดั เช่น หวานจดั เคม็จดั อาหารที#มีไขมนัสูง อาหารปิJ งยา่ง การดื#มเครื#องดื#มแอลกอฮอล ์ การสูบ
บุหรี#   การไม่ออกกาํลงักาย  การนอนดึก การมีความเครียดสูง การรับประทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย ์เป็นตน้  ซึ# ง

  

อบรมดบัเพลิงขัJนตน้  การช่วยเหลือและเคลื#อนยา้ยผูบ้าดเจบ็ไดรั้บการสนบัสนุน 
จากหน่วยแพทยก์ูชี้พ EMS โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์
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พฤติกรรมเสี#ยงดงักล่าวก่อใหเ้กิด  โรค NCDs เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง 
ฯลฯ บริษทัจึงเนน้การดูแลสุขภาพ   เชิงป้องกนัให้กบัพนกังาน ทัJงดา้นโภชนาการและการออกกาํลงักาย รวมถึงให้
ความรู้เกี#ยวกบัไขมนัทรานส์ดว้ย   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 บริษทัฯ มีการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ไดแ้ก่ แสงสว่าง  เสียง  ความร้อน  ฝุ่ นละออง  

ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในพืJนที#ปฏิบัติงาน คุณภาพนํJ าทิJงและคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย (Stack 
Emission)  เพื#อตรวจติดตามและควบคุมคุณภาพสิ#งแวดลอ้มในพืJนที#ปฏิบติังานไม่ใหเ้กินเกณฑม์าตรฐานที#กฎหมาย
กาํหนด เป็นการป้องกนัโรคจากการทาํงานใหก้บัพนกังาน รวมทัJงลดผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้มและชุมชนใกลเ้คียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากการป้องกนัอุบติัเหตุเชิงรุกดงักล่าว ทาํให้บริษทัไม่เกิดอุบติัเหตุถึงขัJนหยุดงาน รวมถึงไม่มีการเจ็บป่วย
หรือเกิดโรคจากการทาํงาน บริษทัจึงไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณระดบัแพลทินมั ปีที# 3 (ไม่เกิดอุบติัเหตุจากการทาํงาน
ถึงขัJนหยุดงานต่อเนื#อง 16,225,144  ชั#วโมงการทาํงาน) ใน “โครงการรณรงคล์ดสถิติอุบติัเหตุจากการทาํงานใหเ้ป็น
ศูนย ์Zero Accident Campaign” ประจาํปี 2561 ซึ# งเป็นปีที# 11 ติดต่อกนัและไดรั้บประกาศนียบตัรเกียรติยศ รางวลั
สถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่นดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ประจาํปี 2561 
ระดบัประเทศ ปีที# 4 ติดต่อกนั ระดบัทอง จากกระทรวงแรงงาน 

การตรวจสุขภาพตามปัจจยัเสี#ยง 
และการตรวจสุขภาพประจาํปี 2561 

ใหค้วามรู้เกี#ยวกบัไขมนัทรานส์ 
และวิธีการดูฉลากขา้งภาชนะบรรจุ 

ตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  
(Stack Emission) 

ตรวจวดัปริมาณฟอร์มาลดีไฮด ์
(Formaldehyde) บริเวณพืJนที#ทาํงาน 

ตรวจคุณภาพนํJาทิJง 
จากโรงงานอุตสาหกรรม 
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การแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 บริษทัไดจ้ดัใหมี้กระบวนการในการจดัการกบัเรื#องที#พนกังานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทาํผิด โดย
กาํหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสในการกระทาํผิด ไวใ้น “จรรยาบรรณ
กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน” 
 คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 
เมื#อพบเรื# องที#อาจเป็นการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษทั ตลอดจน
พฤติกรรมที#อาจเป็นปัญหาและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั รวมทัJงการรับขอ้ร้องเรียนในกรณีที#พนกังานและผูมี้
ส่วนไดเ้สียถกูละเมิดสิทธิ หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ผา่นช่องทางและกระบวนการที#บริษทักาํหนด 
 บริษทัจะรับฟังและดาํเนินการกบัทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการ
คุม้ครองผูร้้องเรียนที#เป็นระบบและยติุธรรม ขอ้มลูของผูร้้องเรียนจะถกูเกบ็รักษาไวเ้ป็นความลบั 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
1. ผูร้้องเรียนสามารถเลือกที#จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัJนจะทาํให้เกิดความไม่

ปลอดภยั หรือความเสียหาย 

2. บริษทัจะเก็บขอ้มูลที#เกี#ยวขอ้งไวเ้ป็นความลบั และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูร้้องเรียน โดยกาํหนด

มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนที#เป็นพนกังาน รวมถึงผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง จะ

ไดรั้บความคุม้ครองจากการปฏิบติัที#ไม่เป็นธรรม อนัเนื#องมาจากสาเหตุแห่งการแจง้ขอ้ร้องเรียน เช่น 

รบกวนการปฏิบติังาน เปลี#ยนตาํแหน่งงาน เลิกจา้ง เป็นตน้ 

(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน แสดงอยูใ่น “ การกาํกบัดูแลกิจการ หมวด 3 การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย” และเปิดเผยบน
เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pg.co.th ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการที#ดี”) 

 

 

โล่ประกาศเกียรติคุณระดบัแพลทตินมั ปีที# 3 
โครงการรณรงคล์ดสถิติอุบติัเหตุจากการทาํงานใหเ้ป็นศูนย ์

Zero Accident Campaign ประจาํปี 2561 

รางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่น  
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม  

ในการทาํงาน ประจาํปี 2561 ระดบัประเทศ ปีที# 4 ติดต่อกนั 
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11. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัมีแนวทางในการดาํเนินการดา้นสังคมและการพฒันาชุมชนโดยการดาํเนินกิจกรรมที#สามารถ

ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกบัการดาํเนินกิจการของบริษทั โดยกาํหนดกรอบการ
ดาํเนินการพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม บริเวณพืJนที#รอบสํานักงานและโรงงานทุกสาขา ครอบคลุมการ
ดาํเนินงาน ดงันีJ  

1. การส่งเสริมการเรียนรู้สาํหรับเยาวชน และพฒันาทกัษะที#เป็นประโยชนต่์อการประกอบอาชีพ 
2. การสนบัสนุนการจา้งงานในชุมชน 
3. การเสริมสร้างสุขอนามยัที#ดีใหก้บัชุมชน 

เส้นทางการส่งเสริมและพฒันาชุมชนและสังคม 

 BKK KB LB 

การศึกษา โครงการธารนํDาใจ PG สู่ชนบท : ปีที� 15  โรงเรียนวดัศรีสุวรรณาราม ร่ ว ม กับ ช มร ม บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล
เครือสหพัฒน์ มอบอุปกรณ์การเรียน 
อุป กร ณ์ กีฬ า  โ ร ง เ รี ย นบ้ า นแ จ่ ม
พฒันา 

โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน 
- มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธญัญบุรี 

โครงการนักศึกษาฝึกงานภาค
ฤดูร้อน 
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ 

 

สิ�งแวดล้อม โครงการ PG จิตอาสาพิทกัษป่์าแบบ
ยั#งยืน  

- - 

สังคม โครงการบริจาคโลหิต 

สภากาชาดไทย  
- มอบผลิตภณัฑช่์วยเหลือผูป้ระสบภยั 

- โครงการบริจาคสิ#งของใหผู้ต้อ้งขงั
หญิง 

ส่งเสริมการโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัเรื#องการศึกษาทัJงของบุตรของพนกังานและเยาวชนที#อยู่ในวยัเรียนให้
ตัJงใจศึกษาเล่าเรียนส่งผลใหส้ังคมไทยมีความสุข มีความเจริญกา้วหนา้ต่อไปในอนาคตทัJงยงัเป็นการ สร้างขวญั
กาํลงัใจ แบ่งเบาภาระใหก้บัครอบครัวของพนกังานโดยบริษทัมีการมอบทุนการศึกษาดงันีJ  

1. ร่วมกบัมูลนิธิ ดร.เทียม โชควฒันา มอบทุนการศึกษาให้กบับุตรพนักงาน ระดบัประถมศึกษา – 
อุดมศึกษาจาํนวน 21 ทุน 

2. ร่วมกบักลุ่มสิ#งทอเครือสหพฒัน์ มอบทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมีสิ#งทอและ
วิศวกรรมสิ#งทอ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จาํนวน 2 ทุน 

3. มอบทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรีวิทยาลยัทคโนโลยีจิตรลดา จาํนวน 2 ทุน 
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โครงการธารนํDาใจ PG  
จากแนวความคิดของอดีตประธานและผูก่้อตัJ งเครือสหพฒัน์ ดร.เทียม โชควฒันา  ที#ตระหนักถึง

ความสําคัญของการศึกษา  บริษทัถือเป็นอีกหนึ# งภารกิจที#ดาํเนินเป็นโครงการต่อเนื#อง เพื#อให้ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาบริเวณรอบที#ตัJ งสถานประกอบการของบริษทัที#ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา  
ซ่อมแซมโรงหารอาหารหรือสถานที#สันทนาการ  ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาให้กบันกัเรียนขาดแคลน โดย
บริษทัไดด้าํเนินโครงการมาอยา่งต่อเนื#องตลอด 15 ปี 

ในปี 2561 บริษทัไดจ้ดัโครงการขึJนที#โรงเรียนวดัศรีสุวรรณาราม จงัหวดัปราจีนบุรี และร่วมกบัชมรม
บริหารงานบุคคลเครือสหพฒัน์ (ลาํพูน) มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนบา้นแจ่มพฒันา จงัหวดั
ลาํพนู 

 
 
 

 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม 
บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานร่วมทาํประโยชนต่์อชุมชน และสงัคม สร้างใหพ้นกังานเขา้ใจ

ถึงความเสียสละ ความร่วมมือ ความสามคัคี ส่งผลใหเ้กิดสัมพนัธภาพที#ดีระหวา่งพนกังานกบัชุมชน อีกทัJงบริษทัยงั
จดักิจการรมที#รวมแรงรวมใจพนกังานใหเ้ป็นหนึ#งเดียวกนั ร่วมกนัคิด ตดัสินใจ เพื#อใหง้านสัมฤทธิP ตามเป้าหมาย 

การบริจาคเพื�อสาธารณกศุล 
บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั(มหาชน) และบริษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จาํกดั(บริษทัร่วมทุน) ไดร่้วม

สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื#องมาโดยตลอด ซึ# งไดต้ระหนกัถึงความสําคญัในกิจกรรมสาธารณ
กศุลทัJงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จึงไดม้อบเสืJอผา้สาํเร็จรูปใหก้บั สภากาชาดไทย  เพื#อนาํไปใชใ้นกิจกรรมสา
ธารณกศุลต่าง ๆ  
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โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาต ิป่าท่าฤทธิ� ป่าลาํทองหลางและป่าลาํพญากลาง แปลงที� 2 (ปี 2553) 
จงัหวดัสระบุรีตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เนื�องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที� 50 

“PG จิตอาสาพิทกัษป่์าลดโลกร้อน” ไดร่้วมสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เนื#องในวโรกาสทรงครองราชยปี์ที# 50 ในโครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิP  
ป่าลาํทองหลางและป่าลาํพญากลาง แปลงที# 2 (ปี 2553) จังหวดัสระบุรี ซึ# งมีพืJนที#ประมาณ 12,500 ไร่ หรือประมาณ 200 
ตารางกิโลเมตรเพื#อคืนผืนป่าให้กบัลุ่มแม่นํJ าป่าสักซึ# งเป็นแหล่งนํJ าดิบหลกัแหล่งหนึ#งของคนในภาคกลางเดิมมีสภาพเป็นป่า
ดิบแลง้ ภูเขาหินปูน และป่าเบญจพรรณที#เสื#อมโทรม ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื#อปี พ.ศ.๒๕๒๕ บริเวณที#มีสภาพเป็น
ป่าเสื#อม ซึ# งตามโครงการของบริษทัจะปลูกต่อเนื#อง เป็นเวลา 11 ปี พร้อมทัJงให้เจา้หนา้ที#ป่าไมท้าํนุบาํรุงตน้ไมร้วมถึงการ
ปลูกทดแทนตน้ไมที้#ตาย โดยเริ#มดาํเนินการปลูกเฉพาะโครงการนีJ ตัJงแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบนัติดต่อกนัเป็นปีที# 7 แสดงเป็น
ตารางจาํนวนตน้ไมแ้ละปริมาณ CO2 ดงันีJ  

ตารางแสดงจาํนวนต้นไม้ที�ปลูกและปริมาณดูดกลบัCO2 
ปี จาํนวน 

พืDนที� (ไร่) 
จาํนวนต้นไม้สะสม  

(ต้น) 
CO2

กโิลกรัม/ปี 
CO2  

ตนัคาร์บอน/ปี 
สะสม CO2  

ตนัคาร์บอน/ปี 
2555 3 600 15,000 15 15 
2556 3 1,200 30,000 15 30 
2557 3     1,800 45,000 15 45 
2558 3     2,400 60,000 15 60 
2559 3     3,000 75,000 15 75 
2560 3     3,600 90,000 15 90 

2561 3 4,200 105,000 15 105 
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 โครงการจติอาสา “เราทําความดด้ีวยหัวใจ” 
บริษทัฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานไดเ้ขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ#งของโครงการจิตอาสา “เราทาํดีดว้ย

หวัใจ” เพื#อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู และให้พนกังาน
ไดฝึ้กฝนการมีจิตใจเมตตา เอืJอเฟืJ อเผื#อแผต่่อผูอื้#น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เสียสละเวลา
เพื#อใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคม รวมถึงการเขา้ร่วมหรือใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนหรือสงัคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับเรื�องร้องเรียนจากชุมชน 
ดว้ยตระหนกัถึงการปลูกฝัง และพฒันาจิตสาํนึกของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทัJงองคก์ร

ให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที#อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษทั 
ประกอบกบัการที#บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการ CSR-DIW และไดผ้่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที#
เป็นผูป้ระกอบการต่อสงัคมอยา่งมีส่วนร่วม มีความต่อเนื#องและยั#งยืน (CSR – DIW Continuous)   

ตลอดระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจที#ผ่านมา จึงไม่เป็นที#ปรากฏว่าบริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 
ไดรั้บคาํขอ้ร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที#ตัJง 
ทัJงนีJ  บริษทัมีความมุ่งมั#นที#จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพฒันาให้ดียิ#งขึJน เพื#อมิให้สร้าง
ผลกระทบทางลบกบัสงัคมและชุมชน 
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12. การจัดการด้านสิ�งแวดล้อม 
บริษทัตระหนักถึงความสําคญัดา้นสิ#งแวดลอ้ม การอนุรักษ์พลงังาน ตลอดจนการใช้พลงังานอย่าง

คุม้ค่า โดยไดก้าํหนดมาตรการประหยดัพลงังานและแนวทางป้องกนัและควบคุมไม่ใหก้ารดาํเนินธุรกิจส่งผลกระทบ
ต่อสิ#งแวดลอ้ม โดยยึดหลกัการบริหารจดัการดา้นสิ#งแวดลอ้ม ทั#วทัJงองคก์รเพื#อดูแลและพฒันาดา้นสิ#งแวดลอ้มให้ดี
ยิ#งขึJ น  โดยจดัให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ�งแวดล้อมซึ# งเป็นคณะทาํงานของระบบการจดัการดา้น
พลงังานและสิ#งแวดลอ้ม  รวมทัJงไดรั้บความร่วมมือจากพนกังานทุกคนภายในองคก์รและคู่คา้  โดยปฎิบติัตามระบบ
มาตรฐานสิ#งแวดลอ้ม ISO14001  

