วิสัยทัศน์ (Vision)
เรามุง
่ มัน
่ ทีจ
่ ะเป็นผูน
้ ำ� ในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
ด้วยนวัตกรรม เสื้อผ้าในประเทศไทย

สารบัญ
การประกอบธุรกิจ
3
5
8
12
18
19
24
26

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน   
รายงานจากคณะกรรมการ
ประวัติบริษัท   
ผลิตภัณฑ์บริษัท    
สถานการณ์สิ่งทอ   
ลักษณะการประกอบธุรกิจ   
ปัจจัยความเสี่ยง
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

การจัดการ
27
30
31
32
33
37
38
50
52
55
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27

โครงสร้างการถือหุ้น
รายงานคณะกรรมการสรรหา
รายงานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการบริหาร
โครงสร้างการจัดการ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มี
อ�ำนาจควบคุม
ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
การควบคุมภายใน
รายการระหว่างกัน
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฐานะการเงินและ
ผลการดำ�เนินงาน
56
61
62
65
68
98
99

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ข้อมูลทั่วไป

การกำ�กับดูแลกิจการ
100
102
157

56

100

รายงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
การก�ำกับดูแล
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จาก “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1)” ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.pg.co.th

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
รายการ

2561

2560

2559

ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)
   สินทรัพย์รวม
   หนี้สินรวม
   ส่วนผู้ถือหุ้น
   ยอดขายสุทธิ
   กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
   กำ�ไรสุทธิ

1,670.40
185.17
1,485.23
693.63
97.55
96.06

1,778.10
240.42
1,537.68
959.83
(12.34)
(15.52)

1,837.24
345.56
1,491.68
1,068.29
(79.26)
(75.05)

1.00
15.47
1.00
0.25*
5.40

1.00
16.02
(0.16)
0.23
7.45

1.00
15.54
(0.78)
7.90

8.51
5.09

8.89
4.97

3.99
1.86

13.85
6.36

(1.62)
(1.02)

(7.03)
(5.07)

5.66
80.51

(0.68)
7.16

(4.49)
(27.20)

0.12
24.99**

0.16
-

0.23
-

(6.06)
(3.41)
(27.73)
890.51
719.04

(3.22)
3.08
(10.15)
(84.43)
(79.32)

8.41
1.44
10.49
(698.84)
(654.56)

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
    มูลค่าที่ตราไว้
    มูลค่าหุ้นตามบัญชี
    กำ�ไรสุทธิ
    เงินปันผล
    ราคาตลาด
สภาพคล่องของกิจการ (เท่า)
    อัตราส่วนสภาพคล่อง
    อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ประสิทธิภาพการทำ�กำ�ไร (%)
    ผลตอบแทนต่อยอดขาย
    ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (%)
    ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
    ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)
    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
    อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ความเจริญเติบโตของกิจการ (%)
    สินทรัพย์รวม
    ส่วนของผู้ถือหุ้น
    ยอดขายสุทธิ
    กำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

*ที่ประชุมกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.25 บาท และนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำ�หนดให้มีในวันที่ 23 เมษายน 2562			
**บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก			
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พันธกิจ (Mission)
- มุ่งมั่นในการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าบุรุษ, ชุดกีฬา
และชุดว่ายน�ำ้ ให้มค
ี ณ
ุ ภาพเพือ
่ สร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า
- มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและลูกค้า
- มุ่งมันเป็น One Stop service ส�ำหรับสินค้าบุรุษ
- สร้ า งอั ต ราการเติ ม โตทั้ ง รายได้ แ ละผลการก� ำ ไร
อย่างต่อเนื่อง
- ส่ ง เสริ ม พนั ก งานให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถใน
หน้าที่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ด�ำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น
กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

รายงานจากคณะกรรมการ

ในปี 2561เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ
4.0 ในปี 2560 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี จากการส่งออกสินค้าและ
ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวสูงขึ้นแม้จํานวนนักท่องเที่ยวจีนลดลง   ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากมาตรการกระตุน้ การท่องเทีย่ วจากภาครัฐ  ในส่วนของปี 2562 ภาครัฐควรมีนโยบาย
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออกบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน การลดต้นทุน และการอ�ำนวยความสะดวกด้านการส่งออก รวมถึงการ
ส่งเสริมให้นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าให้ย้ายฐานการ
ผลิตเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 693.63 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 96.06 ล้านบาท
เนื่องจากมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง รวมถึงก�ำไรจากการ
ขายเงินลงทุน จากการพิจารณาผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมี
มติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.25 บาท  
ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทยังคงมุ่งเน้นขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเป็นผู้น�ำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดว้ ย
นวัตกรรม และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิ ภ าพและ
ความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ   
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้น�ำหลักปรัชญาการท�ำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นแนวทางในการ
บริหารองค์กรและมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม  เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม  โปร่งใส และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง
ในนามคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า 
้ ชุมชนทีต่ งั้ กิจการของบริษทั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย หน่วยงาน
ต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงคณะผูบ้ ริหารและพนักงานทีใ่ ห้ความร่วมมือสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั ด้วยดีเสมอมา

