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เอกสารแนบ 5 :  รายละเอียดประกอบอื�นๆ 
 

เอกสารแนบ 5.1 : รายงานการกาํกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 
ท่าน ไดแ้ก่ นายขจรศกัดิ.  วนัรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางนุชนาถ ธรรมโนมยั และนายสันติ บางออ้ 
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทั5งคณะไดรั้บการแต่งตั5งจากที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั และมีมติ
เห็นชอบจากที#ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ตามวาระเลือกตั5 งกรรมการที#กาํหนด โดยกรรมการตรวจสอบมี
คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้น
บญัชี การเงิน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และการบริหารจดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาท อาํนาจ หน้าที#ความรับผิดชอบ โดยกาํหนดกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ# งคณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาทบทวนกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฏบตัรฝ่าย
ตรวจสอบภายในประจาํปีสมํ#าเสมอ เพื#อให้การปฎิบติัหน้าที#คณะกรรมการตรวจสอบสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตลาด
หลกัทรัพย ์ทาํหนา้ที#ดว้ยความเป็นอิสระ ตระหนกัถึงการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี มีหน้าที#กาํกบัให้ผูต้รวจสอบภายใน
ปฎิบติัหนา้ที#อยา่งครบถว้น สนบัสนุนการดาํเนินงานบริษทัดว้ยความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ บริหารจดัการดาํเนิน
ธุรกิจที#ดี อยา่งย ั#งยืน สร้างความน่าเชื#อถือแก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ปฎิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ สาํหรับปี 2561 สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี5  

• การสอบทานรายงานทางการเงิน 

รายงานทางการเงินสาํหรับงวดไตรมาส และประจาํปี 2561 ซึ# งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ
บริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรายการ
เปลี#ยนแปลงที#เป็นสาระสําคญั ไดมี้การซกัถามฝ่ายบริหาร โดยไดรั้บคาํชี5แจงจากฝ่ายบริหารตาม
ข้อเท็จจริง ปราศจากขอ้มูลที#มีขอ้ขดัแยง้กบัข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ทั5 งนี5 ผูส้อบบญัชีได้มี
รายงานผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะให้แก่ฝ่ายบริหารควรรับทราบเรื#องมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ที#มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯ เพื#อให้ฝ่ายบญัชีมีการเตรียมพร้อมการบนัทึก
บญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที#กาํหนด รายงานของผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นแบบไม่มี
เงื#อนไข งบการเงินดงักล่าวได้จดัทาํขึ5นตามหลกัการบญัชีที# รับรองทั#วไปและมาตรฐานการบัญชี 
ปฏิบัติตามข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายที# เกี#ยวขอ้ง เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินถูกต้องครบถว้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานทาง
การเงิน เพื#อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบและอนุมติังบการเงินประจาํงวด 
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• การสอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

รายการที#เกี#ยวโยงกนัสําหรับงวดไตรมาส และประจาํปี 2561 เป็นรายการคา้ปกติ  มีความเป็นธรรม 
โปร่งใสและเป็นประโยชนต่์อบริษทั ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทาํรายการที#เกี#ยวโยงกนั
ที#มีนัยสําคญัดาํเนินการตามขั5นตอน และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ โดยผูต้รวจสอบภายในทาํหนา้ที#สอบทานรายการที#เกี#ยวโยง รายงานผลรายการ
ที#มีนยัสําคญัแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบก่อนนาํเสนอให้ที#ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั  สําหรับรายการที#เกี#ยวโยงกนัปี 2562 ประเภทขอเสนอหลกัการและให้ความเห็นชอบอนุมติั
วงเงิน มีมติเห็นชอบอนุมติัจากที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั5 งที# 6/2561 เมื#อวนัที# 21 ธนัวาคม 
2561 

• การสอบทานประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน 

การกาํกบัดูแลระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที#กาํกบัดูแลให้ผูต้รวจสอบ
ภายในมีการปฏิบติัหน้าที#อย่างเป็นอิสระ ทาํหน้าที#ในการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของ
ระบบการควบคุมภายในกิจกรรมงานที#สาํคญั เพื#อให้มีการบริหารจดัการป้องกนัความเสี#ยงไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษทั โดยอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี และพิจารณาทบทวนแผนงาน
ตรวจสอบระหว่างปี เพื#อให้การตรวจสอบที#จาํเป็นเน้นประสิทธิผลของจุดควบคุมภายในที#สําคญั 
ทั5งนี5การตรวจสอบภายในตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที#ยอมรับโดยทั#วไป เพื#อให้
กระบวนการตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพ สนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทั มีความโปร่งใส ปฎิบติั
ตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั#น มีแนวทางปฏิบัติที#ชัดเจนสอดคล้องข้อกาํหนดกฎเกณฑ์ที#
เกี#ยวขอ้ง  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัฯมีความเพียงพอ 
และสําหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน โดยมี
เป้าหมายที#สาํคญั สอบทานระบบการควบคุมภายในดา้นกระบวนการผลิต การส่งมอบ ระบบคุณภาพ
รวมถึงการตรวจติดตามผลแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื#อให้บริษทัฯมีการ
ทบทวน และพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนแ์ก่บริษทั 

• สอบทานการปฎบิัติตามกฏหมาย ข้อบงัคบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สอบทานการปฏิบติัตามกฏเกณฑ์ที#เกี#ยวขอ้ง ขอ้กาํหนดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงการ
ปฎิบติัตามคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายที#เกี#ยวขอ้งกบับริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯมีการปฎิบัติสอดคล้องขอ้กาํหนด
หลกัทรัพยแ์ละตลาดทรัพย ์กฎหมายที#เกี#ยวขอ้ง กฏเกณฑ์ทางธุรกิจ บริษทัฯมีความรับผิดชอบต่อ
ขอ้กาํหนดลกูคา้ที#สาํคญั โดยมีการตรวจสอบตามมาตรฐานลกูคา้ที#กาํหนดอยา่งสมํ#าเสมอ 
 



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

เอกสารแนบ 5 หนา้ที# 3 

 
 

 

• การพจิารณาแต่งตั2งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบแต่งตั5งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 เสนอแต่งตั5งผูส้อบบญัชี
สํานักงานอีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ# ง โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์การปฎิบติังานสอบบญัชีในปีที#ผา่นมาไดม้าตรฐานสอบบญัชีอยา่ง
ครบถว้น จึงพิจารณาขอเสนอแต่งตั5งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
3972  และ/หรือนางกิ#งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 
นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์
สานนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 เป็นผูส้อบบญัชีสําหรับงวดปีสิ5นสุด วนัที# 31 
ธนัวาคม 2562  โดยผูส้อบบญัชีขอเสนอปรับเพิ#มขึ5นจากปี 2560 จาํนวน 60,000.00 บาท คิดเป็น ร้อย
ละ 5.50  การปรับเพิ#มอตัราค่าสอบบญัชีพิจารณาจากงานสอบบญัชีที#จาํเป็นตามมาตรฐานสอบบญัชี
สํานกังานอีวาย ค่าสอบบญัชีรายไตรมาส 150,000.00 บาท จาํนวน 3 ไตรมาส เป็นค่าสอบบญัชีไตร
มาสรวม 450,000.00 บาท  ค่าสอบบัญชีงบการเงินปี 700,000.00 บาท รวมทั5 งสิ5นเป็นเงิน 
1,150,000.00 บาทไม่รวมค่าบริการตรวจสอบอื#น จึงนาํเสนอขออนุมติัที#ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2561 ต่อไป 

• สรุปผลการปฎบิตัิหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกนั รวมทั5งสิ5น 4 ครั5 ง โดยกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้
ประชุมครบองค์ประชุมทุกครั5 ง สรุปการประชุมที#สําคญัคือ การสอบทานรายงานทางการเงินให้
ความเห็นเกี#ยวกบัความถูกต้อง ครบถว้น น่าเชื#อถือไดข้องงบการเงิน พิจารณาความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน การปฎิบติังานตรวจสอบภายใน พิจารณาอตัราผูต้รวจสอบภายในและอนุมติั
แผนงานตรวจสอบภายในประจาํปีที#เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที#ดว้ยความ
ระมดัระวงั และรอบคอบ มีความเป็นอิสระ  การประเมินหน้าที#การปฏิบัติงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทัมีหน้าที#รับผิดชอบตามข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตามหลกัการการกาํกบัดูแล
กิจการที#ดี  
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คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่บริษทัฯปฏิบติัตามขอ้กาํหนดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมาย
ที#เกี#ยวขอ้งอย่างเพียงพอ จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที#มีประสิทธิภาพ กาํหนดนโยบายการบญัชีตามมาตรฐาน
การบญัชีที#สาํคญั นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั#นเพื#อสนบัสนุนนโยบายภาครัฐฯ โดยแสดงรายงานทางการเงินมีความ
ถูกต้องน่าเชื#อถือ  ผูบ้ริหารทุกท่านมีการปฎิบัติหน้าที#ด้วยขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในกรอบอาํนาจดาํเนินการที#กาํหนด บริหารงานโปร่งใส และมีความซื#อสัตยสุ์จริต  

 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขจรศักดิ9  วนัรัตน์เศรษฐ 

 นายขจรศกัดิ.   วนัรัตน์เศรษฐ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 5.2  : รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงภาระหน้าที#และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียน
ในการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของ บริษทั ประชาอาภรณ์  จาํกดั (มหาชน)  ซึ#งงบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึ5นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที#เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่าง
สมํ#าเสมอ  ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบระมดัระวงัและประมาณการที#สมเหตุสมผลในการจดัทาํ  มีการ
เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ตลอดจนไดแ้สดงคาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั   เพื#อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทั#วไป   ทั5งนี5 งบการเงินดงักล่าว
ไดผ้า่นการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไม่มีเงื#อนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที#เป็นอิสระ 

นอกจากนี5 คณะกรรมการบริษทัได้ส่งเสริมให้บริษทั มีการปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที# ดี  
ตลอดจนจดัให้มีระบบการบริหารความเสี#ยง และระบบการควบคุมภายในที#มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื#อให้
มั#นใจไดว้่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที#จะดาํรงรักษาไวซึ้# งทรัพยสิ์นของบริษทั  
รวมถึงป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินการที#ผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

ในการนี5คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัซึ# งประกอบดว้ยกรรมการที#เป็นอิสระไดท้าํหน้าที#สอบทาน
เกี#ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ# งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้
ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที#แสดงไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 
56-1) แลว้ 

คณะกรรมการบริษทัจึงมีความเห็นวา่การกาํกบัดูแลกิจการที#ดี  ระบบการบริหารความเสี#ยง และระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม  สามารถสร้างความเชื#อมั#นอยา่งสมเหตุสมผลไดว่้างบการเงิน
ของบริษทัสาํหรับปีสิ5นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ไดจ้ดัทาํและเปิดเผยโดยถกูตอ้งตามที#ควรในสาระสาํคญั 

 
 
 

            บุญเกยีรติ  โชควฒันา    เจริญ  เจริญวฒันาสุขสม 

      นายบุญเกียรติ  โชควฒันา นายเจริญ  เจริญวฒันาสุขสม 

           ประธานกรรมการ          กรรมการผูจ้ดัการ 
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เอกสารแนบ 5.3  : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1. พล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายชยัเลิศ มนูญผล  รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายเจริญ  เจริญวฒันาสุขสม  กรรมการ 
4.  นางสาวนพรัตน ์  อศัวศิริพงศ ์ กรรมการ 
5. นางสุวิมล เจริญศรีชยั  กรรมการ 
 นางสาวชภาอร ศรีสนัติสุข เลขานุการ 