บริษทัส่งเสริมใหมี้การอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการสิ#งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเพื#อ
ควบคุมดูแลติดตามการดาํเนินงานในทุกกระบวนการที#เกี#ยวขอ้งกบัการทาํธุรกิจของบริษทัใหมี้การใชพ้ลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้มนอ้ยที#สุด โดยตระหนกัถึงความรับผิดชอบในดา้นสิ#งแวดลอ้ม
ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มของบริษทั  ทัJงดา้นการปฎิบติัตามกฎหมายกฎระเบียบขอ้กาํหนดที#เกี#ยวขอ้งกบัการ
จดัการอนุรักษพ์ลงังานและสิ#งแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด สร้างวฒันธรรมองคก์รและสร้างจิตสาํนึกใหพ้นกังานเกิดความ
ร่วมมือและความรับผิดชอบในการจดัการอนุรักษพ์ลงังานและสิ#งแวดลอ้ม  ป้องกนัปัญหามลพิษดา้นสิ#งแวดลอ้มโดย
คาํนึงถึงผลกระทบทางดา้นพลงังานและสิ#งแวดลอ้มในทุกขัJนตอนการผลิต ตัJงแต่กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ ์
การผลิต การจาํหน่าย การใช้งาน การจดัการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างย ั#งยืนและคุม้ค่า ตามหลกั 5R 
(REDUCE   REUSE   RECYCLE   REPAIR REJECT) ลดการใช ้   ใชซ้ํJ า  นาํกลบัมาใชใ้หม่ ซ่อมแลว้ใช ้  
หลีกเลี#ยงการใชแ้ละส่งเสริมใหมี้การบาํบดัและฟืJ นฟู  การทดแทน  การเฝ้าระวงั  ดูแลและป้องกนัอย่างต่อเนื#อง และ
ส่งเสริมการพัฒนาในการจัดทาํระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลงังานและสิ# งแวดลอ้มอย่างต่อเนื#องซึ# งทุกการ
ดาํเนินงานดา้นสิ#งแวดลอ้มนัJนสอดคลอ้งตามระบบมาตรฐานสากล  ISO14001 : 2015  
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การจดัการพลงังานและสิ�งแวดล้อม 
บริษทักาํหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ�งแวดล้อม  พร้อมกาํหนดเป้าหมายเพื#อใชเ้ป็น

แนวทางการดําเนินงานด้านพลงังานและวตัถุดิบเพื#อการใช้พลังงานและวตัถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสู์งสุด โดยใหผู้บ้ริหาร และพนกังานทั#วทัJงองคก์รยึดเป็นแนวปฏิบติัโดยทั#วกนั 

นโยบายการจดัการอนุรักษ์พลงังานและสิ�งแวดล้อม  
1. มุ่งมั#นปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบสําคัญที# เกี# ยวข้องกับการจัดการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ#งแวดลอ้มของ บริษทัฯ 
2. สร้างวฒันธรรมองคก์รและสร้างจิตสาํนึกใหพ้นกังานทุกระดบัเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบ

ในการจดัการอนุรักษพ์ลงังานและสิ#งแวดลอ้ม 
3. ส่งเสริมด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ# งแวดลอ้ม รวมทัJ งการป้องกันปัญหามลพิษด้าน

สิ#งแวดลอ้มโดยคาํนึงถึงผลกระทบทางดา้นพลงังานและสิ#งแวดลอ้มในทุกขัJนตอนการผลิต ตัJงแต่
กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ ์การผลิต การจาํหน่าย การใชง้าน การจดัการของเสีย รวมถึงการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ั#งยืนและคุม้ค่า 

4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษพ์ลงังานและสิ#งแวดลอ้ม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษทัฯ มุ่งปรับปรุง
และพัฒนาการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื#อง เพื#อลด
ผลกระทบต่อการเปลี#ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ 

5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านการอนุรักษ์พลงังานและสิ#งแวดลอ้ม ตัJ งแต่การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั โดยใชห้ลกั 5R  (REDUCE   REUSE   RECYCLE   REPAIR   REJECT) ลดการใช ้           
ใชซ้ํJ า   นาํกลบัมาใชใ้หม่   ซ่อมแลว้ใช ้ หลีกเลี#ยงการใช ้และส่งเสริมใหมี้การบาํบดัและฟืJ นฟู การ
ทดแทน  การเฝ้าระวงัดูแลและป้องกนัอย่างต่อเนื#อง เพื#อดาํรงไวซึ้# งระบบนิเวศตามธรรมชาติและ
ความผาสุกของทุกคน 

6. ส่งเสริมการพฒันาอย่างต่อเนื#องในการจดัทาํระบบการจดัการดา้นอนุรักษพ์ลงังานและสิ#งแวดลอ้ม 
โดยดาํเนินการพฒันาและตรวจติดตามดา้นพลงังานและสิ#งแวดลอ้มเพื#อให้สอดคลอ้งกบัระเบียบ 
กฎเกณฑ ์ และขอ้กาํหนดดา้นพลงังานและสิ#งแวดลอ้ม 

การจดัการด้านพลงังาน 
     บริษทัดาํเนินการบริหารการจดัการควบคุมการใชพ้ลงังานในสาํนกังานและโรงงานอย่างต่อเนื#อง และ
ยงัคงใหค้วามสาํคญัเกี#ยวกบัการลดการใชพ้ลงังาน เพื#อการใชพ้ลงังานใหมี้ประสิทธิภาพ โดยบริหารการจดัการการ
ใชพื้Jนที#การทาํงานใหเ้หมาะสม   
 ดําเนินจัดการพืDนที�ทํางาน  โดยแยกพืJนที#ลกัษณะงานส่วนที#ไม่ใช้เครื# องปรับอากาศ ออกจากพืJนที#
ทาํงานที#ตอ้งใชร้ะบบปรับอากาศ   
 การบํารุงรักษาเครื�องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 เครื�องปรับอากาศ  : โดยการบาํรุงรักษาเครื#องปรับอากาศตามตารางแผนการบาํรุงรักษาที#กาํหนด ใหมี้
ประสิทธิภาพในการทาํความเยน็ ซึ# งเป็นระบบที#ใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงใหมี้ประสิทธิภาพในการทาํความเยน็เพื#อลดการ
ทาํงานเครื#องปรับอากาศ 
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 ระบบแสงสว่าง : การลดการใชพ้ลงังานของระบบแสงสว่าง โดยการนาํหลอดประหยดัพลงังานแบบ 
LED มาใชง้านแทนหลอดฟลูออเรสเซน  ซึ# งมีประสิทธิภาพการใหแ้สงในอุณหภูมิการทาํงานปกติสูงกว่าหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซน และหลอด LED ยงัมีความสูญเสียในรูปของความร้อนตํ#า ส่งผลช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายการใช้
เครื#องปรับอากาศไดใ้นทางออ้ม  และ ดาํเนินการติดตัJงระบบแสงสว่างที#ใชพ้ลงังานจากแสงอาทิตยส์ําหรับไฟส่อง
สวา่งทางเดินภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 ระบบการผลติ : เพื#อการเพิ#มผลผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพเพิ#มขึJน โดยการเปลี#ยนใชเ้ครื#องจกัรที#มีประสิทธิภาพ
สูง  และปรับเปลี#ยนจากการใชห้มอ้ไอนํJ าขนาดใหญ่ ปรับมาใชห้มอ้ไอนํJ าขนาดเล็ก ซึ# งหมอ้ไอนํJ าขนาดเล็กใชพ้ลงังานนอ้ย
กวา่มาก  มีการสูญเสียพลงังานนอ้ย และยงัเป็นพลงังานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม ไม่สร้างมลพิษต่อชุมชนรอบขา้ง 
 การใช้พลังงานทดแทน ในปี 2561 บริษทัจดัทาํโครงการนาํร่องการใชง้านระบบโซล่าเซลในการผลิต
ไฟฟ้า โดยทดลองติดตัJงบริเวณลานจอดรถยนตข์องบริษทั ซึ# งระบบโซล่าเซลลส์ามารถใหพ้ลงังานทดแทนได ้9,000 
Kw/ปี  ลดค่าไฟฟ้าได ้36,000 บาท/ปี  และส่งผลใหล้ด Co2 ได ้5,625 Kg.Co2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการ Boiler Bio-Mass 
 บริษทัตระหนกัถึงปัญหาทรัพยากรที#มีอยู่อย่างจาํกดั ปัจจุบนัความตอ้งการใชพ้ลงังานนํJามนัเพิ#มสูงขึJน 
ในขณะที#แหล่งนํJ ามนัดิบเริ#มลดนอ้ยลงบริษทัให้ความสําคญักบัปัญหาพลงังานดงักล่าวประกอบกบัมีความมุ่งมั#น
ตอ้งการลดการใชพ้ลงังานนํJามนั และเพื#อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรที#มีประสิทธิภาพ 
 โรงงานสาขาลาํพูนและกบินทร์บุรี ใชร้ะบบ Boiler Bio-Mass เพื#อผลิตพลงังานความร้อน โดยใชชิ้Jน
ไมส้ับ (ChipWood) เป็นเชืJอเพลิงแทนการใชน้ํJ ามนัเตา ซึ# งนอกจากเป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้มแลว้ยงัสามารถลดมลพิษ
ทางอากาศจากควนัที#เกิดจากเผาไหม ้ซึ# งการเผาไหมชิ้Jนไมส้ับนัJนปราศจากซลัเฟอร์ไดออกไซด์จึงไม่ทาํลายสุขภาพ
ของพนกังานและชุมชนบริเวณขา้งเคียงโรงงาน ทาํให้ลดค่าใชจ่้ายดา้นเชืJอเพลิงซึ# งเป็นการลดตน้ทุนการผลิตสินคา้
ของบริษทัไดอี้กทางหนึ#ง 
 ทัJงนีJ  บริษทัไดด้าํเนินการกาํจดัขีJ เถา้และเถา้ถ่านอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐาน
ระบบISO 14001 
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 คณะกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน ร่วมจดักิจกรรมณรงคใ์ห้ความรู้ สร้างความเขา้ใจกบัพนกังาน เพื#อให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดการใชพ้ลงังาน ปลูกฝังสร้างจิตสาํนึก  จากเจตนารมณ์ที#แน่วแน่ของคณะกรรมการบริษทั 
ที#มุ่งมั#นสนบัสนุนการพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตอย่างย ั#งยืนไปกบัสังคมและสิ#งแวดลอ้ม  ส่งเสริมใหบุ้คคลากรทุกระดบั
มีความรู้ ความสามารถ ความทนัสมยั มีศกัยภาพในการร่วมอนุรักษ์พลงังาน  สอดคลอ้งกับนโยบายการจัดการ
อนุรักษพ์ลงังานและสิ#งแวดลอ้มของบริษทั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2561 ปริมาณใชพ้ลงังานไฟฟ้ารวม  2,288,232 หน่วย  ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์  1,428 TonCo2  

ลดลง 436,489.50 หน่วย  ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์ 272.40  TonCo2 (83.98 %) จากปีก่อน 
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การจดัการด้านสิ�งแวดล้อม 
 บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาสิ#งแวดลอ้มและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที#ทวีความ
รุนแรงขึJน รวมถึงประเด็นดา้นการเปลี#ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบนั ซึ# งส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ  เพื#อแสดงถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาํเนินธุรกิจทัJ ง
ทางตรงและทางออ้ม บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางบริหารจดัการทรัพยากรภายในองคก์รอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเนน้
ใหเ้กิดประโยชนแ์ละประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานจดัซืJอจดัจา้งที#เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม
เพื#อช่วยลดผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้ม  

การบริหารจดัการทรัพยากรภายในองค์กร 
 ระบบการจดัการสิ# งแวดลอ้ม ISO14001: 2015  ควบคุมปริมาณของเสียและมลพิษ ไม่ให้เกินค่า
มาตรฐาน และควบคุมการใชท้รัพยากรการผลิต ตัJงแต่กระบวนการออกแบบ วางแผนการทาํงานเพื#อควบคุมการ ใช้
ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  ลดปริมาณการเกิดของเสีย (Waste) นอ้ยที#สุด ดงันีJ  

 กระบวนการผลิต :  บริหารการใชว้ตัถุดิบหลกั (ผา้) โดยวางแบบการตดัชิJนงานใหเ้หลือเศษผา้นอ้ยที#สุด 
วสัดุสาํนกังานต่างๆ ประเภทกระดาษ  แฟ้มงาน  ปก  เครื#องเขียน ฯลฯ รณรงคก์ารใช้
งานซํJาก่อนนาํไปทาํลาย ซึ#งทาํใหส้ามารถควบคุมปริมาณการสั#งซืJอ 

 โครงการพฒันาศกัยภาพการใชป้ระโยชน์กากของเสีย ( 3R) : เป็นการบริหารจดัการทรัพยากรอย่าง
ย ั#งยืน หมุนทรัพยากรนาํกลบัมาใชใ้หม่ ควบคุมของเสียและมลพิษ โดยมุ่งเนน้ใหทุ้ก
คนในองค์กรมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เรื#อง 3R  สนับสนุนการ
ดาํเนินกิจกรรมในการลดการใช ้(Reduce) เพิ#มการใชซ้ํJ า (Reuse) และนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

(Recycle) เพื#อลดการสั#งซืJอ ต่อเนื#องถึงการคดัแยกขยะก่อนทิJงใหถ้กูประเภท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในปี 2561 บริษทัไดรั้บรางวลัจากการเขา้ร่วมโครงการพฒันาและยกระดบัผูป้ระกอบการจดัการของ
เสียอนัตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการยอ่ยที#  1 โครงการพฒันาศกัยภาพการใชป้ระโยชน์กากของเสีย ประจาํปี พ.ศ. 
2561 จาํนวน 2 รางวลั ไดแ้ก่  3Rs Awards และ Zero Waste Achievement Awards จากกระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ# ง
เป็นโครงการเพื#อการบริหารจดัการกากอุตสาหกรรม และนาํกากอุตสาหกรรมไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ตามหลกั 3Rs 
คือ Reduce Reuse Recycle  ตัJงแต่กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ ์การวางแผนการผลิต ขัJนตอนและวิธีการผลิต การ
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บริหารจดัการของเสียที#เกิดขึJนภายในโรงงาน ไปจนถึงการกาํจดัอย่างถูกวิธี และปลอดภยั ปัจจุบนับริษทัไดรั้บการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบัที# 3 และอยูร่ะหวา่งการยื#นขอการรับรองอุตสาหกรรมหกรรมสีเขียว ระดบั 4 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การจดัการของเสีย 

บริษทัมีมาตรการจดัการของเสียอย่างเป็นระบบโดยปฏิบติัตามที#กฎหมายกาํหนดดย่างเคร่งครัด ยึด
หลกับริหารจดัการตามมาตรฐานการจดัการสิ#งแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015  โดยจาํแนกขยะเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ ขยะทั#วไป  ขยะย่อยสลาย  ขยะรีไซเคิล  และขยะอนัตราย  และปลูกฝังพนกังาน สร้างใหเ้ป็นวฒันธรรม
องค์กร ผ่าน “โครงการคดัแยกขยะ” ซึ# งพนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการคดัแยกประเภทขยะก่อนทิJงลงในถงั
ขยะที#จดัเตรียมใหถ้กูประเภท  โดยขยะแต่ละประเภทมีขัJนตอนและวิธีการจดัการที#ถกูตอ้งเหมาะสม 

ในปี 2561 จากการคดัแยกประเภทขยะก่อนการทาํลาย สามารถลดประมาณขยะได ้72,232 Kg ส่งผล

ใหล้ดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออ๊กไซดเ์ท่ากบั 189 TonCo2 
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การจดัการคุณภาพนํDาเสีย   
บริษทัมีการควบคุมคุณภาพนํJ าเสียก่อนที#จะปล่อยออกสู่ภายนอกโดยมีการตรวจวดัค่า BOD , COD 

ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานนํJ าเสีย และก่อนปล่อยนํJ าเสียออกสู่ภายนอก บริษทัไดมี้การปรับปรุงคุณภาพนํJ าเสียให้มีค่า
ออ๊กซิเจนเพิ#มขึJนเพื#อใหน้ํJาที#ก่อนปล่อยออกมีค่าสูงกวา่ค่ามาตราฐานนํJาเสีย ดว้ยการเติมอากาศดว้ยระบบเติมอากาศ  

 
 
 

 
 
ระบบเติมอากาศเพื#อเพิ#มออ๊กซิเจนในนํJา 
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 
 

การจดัการคุณภาพอากาศ 
บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการจดัการคุณภาพอากาศเพราะ

ตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อการเปลี#ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษทัมีการลดและควบคุมการเกิด
ของเสียที# เกิดจากกระบวนการการผลิต เพื#อป้องกันมลพิษและลด
ผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้ม โดยบริษทัไดใ้ชเ้ชืJอเพลิงไมส้ับในการผลิตไอ
นํJาสาํหรับกระบวนการผลิตซึ# งเป็นวตัถุดิบที#เกิดจากธรรมชาติและ 

ไดมี้การตรวจวดัคุณภาพอากาศที#ระบายออกจากปล่อง
ของหมอ้ไอนํJ า (Boiler) ได้แก่ ฝุ่ นละออง  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
(Sulfur dioxide: SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nitrogen dioxide:NOx) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon 
monoxide: CO) เป็นประจาํทุกปี เพื#อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศไม่ใหส่้งผลกระทบกบัสิ#งแวดลอ้มและชุมชนรอบขา้ง 