จากไตรมาสที# 1- 4 วาระปี2561 ที#ผา่นมา สถานการณ์โดยทั#วไป ยงัคงระดบัความเสี#ยง ดว้ยปัจจยัที#ประกอบดว้ย 
ระบบเศรษฐกิจที#ยงัทรงตวั การนาํเขา้ การส่งออก ลดลง ค่าเงินบาทมีความผนัผวนบ่อยครั5 ง แมภ้าครัฐฯจะกาํหนดให้มี
มาตราการช่วยเหลือหลายกรณี ดว้ยการกระตุน้ให้ระบบเศรษฐกิจมีความคล่องตวัในหลายๆดา้น ในส่วนของอุตสาหกรรม
สิ#งทอ และเครื#องนุ่งห่มตอ้งเผชิญกบัความเสี#ยงอย่างหลีกเลี#ยงไม่ไดด้งักล่าว แต่ดว้ยความมุ่งมั#นของฝ่ายบริหาร โดย
คาํแนะนาํคณะกรรมการบริหารความเสี#ยง แมว้่ากาํไรต่อหุ้น จะแสดงผลติดลบทุกไตรมาส แต่ก็ยงัอยูใ่นเกณฑ์เฉลี#ยที#เริ#ม
ลดลงตามลาํดบั  จากการแปลงค่าสินทรัพยที์#ไม่หมุนเวียนให้เกิดมูลค่า สามารถฟื5 นฟูกิจการให้เขา้สู่ระดบัปกติที#ดีขึ5น จน
สามารถเริ#มกลบัมาทาํกาํไรไดใ้นไตรมาสสุดทา้ย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดร้ะดมนโยบายต่อฝ่ายบริหาร ที#เป็นคณะทาํงาน ให้กาํกบัดูแลดา้นความเสี#ยงทุกๆดา้น 
ใหมี้การประเมิน และวิเคราะห์อปุสรรคในระบบตน้ทนุการผลิต  การจดัซื5อการตลาด  สารสนเทศ และทรัพยากร ไม่เวน้แม้
การคาํนึงถึงภยัทางธรรมชาติ  ปัจจยัทางการเมืองที#เริ#มไม่แน่นอน  เพื#อมิให้เกิดโอกาสและผลกระทบที#ไม่พึงประสงค ์ อนั
เป็นหลกัประกนัว่าจะสามารถรองรับวิกฤติดา้นเศรษฐกิจทุก ๆ ดา้น  ที#อาจเกิดขึ5นไดต้ลอดทุกไตรมาสที#ผ่านมาและใน
โอกาสต่อไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี#ยง มั#นใจว่า องคก์รฯ ยงัสามารถดาํรงสภาพการประกอบการอยูไ่ด ้ ภายใตภ้าวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั  ทั5งนี5คาดการณ์ไวว้่าระบบเศรษฐกิจในปีต่อไปจะมีแนวโนม้การปรับตวัที#ดีขึ5น การนาํเขา้ 
และการส่งออกจะผอ่นคลาย เอื5อต่อการประกอบกิจการ สหรัฐฯ และยโูรฯ จะทบทวนนโยนายการเจรจาดา้นเขตการคา้เสรี
ไดล้งตวั สภาวการณ์ดา้นอุตสาหกรรมสิ#งทอ และเครื#องนุ่งห่ม จะมีโอกาสขยายตวั ในอตัราเฉลี#ยที#ดีมากกว่าเดิม  ทั5งนี5
คณะกรรมการบริหารความเสี#ยงฯ จะติดตามโอกาส และผลกระทบ ที#มีส่วนเกี#ยวขอ้งโดยใกลชิ้ด ในทุกๆไตรมาส เพื#อเป็น
เครื#องมือให้ฝ่ายบริหาร ปรับแผนการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ อยา่งเป็นประสิทธิผล อยา่งแทจ้ริง 