ผลตรวจคุณภาพอากาศ  

รายการตรวจวดั หน่วย ผลตรวจ ค่ามาตรฐาน 
เปรียบเทียบ
มาตรฐาน 

ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate) mg/m3 56.077 320 ผา่น 

ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(Sulfur dioxide) ppm 1.716 60 ผา่น 
ออกไซดข์องไนโตรเจน (Oxide of nitrogen) ppm 15.485 200 ผา่น 
คาร์บอนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide) ppm 243.756 690 ผา่น 
ความทึบแสง (Opacity) % 1.3 10 ผา่น 

หมายเหตุ :  1.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื#องกาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที#ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื#องกาํหนดค่าปริมาณเขม่าควนัที#เจือปนในอากาศที#ระบายออกจากปล่องของหมอ้นํJ า

ของโรงงาน พ.ศ. 2549 
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การดาํเนินงานจดัซืDอจดัจ้างที�เป็นมติรต่อสิ�งแวดล้อม 
 บริษทัพฒันากระบวนการจดัซืJอจดัจา้งที#คาํนึงถึงผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้ม เพื#อสนบัสนุนการจดัหา
ผลิตภณัฑ์ที# เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม โดยสนับสนุนคู่คา้ที#ให้การดูแลสิ#งแวดลอ้ม ซึ# งนอกจากการพิจารณาความ
เหมาะสมดา้นคุณภาพ ราคา การส่งมอบสินคา้ และบริการตามที#กาํหนดแลว้ ยงัพิจารณาถึงการผลิตที#เป็นมิตรต่อ
สิ#งแวดลอ้ม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นคู่คา้ที#ดาํเนินกิจการถกูตอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ปฏิบติั
ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายความปลอดภยั ปฏิบติัต่อลกูจา้งดว้ยจรรยาบรรและเคารพในสิทธิมนุษยชน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   จากภาพโดยรวมการดาํเนินงานของบริษทั ด้านพลงังานและสิ�งแวดล้อม 
 ในปี 2561 บริษทัปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการดาํเนินกิจการต่างๆ รวม 1,679 TonCo2    และ
มีกิจกรรมลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง  308 TonCo2    ทําให้บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลดลงจากปีก่อน 581 TonCo2 คิดเป็นเปอร์เซ็น  70.24 %  และการลดผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มและฟืJ นฟสูภาพอากาศจากกิจกรรมต่างๆของบริษทัเพื#อการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซดซึ์# งสามารถ
ดูดกลบัได ้308 TonCo2   ปริมาณสะสมของกิจกรมการลดการปลดปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซดต์ัJงแต่ปี 2554 
เท่ากบั 5,198 TonCo2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2561 ปลดปล่อย CO2 จากกิจกรรม

ดําเนินการ 1,371 TonCo2   ลดลง 

194.58TonCo2 (87.57 % ) จากปีก่อน 

ลดการปลดปล่อย CO2 จากการรณรงค์

ผ่ า น กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  308  TonCo2   

ลดลง 581 TonCo2 (70.24 % ) จากปี

ก่อน 
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 กราฟแสดงกจิกรรมลดการปลดปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลดปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เทียบปีที�แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออ๊กไซดเ์ทยีบปีที�แลว้ 
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กราฟลดการปลดปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สะสม ปี 2554 -2561 

 
       

13. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 
บริษทัส่งเสริมการพฒันานวตักรรม เพื#อพฒันาขีดสามารถในกระบวนการทาํงาน รวมทัJงสนบัสนุน

การศึกษา คน้ควา้ วิจยัต่างๆ ที#เป็นประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าใหก้บัธุรกิจ ชุมชน สงัคม และสิ#งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื#อง 
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 นวตักรรมจากการดาํเนินธุรกจิด้วยความรับผดิชอบ 
 บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อการวิจยัพฒันาผลิตภณัฑสิ์#งทอและเครื#องนุ่งห่ม โดยการนาํความรู้ ความ
ชาํนาญที#เกิดจากประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ มาพฒันาปรับใชแ้ละคิดคน้สร้างสรรคใ์หเ้กิดนวตักรรมทางธุรกิจที#
คาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ#งแวดลอ้มอย่างต่อเนื#อง พร้อมเพิ#มความสามารถในการแข่งขนั และมูลค่าเพิ#มทาง
ธุรกิจไปในขณะเดียวกนั  
 ดว้ยเล็งเห็นถึงความสําคญัของการพฒันานวตักรรมในสินคา้ของบริษทั บริษทัจึงจดัให้มีทีมงานที#มี
ความเชี#ยวชาญดา้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑสิ์#งทอและเครื#องนุ่งห่มโดยเฉพาะ เพื#อต่อยอดการพฒันาสินคา้และ
สร้างมูลค่าเพิ#มให้แก่สินคา้ของบริษทั นอกจากนีJ  บริษทัยงัไดรั้บความร่วมมือและการสนบัสนุนจากทัJงหน่วยงาน
ราชการ และภาคเอกชนอยา่งต่อเนื#อง 
 บริษัทมุ่งมั#นสร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นผลิตภัณฑ์ที�มีคุณค่า โดยมี
องคป์ระกอบสาํคญั คือ เป็นมติรต่อสิ�งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดงันีJ  

ในปี 2561  บริษทัมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที# มีฟังก์ชันหลากหลายเพื#อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ
ผูบ้ริโภคปัจจุบนั ทัJงดา้นคุณสมบติัการสวมใส่สบาย การดูแลรักษาง่าย การป้องกนักลิ#นไม่พึงประสงคด์ว้ยคุณสมบติั
ผา้ยบัย ัJงแบคทีเรีย รวมทัJงผลิตภณัฑที์#เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้มและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑจ์ากการต่อยอดทางนวตักรรม ประมาณ 33  ลา้นบาท คิดเป็น            
4.5 % ของยอดขายรวม  รายละเอียดผลิตภณัฑแ์สดงอยูใ่น “ลกัษณะประกอบธุรกิจ ” 

นวตักรรมด้านผลติภัณฑ์ 

���� COOL MODE 
นวตักรรมเนืJอผา้ที#มีคุณสมบติัพิเศษในการดูดซบัความชืJนและระบายเหงื#อไดดี้ ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

และเป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม ซึ#งมีคุณสมบติัที#ทาํใหผู้ส้วมใส่รู้สึกเยน็สบาย กล่าวคือ ผูบ้ริโภคสามารถสวมใส่ในอาคาร
หรือหอ้งที#มีอุณหภูมิเครื#องปรับอากาศ 25 ๐C ไดโ้ดยไม่รู้สึกอึดอดั ซึ# งเป็นการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ผลิตภณัฑค์ู
ลโมดของบริษทัไดผ้า่นการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานการทดสอบคุณสมบติัจากสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ#งทอ 
(Thailand Textile Institute: THTI) และองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) โดยไดรั้บอนุญาต
ใหใ้ช ้“ฉลากคูลโมด (COOL MODE)” เป็นรายแรกของประเทศไทย  

คุณสมบัตพิเิศษของผลติภัณฑ์ COOL MODE  

เป็นผา้ที#สวมใส่แลว้เยน็สบาย ทาํความสะอาดไดง่้าย มีคุณภาพและความทนทาน และมีความปลอดภยั
สาํหรับผูส้วมใส่โดยมีคุณสมบติัพิเศษ 3 ประการดงันีJ   

� กระบวนการผลิต ใชส้ารเคมีและสียอ้มที#ปลอดภยัจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนกั  
� คุณภาพและความคงทน มีคุณสมบติัความแข็งแรงคงทนต่อการเปลี#ยนแปลงขนาดหลงัการซัก มี

ความคงทนของสีต่อการซัก แสง และเหงื#อ สามารถใช้งานได้เทียบเท่ามาตรฐาน มอก. และ
มาตรฐานสากล 

� คุณลกัษณะลดความร้อน เป็นคุณสมบติัพิเศษในการช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย ทาํใหผู้ส้วมใส่รู้สึก
เยน็สบาย  และช่วยลดการใชพ้ลงังานจากเครื#องปรับอากาศ 
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 บริษทัไดรั้บประกาศนียบตัรจากสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ#งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) 
และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นผูผ้ลิต  จาํหน่ายและใช้ผลิตภณัฑ ์
CoolMode   

ในปี 2561 บริษทัไดรั้บการรับรองผลิตภณัฑ ์COOLMODE เพิ#มเติมอีกจาํนวน 4 รายการ ไดแ้ก่ เนืJอผา้ 
100%COTTON  (COOL COT V.1)  /  เนืJอผา้ TC(79/21) (COOLMODE CHILL V.2) /  เนืJอผา้ CVC(55/45) 
(COOLMODE CHILL V.3) และ  เนืJอผา้ CVC SPANDEX  ( COOLMODE CHILL V.4) ซึ# งไดรั้บความสนใจจาก
องคก์รทัJงภาครัฐและเอกชน เพื#อมีส่วนร่วมช่วยเลดภาวะโลกร้อน สั#งผลิตชุดยนิูฟอร์มเพิ#มขึJน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลติภัณฑ์เสืDอ 
บริษทัพฒันาผลิตภณัฑที์#ผ่านการรับรองฉลาก

ประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 “ ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้อง
รีด ”  ผลิตภณัฑเ์สืJอผา้ภายใตแ้บรนด ์ARROW , BSC 
COOL ,PRIMO  และผลิตภณัฑผ์า้ผืน โดยมีคุณสมบติัที#
สาํคญั คือ 
� เนืDอผ้าแข็งแรง  คงทนต่อการเปลี#ยนแปลงของขนาด

หลงัการซกั สีคงทนต่อแสงและเหงื#อ 
� ปลอดภัย  ผลิตดว้ยสารเคมีและสียอ้มที#ปลอดภยัจาก

สารก่อมะเร็งและโลหะหนกั 
� ลดความร้อน ดูดซบัเหงื#อและถ่ายเทความร้อนไดดี้ 
� ผ่านมาตรฐาน มาตรฐานการทดสอบ Cool mode 

มาตรฐานความเรียบ 
� การดูแลรักษา “ซัก ตาก ใส่” ผ่านการทดสอบค่า

ความเรียบของเนืJอผา้และตะเขบ็ 
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���� I-Flex 
นวตักรรมผา้ยืด 

“I-Flex”ถู ก คิ ด ค้ น แ ล ะ
พฒันาขึJ นโดยใช้เส้นใยชนิด
พิ เศษร่ วมกับ กา ร วิ จัยแล ะ
พัฒนาโครงสร้างการถักผ้า 
เ พื#อให้ได้เ นืJ อผ ้า ที#สามารถ
ยืดหยุ่นและคืนตัวได้อย่างดี
เ ยี# ย ม  ทํา ใ ห้ ไ ด้ เ นืJ อ ผ ้า ที# มี
คุณสมบัติดูแลรักษาง่าย รีด
ง่าย ยบัยาก  ระบายอากาศไดดี้ 
ให้ความรู้สึกสบายขณะสวมใส่ ดว้ยคุณสมบติัยืดหยุ่นตวัได ้360 องศา (more flexibility) ทาํให้ผูส้วมใส่สามารถ
เคลื#อนไหวร่างกายไดค้ล่องตวั เนืJอผา้มีความพิเศษสามารถดูแลรักษาไดง่้าย (easy care) ไม่ยบัหรือสามารถรีดไดอ้ย่าง
ง่ายดาย (easy ironing) เนืJอผา้มีความเบา และ “เนีDยบ” สะทอ้นบุคลิกภาพของผูที้#สวมใส่ตอบโจทยล์ูกคา้กลุ่ม 
Business ไดอ้ยา่งชดัเจน ซึ#งสามารถนาํไปทาํผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลาย อาทิ เสืJอสูท ชุดเดรส กระโปรง กางเกง   

���� Recycle polyester 
 บริษทัไดร่้วมกบับริษทั พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาผ้ายืดจาก
เสน้ดา้ย recycle polyester ภายใตโ้ครงการ Up Cycling 
the Oceans ของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) ซึ#งเป็นโครงการที#มีวตัถุประสงคเ์พื#อส่งเสริม
การจดัการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที#ยวทางทะเลของ
ไทย  ส่งเสริมการทิJงขยะและการแยกขยะพลาสติก   
ซึ# งสามารถนาํไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ที#มีมูลค่า  
โดยแปรรูปด้วยนวตักรรมที#เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม
เพื#อพฒันาเป็นเสืJอผา้และสินคา้แฟชั#นที#มีมลูค่าสูงขึJน 

กระบวนการเปลี�ยนขยะประเภทขวดพลาสตกิสู่ผลติภัณฑ์เสืDอผ้า 
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���� Perma  Healca   

เพอร์ม่า ฮีลกา้เป็นนวตักรรมสิ#งทอเพื#อ
สุขภาพ ที#ถูกวิจยัและพฒันาขึJนมาเป็นพิเศษด้วย
เทคโนโลยี “ นาโนซิงค์ ”  เพื#อยบัย ัJงแบคทีเรีย ที#
เ ป็ น ส า เห ตุ ข อ ง กลิ# น ไ ม่ พึ งป ร ะ ส ง ค์  ทัJ ง ย ัง มี
คุณสมบติัในการยบัย ัJงรังสียูวี ซึ# งเป็นตวัการของโรค
ผิวหนงั และคุณสมบติัในการระบายความชืJน ใหค้วามรู้สึกสบายขณะสวม
ใส่ และยงัช่วยรักษาความชุ่มชืJนของผิว  

ในปี 2561 บริษทัไดผ้ลิตเป็นผลิตภณัฑเ์สืJอยืดโปโล ภายใตแ้บรนด ์ARROW 
 

ในปี 2561 บริษทัไดจ้ดัทาํ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยจาํแนกหวัขอ้ ซึ# งประกอบดว้ย CSR in 
process และ CSR after process   พร้อมเป็นส่วนหนึ#งของรายงานประจาํปี 2561 ดงันีJ  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี   และ รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม ปี 2561 
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10.3  การดําเนินธุรกจิที�มีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. บริษทัอยูร่ะหวา่งถกูตรวจสอบโดยหน่วยงานที#มีอาํนาจหนา้ที#วา่การดาํเนินงานของบริษทัมีการฝ่าฝืน

กฎหมายในเรื#องเกี#ยวกบัหลกัการ 8 ขอ้ อยา่งมีนยัสาคญั 
- ไม่มี - 

2. การดาํเนินธุรกิจของบริษทัมีส่วนหรือถกูกล่าวหาวา่ มีผลกระทบดา้นลบต่อสังคม สิ#งแวดลอ้ม หรือไม่
เป็นไปตามหลกัการ 8 ขอ้ โดยเฉพาะกรณีที#ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และ เป็นกรณีที#อาจกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจ ชื#อเสียง หรือความน่าเชื#อถือของบริษทั  อยา่งมีนยัสาคญั 

- ไม่มี – 
 

10.4  กจิกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (After Process) 
รายละเอียดอยูใ่นหวัขอ้ 10.2 การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบควบคุมภายใน ปี 2561 เห็นชอบตามมติที#

ประชุมคณะกรรมการบริษทัประชุมครัJ งที# 1/2562  เมื#อวนัที#  26  กมุภาพนัธ์ 2562  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยพิจารณา

กระบวนการตรวจสอบสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างอิสระ 
เพื#อใหท้ราบถึงระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ การประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในตามรูปแบบ 
ก.ล.ต. จาํนวน 17 หลกัการ พิจารณาครอบคลุมหลกัการ COSO ทัJง 5 องคป์ระกอบ อนัไดแ้ก่ประเมินสภาพแวดลอ้ม
การควบคุม ( Control Environment ) การประเมินความเสี#ยง ( Risk Assessment ) การควบคุมการปฏิบติังาน ( Control 
Activities ) ระบบสารสนเทศและการสื#อสารขอ้มูล ( Information & Communication ) และระบบการติดตาม ( 
Monitoring Activities ) การบริหารจดัการภายในองค์กรของบริษทัฯมีขัJนตอน กระบวนการทาํงานโปร่งใส 
กระบวนการสื#อสารขอ้มลูองคก์รมีอยา่งชดัเจน กระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื#องโดยผูต้รวจสอบภายในทาํหนา้ที#
ตรวจสอบภายใน และติดตามผลการแกไ้ขอยา่งสมํ#าเสมอ  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายการที#มีสาระสาํคญั ประเมินกิจกรรมควบคุมที#สําคญั พิจารณาการ
จดัการระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ แสดงความเห็นชอบต่อความเพียงพอระบบการควบคุมภายในเกี#ยวกบั
การรายงานสรุปขอ้บกพร่องที#พบในกิจกรรมงานต่างๆ พิจารณาความครบถว้นตามหลกัการที#กาํหนด คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นเพิ#มเติม ขอ้เสนอแนะ ใหค้าํปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร เพื#อใหมี้การทบทวน และติดตามรายการที#มี
ประเดน็สาํคญั ใหบ้ริษทัฯปรับปรุง และดาํเนินการอยา่งเหมาะสม พอสรุปไดแ้ต่ละส่วนดงันีJ  

• ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment ) คณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ที#กาํกบัดูแลใหฝ่้าย
บริหารของบริษทัฯมีการบริหารงาน ดาํเนินงานไปในทิศทางที#ถูกตอ้ง และเหมาะสมเพื#อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ธุรกิจ โดยยึดมั#นในคุณค่าของความซื#อตรง (Integrity) มีจริยธรรม โปร่งใส คณะกรรมการบริหารทาํหนา้ที#
รับผิดชอบกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที# โดยมีการทบทวน ปรับโครงสร้างองคก์รใหเ้หมาะสมตามลกัษณะ
งาน รูปแบบธุรกิจปัจจุบนั ทัJงนีJอาํนาจฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกใหเ้กิดการถ่วงดุลอาํนาจที#เหมาะสม อย่าง
โปร่งใส ผูบ้ริหารแต่ละส่วนงานทาํหน้าที#กาํกับดูแลให้พนักงานมีการปฎิบัติงานอยู่ในกรอบระเบียบ 
ขอ้กาํหนดของบริษทัฯ บริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามนโยบายบริษทั รวมถึงข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารพิจารณาทบทวนกระบวนการทาํงาน พฒันาระบบงาน 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฎิบติังานอย่างต่อเนื#อง โดยประเมินการปฎิบติังานเพื#อให้พนักงานรู้สึกเกิด
แรงจูงใจ สะทอ้นใหมี้กระบวนการปฎิบติังาน การดาํเนินการ การบริหารจดัการที#ดี      มีความถูกตอ้ง และ
ส่งเสริมการพฒันางานอยา่งต่อเนื#อง โปร่งใส ภายใตก้รอบการควบคุมภายในที#ดี 

• ด้านการประเมินความเสี�ยง ( Risk Assessment ) คณะกรรมการบริหารความเสี#ยงทาํหนา้ที#กาํกบัใหมี้การ
บริหารจดัการความเสี#ยงในกิจกรรมที#อาจส่งผลกระทบต่อองคก์รมีนยัสาํคญั รวมถึงกาํหนดมาตรการจดัการ
ความเสี#ยงเพื#อป้องกนัเหตุการณ์ที#อาจส่งผลเสียหายแก่องคก์ร ทัJงนีJคณะกรรมการบริหารความเสี#ยงพิจารณา
รายงานทางการเงินประจาํงวดไตรมาส กิจกรรมงานมีการเปลี#ยนแปลงที#สาํคญั กาํหนดใหมี้การทบทวนการ
ประเมินความเสี#ยงทุกดา้นรวมถึงมาตรการบริหารความเสี#ยงการคอร์รัปชั#นอย่างสมํ#าเสมอ เพื#อให้การ
บริหารภายในองคก์รมีการพฒันาปรับปรุงที#ดียิ#งขึJน โปร่งใส การดาํเนินธุรกิจอย่างปลอดภยั พิจารณาความ
เสี#ยงที#ยอมรับได ้โดยมาตรการจดัการความเสี#ยงอยา่งเพียงพอ 
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• ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ( Control Activities ) ฝ่ายบริหารทาํหนา้ที#กาํกบัดูแลการปฏิบติังานภายใต้
กรอบนโยบายบริษทั ระเบียบปฏิบติั ขอ้กาํหนด และกฏหมายต่างๆที#เกี#ยวขอ้ง การควบคุมปฎิบติังานที#
สาํคญั การจดัซืJอจดัจา้ง การผลิต การขายสินคา้ การเงินการบญัชี รวมถึงการบริหารงานที#สาํคญั ฝ่ายบริหาร
มีการประชุมทบทวนแนวปฎิบติัอยู่เสมอ เพื#อใหก้ารดาํเนินงานสอดคลอ้งรูปแบบธุรกิจโครงสร้างองคก์ร มี
การกาํหนดอาํนาจดาํเนินการที#ชัดเจนให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละส่วนทาํหนา้ที#ในการตรวจทานงานและ
อนุมติั รวมถึงทาํหนา้ที#ในการติดตามงานให้เกิดความถูกตอ้งและเหมาะสม ทัJงนีJ ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํ
หนา้ที#ในการตรวจสอบประเมินผล เพื#อให้การปฎิบติังาน การดาํเนินการทุกส่วนงาน เป็นไปตามขัJนตอน 
ระเบียบปฎิบติัอย่างเพียงพอและเหมาะสม ขอ้เสนอแนะฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอต่อฝ่ายบริหารจดัให้มี
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯมีความสมบูรณ์ยิ#งขึJน  

• ด้านระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล ( Information & Communication )  บริษทัฯไดมี้การพฒันา
ระบบสารสนเทศสนบัสนุนกระบวนการทาํงานในส่วนงานหลกัที#สําคญั ไดแ้ก่ การขายสินคา้ คลงัสินคา้ 
กระบวนการผลิต รวมถึงส่วนงานอื#นที#เกี#ยวขอ้งกนั แผนพฒันาระบบสารสนเทศ แบ่งเป็นแผนระยะสัJน 
แผนระยะยาว เพื#อใหมี้การพฒันาตอบสนองการใชง้าน รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ  การสื#อสารขอ้มูลจดัให้มี
วิธีการสื# อสารที#ชัดเจนและรวดเร็วให้เกิดความคล่องตัว สนับสนุนประสิทธิภาพการทํางานและการ
บริหารงาน ทัJงนีJการพฒันามุ่งเนน้วิธีการทาํงาน ลดซํJาซอ้น เพื#อใหเ้กิดสื#อสารที#มีประสิทธิภาพยิ#งขึJน การใช้
ขอ้มลูในการพิจารณาตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความปลอดภยั สามารถสื#อสารไดอ้ยา่งถกูตอ้งรวดเร็ว  

• ด้านระบบการติดตาม ( Monitoring Activities ) การติดตามการบริหารมีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
อย่างสํ# าเสมอ ประชุมหัวหนา้งานตัJงแต่ผูบ้ริหารระดบักลางขึJนไป เพื#อใหรั้บทราบนโยบายบริษทัที#ชดัเจน 
สามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายองคก์ร ผูต้รวจสอบภายในทาํหนา้ที#ในการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบติังานเพื#อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ที#กาํหนด ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการที#ดี ขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย นโยบายบริษทั และกฏหมายที#เกี#ยวขอ้ง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอรายงาน
สรุปผลขอ้บกพร่องมีนยัสาํคญัตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอขอ้คิดเห็นแก่ฝ่ายบริหารใหมี้การ
พฒันาปรับปรุงเพิ#มเติม จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที#ดียิ#งขึJน 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาร่วมกนัเห็นชอบต่อความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ซึ# ง
บริษทัฯจดัระบบการทาํงาน มีการทบทวน และปรับปรุงงานให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ การ
บริหารจดัการความเสี#ยงทุกดา้น ประเมินความเสี#ยงการคอร์รัปชั#นอย่างสมํ#าเสมอ การกาํกบัดูแลกิจการที#ดี การ
รายงานทางการเงิน การบริหารดาํเนินงานมีความโปร่งใส ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายที#เกี#ยวขอ้ง จึงมีมติเห็นชอบที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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12. รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัที�สําคัญกบับุคคลที�อาจมคีวามขัดแย้ง 
 ในปี 2561 บริษทั ( PG ) มีรายการระหวา่งกนัที�สาํคญักบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ และความสมเหตุสมผล
ของรายการระหวา่งกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี+  

รายการสินทรัพย์และบริการ /  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ( ไม่เกนิ 3 ปี )  

บริษทัที�เกี�ยวข้อง 
ลกัษณะ

ความ 
สัมพนัธ์ 

สัดส่วนการถือหุ้น (%/) 
ลกัษณะรายการที�

สําคัญ 

มูลค่ารายการ

ระหว่างกนั 
( ล้านบาท) 

PG ถือหุ้น บริษทัที�เกี�ยวข้อง

ถือหุ้น PG 
1. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั#นแนล   A , B 0.60 5.25 ค่าลิขสิทธิ/ จ่าย 0.05 
2. บมจ.สหพฒันพิบูล A 0.07 8.80 ค่าเช่าจ่าย 6.06 

3. บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์ A , B 19.00 - ค่าเช่ารับ 4.56 

ค่าที�ปรึกษารับ 1.20 
4. บจก.แชมป์เอช A , B 15.00 - ค่าเช่าจ่าย 0.67 
5. นายบุณยสิทธิP  โชควฒันา C - 5.476 ขายหุน้สามญั 1.43 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ :  A = ผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
 B = กรรมการร่วมกนั 
 C = พี�ชายของกรรมการบริษทั 

หมายเหตุ :  รายการลาํดบัที� 1 -4 :  ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั+ งที� 6/2560  เมื�อวนัที� 27  ธนัวาคม 2560 ไดมี้มติ
อนุมติัการทาํรายการเกี#ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการกับบุคคลที#เกี#ยวโยงกนั ( สําหรับปี 
2561 ) โดยกรรมการที#เป็นบุคคลเกี#ยวโยงกนัที#ไม่เขา้ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง 

 รายการลาํดบัที� 5 :   ตามมติที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัJ งที# 6/2561 เมื#อวนัที# 21 ธนัวาคม 2561 ไดมี้มติ
อนุมติัการขายหุ้นสามญั บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูแคชั#น(ประเทศไทย) จาํกัด เพื#อเป็นการ
บริหารจดัการผลตอบแทนจากการลงทุน เนื#องจากเป็นเงินลงทุนที#ไม่เกี#ยวขอ้งโดยตรง
กบัธุรกิจหลกัของบริษทั 
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นโยบายในการทาํรายการระหว่างกนั 
ในการทาํรายงานระหวา่งกนั บริษทัไดมี้การทาํธุรกรรมที�เป็นไปอยา่งยติุธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตาม

เงื�อนไขทางการคา้ปกติ ( Fair and at arms’ length)  เช่นเดียวกนักบัที�กาํหนดใหก้บับุคคลอื�นหรือกิจการอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 

รายการ นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน 

ค่าที�ปรึกษาจ่าย กาํหนดค่าตอบแทนจากลกัษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการใหบ้ริการ 

ค่าลิขสิทธิ/ จ่าย กาํหนดอตัราตอบแทนเป็นอตัราร้อยละของราคาขายสุทธิหนา้โรงงาน 

ค่าเช่าจ่าย 
กาํหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากทาํเลที�ตั+ง ลกัษณะสภาพ และการใชป้ระโยชน์ของ
ทรัพยสิ์น 

ค่าเช่ารับ 
กาํหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากทาํเลที�ตั+ง ลกัษณะสภาพ และการใชป้ระโยชน์ของ
ทรัพยสิ์น 

ค่าที�ปรึกษารับ กาํหนดค่าตอบแทนจากลกัษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการใหบ้ริการ 

 

ขนาดของรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
รายการดงักล่าว เป็นการทาํรายการระหวา่งบริษทั กบับริษทัที�เกี�ยวโยงกนั ซึ� งเป็นรายการเกี�ยวโยงตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�
เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 รายการประเภทที� 2 , 3 และ 4 ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการขนาดรายการมากกวา่ 1  ลา้นบาท แต่นอ้ย
กวา่ 20 ลา้นบาท หรือมากกวา่ 0.03% แต่นอ้ยกวา่ 3% ของ NTA แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในกรณีที� เป็นการทํารายการระหว่างกันที� มีนัยสําคัญ บริษัทมีนโยบายที�จะนําเรื� องดังกล่าวเข้าสู่ที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติัหรือให้ความเห็นชอบเพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น ตามขนาดรายการที�เกิดขึ+น 
ทั+งนี+ ในการพิจารณารายการระหวา่งกนั คณะกรรมการบริษทัจะคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลในเรื�องของราคาและเงื�อนไขอื�นๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

ในปี 2561 กรรมการอิสระและกรรมการบริษทัมีความเห็นเกี�ยวกบัการทาํรายการระหวา่งกนัโดย เห็นควรให้อนุมติั

การทาํธุรกรรมเกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละบริการ ในดา้นต่างๆ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์( ไม่เกิน 3 ปี )  ดว้ยมีความ
สมเหตุสมผลในเรื�องของราคาและเงื�อนไขอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รายการที�เกี�ยวโยงกนัขา้งตน้นี+  มีขนาดรายการมากกวา่ 1 ลา้นบาท 
แต่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท หรือมากกวา่ 0.03% แต่นอ้ยกวา่ 3% ของ NTA แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ ซึ� งตอ้งขออนุมติัจาก
คณะกรรมการ และเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ 

ขั9นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 
1. รายการระหวา่งกนัที�เป็นธุรกรรมปกติ ฝ่ายจดัการไดข้ออนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั+ ง ที� 2/2561  

เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2561 ให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมติัการทาํธุรกรรมที�มีขอ้ตกลงทางการคา้ที�เป็นเงื�อนไขทางการคา้
โดยทั�วไป ในลกัษณะเดียวกนัที�วญิHูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�
ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งและฝ่ายจดัการตอ้งรายงาน
ธุรกรรมภายใตเ้งื�อนไขดงักล่าวทั+งหมดที�เกิดขึ+นใหที้�ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส 
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2. รายการระหวา่งกนัที�มิใช่รายการปกติ หากมิไดมี้ขนาดของรายการซึ� งจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อ
หุน้ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษทัก่อนเป็นลาํดบั
แรก และถา้ขนาดของธุรกรรมที�เกิดขึ+นนั+นอยูใ่นอาํนาจหนา้ที�ที�จะสามารถอนุมติัได ้การอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัจะ
จบลงที�ขั+นตอนนี+  โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่เขา้ร่วมประชุมและมิไดอ้อกเสียงลงคะแนน แต่ถา้ขนาดของรายการระหวา่งกนัมี
ขนาดที�เกินอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบริหารที�จะอนุมติัได ้  คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที�ประชุมเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ซึ� งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยูด่ว้ยพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยผูที้�มีส่วนไดเ้สียไม่เขา้ร่วมประชุม
และมิไดอ้อกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณารายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการ
ระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม โดยผา่นการกลั�นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการ
ที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น ซึ� งบริษทัได้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที�ทจ. 21/2551 เรื�องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

เมื�อเสร็จสิ+นการประชุม บริษทัไดแ้จง้มติและไดด้าํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก่อนทาํรายการ โดยเปิดเผยการทาํรายการดังกล่าวทั+ งภาษาไทย และภาษาองักฤษต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั+งเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทั www.pg.co.th 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที�ทาํกบับุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 
การประกอบธุรกิจภายใตส้ภาวะการแข่งขนัที�รุนแรง  บริษทัตอ้งพึ�งพาอาศยัพนัธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั+งที�

เป็นอุตสาหกรรมตน้นํ+ าและปลายนํ+ า เพื�อเพิ�มความเขม้แข็งและศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจ  ซึ� งจะนาํไปสู่การพฒันา และ
ความเจริญเติบโตอยา่งย ั�งยนื 

แมว้า่พนัธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ จะเป็นบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ การทาํรายการระหว่างกนัคณะกรรมการ
บริษทัจะพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการเขา้ทาํรายการนั+นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั ซึ� ง
การกาํหนดราคาซื+อขายเป็นไปตามปกติทางการคา้ มิไดก้ระทาํเพื�อจาํหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษทัไปยงับุคคลที�อาจ
มีความขดัแยง้ 

คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4 ) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 
โดยภายหลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกปี ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมติั
การทาํธุรกรรมที�เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติที�มีขอ้ตกตงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที�วิญHูชน
จะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั  ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะ
เป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง และกาํหนดใหร้ายงานธุรกรรมดงักล่าวใหที้�ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัรับทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส 

นโยบายและแน้วโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที�ในฐานะกรรมการบริษทัมหาชนที�พึงมีต่อผูถื้อหุ้น 

พนกังาน  และ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี รายการระหวา่งกนัของบริษทัที�จะเกิดในอนาคต เป็น
รายการที�ดาํเนินการตามปกติทางการคา้ โดยใชน้โยบายซื+อขายต่อรองกนัตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการที�เป็นธรรม ไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์กลไกราคาระหวา่งบริษทักบักิจการหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง และเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเรื�อง “หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั” 

 
 