 
 

 พล.อ. โกญจนาท จุณณะภาต 
 ( โกญจนาท จุณณะภาต ) 

 ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี#ยง   
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เอกสารแนบ 5.4  : รายงานคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวน 3 
ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน  ดงันี5   

1. นายสันติ บางออ้ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

2. นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม กรรมการ 

3. นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม กรรมการ 
4. นางสุวิมล เจริญศรีชยั กรรมการ / เลขานุการ 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ  จรรยาบรรณกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหารและพนกังาน และการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั#น เป็นลายลกัษณ์อกัษรสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที#ดี 
และมอบหมายให้คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทาํหน้าที# รับผิดชอบด้านการกาํกับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการที#ดีของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (กลต.) และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด เพื#อยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานของบริษทัให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และพฒันาอยา่งต่อเนื#อง   

 ในปี 2561 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ มีการประชุม 2 ครั5 ง เพื#อติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัและ
พิจารณาดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัเพื#อพิจารณา โดยมีเรื#องที#พิจารณา 
ดงันี5  

1. พิจารณาสาระสําคญัต่าง ๆ ของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG 

Code) รวมถึงการพิจารณาประเด็นที#บริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกั CG Code และแนวทางการดาํเนินการ  ก่อน

นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื#อพิจารณาอนุมติัใหน้าํหลกั CG Code มาปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทั  

2. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและ

พนักงาน และกฏบัตรคณะกรรมการบริษทั เพื#อให้สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเกณฑก์ารประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ  โดย

เห็นชอบการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG 

Code) และเป็นไปตามแนวทางการปฏิบติังานของบริษทั   

     ในปี 2561เห็นชอบให้ดาํเนินการจดัทาํ CG Principle  5 หมวด  โดยดาํเนินการให้ครอบคลุม CG Code 
ทั5ง 8 หมวด  และจะดาํเนินการจดัทาํ CG Code 8 หมวดในปี 2562 

3. พิจารณาหลกัเกณฑก์ารประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัทั5งคณะและรายบุคคล  คณะกรรมการ

ชุดยอ่ย และกรรมการผูจ้ดัการ  เพื#อนาํผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติังานที#ดีขึ5น 
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4. สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและส่งคาํถามเกี#ยวกบับริษทัล่วงหนา้ก่อนวนั

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

5. ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ และปรับเปลี#ยนค่านิยมขององค์กร เพื#อเพิ#มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัและพฒันาองคก์รสู่ความย ั#งยนื 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบในขอ้เสนอแนะของทาง IOD เพื#อพฒันาดา้นการกาํกบัดูแลกิจการตาม

โครงการ CGR ประจาํปี 2561 ซึ# งเป็นประเดน็ที#บริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติั และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื#อพิจารณา 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ของบริษทั  ซึ#งจะตอ้งมีการต่ออายใุบรับรองการเป็นสมาชิก CAC ทุก 3 ปี 

8. สอบทานรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัที# เปิดเผยในรายงานประจาํปี  เพื#อให้สอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดส่้งเสริมให้มีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีและนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั#นอยา่งต่อเนื#อง  ส่งผลให้บริษทัไดรั้บผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการในปี 2561 อยูใ่น
เกณฑ์ “ดีเลิศ” และบริษทัไดรั้บผลการประเมินคุณภาพในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 จากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดค้ะแนนเตม็ 100 ต่อเนื#องเป็นปีที# 10 

 
  สันติ  บางอ้อ 
  (นายสันติ  บางออ้) 

 ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
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เอกสารแนบ 5.5  : ข้อมูลเกี�ยวกบัรายงานความรับผดิชอบต่อสังคม ปี 2561 
 

เกี�ยวกบัรายงานฉบบันี2 

บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) หรือ People’s Garment Public Company Limited : PG จดัทาํรายงานความ
รับผิดชอบต่อสงัคม (CSR Report)  โดยจดัแยกส่วนอย่างชดัเจนต่อเนื#องเป็นปีที# 7   ซึ#งคณะกรรมการบริษทัมุ่งเนน้ใหข้อ้มูล
เชื#อถือไดแ้ละมีคุณภาพ  โดยบริษทักาํหนดประเด็นดา้นความยั#งยืนที#สําคญั และการประเมินระดบัความสาํคญัของประเด็นที#
เกี#ยวขอ้งต่อเป้าหมายและการดาํเนินงานของบริษทั เพื#อเป็นหนึ#งในช่องทางการสื#อสารใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทราบถึงความมุ่งมั#น
และผลการดาํเนินงานดา้นความยั#งยนืของบริษทั ควบคูไ่ปกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม 

กระบวนการกาํหนดเนื2อหาในรายงาน 
 บริษทักาํหนดเนื5อหาโดยพจิารณาทั5งปัจจยัภายในและภายนอกบนพื5นฐานการดาํเนินงานของบริษทัและประเด็นสาํคญั
ที#มีผลกระทบต่อดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิ#งแวดลอ้ม ในมุมมองของผูม้ีส่วนไดเ้สียทั5งภายในและภายนอกองคก์ร โดยอา้งอิง
ตามแนวทางการจดัทาํรายงานความยั#งยนืในระดบัสากล GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) เป็นกรอบใน
การจดัทาํรายงาน โดยนาํเสนอผลการดาํเนินงานดา้นความยั#งยืนในภาพรวมครองคลุมมิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิ#งแวดลอ้ม ของ
บริษทั ในระหวา่งวนัที# 1 มกราคม  ถึงวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 

ขอบเขตการรายงาน 
 ขอบเขตรายงานไดค้รอบคลุมถึงการปฏิบติังานของบริษทั และโรงงานทั5ง 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาลาํพนู และสาขากบินทร์
บุรี  ซึ# งเป็นส่วนหนึ#งในการกาํกบัดูแล ส่งเสริมใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลตามแนวทางสากล เพื#อตอบสนองประเด็นความคาดหวงั
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ซึ#งไดเ้ปิดเผยขอ้มลูไวใ้นรายงานฉบบันี5  

บริษทักาํหนดใหมี้การจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นประจาํทุกปี ตลอดจนพฒันาระบบและวิธีการจดัเก็บ
ขอ้มลูอยา่งสมํ#าเสมอ เพื#อใหแ้นวทางและขั5นตอนการเก็บขอ้มูลมีความชดัเจน และมีความสมบูรณ์ครบถว้นของขอ้มูลมากที#สุด 
และสื#อสารผลการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเนื#อง 

ช่องทางการเผยแพร่ 
รายงานฉบบันี5  เพื#อเป็นประโยชนต่์อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนการรับทราบขอ้มูลที#เหมาะสม  เพื#อใชพ้จิารณาประเด็น

ที#น่าสนใจ  บริษทัไดจ้ดัทาํภาษาไทยและภาษาองักฤษในรูปแบบสิ#งพิมพแ์ละแผ่นซีดี  รวมทั5งเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ เพื#อความ
หลากหลายและสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล 

ทั5งนี5  สามารถดาวนโ์หลดรายงานฉบบันี5 ซึ#งไดร้วมอยูใ่นรายงานประจาํปี ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั หรือสอบถาม
ขอ้มลูเพิ#มเติม ไดที้# : 

เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพนัธ์  
โทรศพัท ์0-2685-6509 – 10 E-mail : suvimol@pg.co.th 
บริษัท ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขที# 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์: 0-2685-6500  โทรสาร : 0-2294-5159 
เวบ็ไซต ์: www.pg.co.th  

 



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

เอกสารแนบ 5 หนา้ที# 10 

 
 

เอกสารแนบ 5.6  : สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
 

บริษทัมุ่งมั#นสร้างการพฒันาอยา่งย ั#งยนืในสังคมและสิ#งแวดลอ้มผา่นกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั โดยนอ้มนาํ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยกุยใ์ชเ้ป็นแนวทางการ
พฒันาอย่างย ั#งยืน รวมถึงการนาํปรัชญาการดาํเนินธุรกิจของ ดร.เทียม โชควฒันา มาใชใ้นการบริหารองคก์ร โดย
คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกดา้น   เพื#อสร้างสรรคคุ์ณค่าและประโยชนท์ั5งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกนั   

บริษทัให้ความสําคญักบัระบบการบริหารจดัการและกระบวนการผลิตทั5งดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื#อ
การพฒันาผลิตภณัฑ์   พร้อมส่งเสริมการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้มนอ้ย
ที#สุด  รวมถึงการสื#อสารกบัผูเ้กี#ยวขอ้งใหเ้ขา้ใจในทิศทางเดียวกนั  ซึ# งสามารถตอบสนองต่อหลกัคิดของเครือสหพฒัน ์
“ คนดี  สินคา้ดี  สังคมดี”  พร้อมนาํหลกัคิดดงักล่าวเชื#อมโยงเขา้กบัยทุธศาสตร์องคก์รที#กาํหนดไวใ้นระยะยาว 3-5 ปี
ต่อเนื#องจากปีก่อน เพื#อสร้างองคก์รใหมี้ความย ั#งยนื 

ส่วนดา้นการลดผลกระทบต่อการเปลี#ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษทัให้เป็น
ส่วนหนึ#งในการมีส่วนร่วมช่วยลดภาวะโลกร้อนอยา่งต่อเนื#อง  ซึ#งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายประเทศไทยและสนบัสนุนต่อ
ขอ้ตกลงปารีส (Paris Agreement)ในการประชุม COP21 และรวมถึงการประชุม COP24ที#เกิดขึ5นในปี 2561  ที#จะ
ควบคุมอุณหภมิูเฉลี#ยของโลกไม่ให้เพิ#มขึ5นเกิน 2 องศาเซลเซียสในปี 2573  โดยบริษทัไดมี้การพฒันาตั5งแต่ผา้ผืนจนถึง
การตดัเยบ็เป็นเสื5อผา้สาํเร็จรูป   ซึ#งส่งผลให้ไดรั้บการรับรองผลิตภณัฑ ์“ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 ดา้นผา้ผืน”  และ
ต่อมาเป็น “ เสื5อผา้เบอร์ 5 ประหยดัไฟ ใส่สบาย ไม่ตอ้งรีด”   โดยยึดมั#นวา่ “ เป็นผลิตภณัฑที์#ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและ
เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม”  และในปี 2561นี5บริษทัยูร่ะหวา่งดาํเนินการเพื#อขอรับรองการมุง่สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
ในระดบั Green Level 4 (วฒันธรรมสีเขียว) ซึ# งคาดวา่จะมีการตรวจประเมินเพื#อรับรองในปี 2562 

   ดว้ยการประกอบธุรกิจที#ใสสะอาด  รักษามาตรฐานดา้นบรรษทัภิบาล และการมีนโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั#น    บริษทัจึงได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption Council: CAC) ในการต่อตา้นการทุจริตในปี 2559  และมีอายคุราวละ 
3 ปี คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะไดใ้ห้ความสําคญัและสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์
รัปชนัมาโดยตลอด  จึงไดก้าํหนดใหด้าํเนินการยื#นต่ออายใุบรับรองดงักล่าวในปี 2562 ต่อไป 

ในนามของบริษทั ขอขอบคุณผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย หน่วยงานที#เกี#ยวขอ้ง และพนกังานทุกคน ตลอดจนชุมชน
และสังคม ที#มีส่วนร่วมสนบัสนุนและนาํพาใหบ้ริษทักา้วไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งย ั#งยนืตลอดไป 

 

      เจริญ    เจริญวฒันาสุขสม 
 (นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม) 
     ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 