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท

Mr.Boonkiet Chokwatana
Chairman

นายชัยเลิศ มนูญผล

นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม

Mr.Chailert Manoonpol

Mr.Charoen Charoenwatanasuksom

รองประธานกรรมการบริษัท
Vice Chairman

6

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

Chief Executive Officer/Managing Director

นางสุนันท์ นิยมในธรรม

รองกรรมการผู้จัดการ/
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ
กรรมการ

Mrs.Sunan Niyomnaitham
Deputy Managing Director/
Chief Financial Officer

Mrs.Somporn Tiyaviboonsiri

นางธีรดา อำ�พันวงษ์

นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร

Mrs.Teerada Ambhanwong

Mr.Viritpol Chaithavornsathien

Director

กรรมการ

กรรมการ

Director

Director

กรรมการอิสระ

นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต

Mr.Khachornsakdi Vanaratseath

GEN Konecharnart Chunnabhata

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
Independent Director /
Chairman of Audit Committee

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Independent Director /
Chairman of Risk Management Committee

นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

Mrs.Nuchanart Thammanomai

Independent Director / Audit Committee

นายสันติ บางอ้อ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

Mr.Santi Bangor

Independent Director / Chairman of
Corporate Governance Committee /
Audit Committee

นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

Mrs.Chortip Pramoj Na Ayudhya

Independent Director / Nomination
Committee / Remuneration Committee
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
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มาตรฐานด้านคุณภาพในระดับสากล
ปี 2542 :
ปี 2546 :
ปี 2552 :

ปี 2561 :

ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 1994  ซึง่ เป็นบริษทั ออกแบบ
และผลิตเสื้อผ้ารายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง จากสถาบัน
รับรองคุณภาพ BUREAU VERITAS QUALITY (BVQI)  
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากสถาบันรับรอง
คุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand)
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 จากสถาบันรับรอง
คุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand)  ส�ำหรับกระบวนการ
ออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน�้ำ ชุดเด็ก และผ้าถัก
(Design and Manufacture of Men’s Wear Ladies’s Wear, Swimwear,
Children’s Wear and Knitting)
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 จากสถาบันรับรอง
คุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand)  ส�ำหรับกระบวนการ
ออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน�้ำ ชุดเด็ก และผ้าถัก
(Design and Manufacture of Men’s Wear Ladies’s Wear, Swimwear,
Children’s Wear and Knitting)

ปี 2556 :

ได้รบั การรับรองระบบจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001: 2004 ส�ำหรับ
กระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน�้ำ
ชุดเด็ก และผ้าถัก   จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of
Systems (Thailand)
ปี 2561 :		ได้รบั การรับรองระบบจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001: 2015 ส�ำหรับ
กระบวนการออกแบบ และผลิตเสือ้ ผ้าบุรษุ เสือ้ ผ้าสตรี ชุดว่ายน�ำ้ ชุดเด็ก
และผ้าถัก  จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems
(Thailand)
ปี 2555 :

ปี 2556 :

ประกาศนโยบายและด� ำ เนิ น การตามมาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้ านสังคมและด้านแรงงาน (WRAP)   โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับทอง (Gold Certificate of Compliance) จากองค์กร WRAP (World
wide Responsible Accredited Production) สาขาล�ำพูน
ประกาศนโยบายและด�ำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบ ด้านสังคม
และด้านแรงงาน (WRAP)   โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับทอง
(Gold Certificate of Compliance) จากองค์กร WRAP (Worldwide
Responsible Accredited Production) สาขากบินทร์บุรี

ปี 2555-2561 :   บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการด�ำเนินธุรกิจตามหลัก
จริยธรรมและคุณธรรม ( Code of conduct ) ของลูกค้า 
PHILLIPS-VAN HEUSEN (PVH) โดยการรักษามาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมที่สะท้อนถึงความซื่อสัตย์สุจริต และ
ความน่าเชื่อถือในการด�ำเนินธุรกิจ ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชน   ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
รวมทั้งด้านความปลอดภัยของพนักงานและด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษทั ให้ความส�ำคัญมุง่ เน้นการใช้พลังงานทดแทน และลดการ
ก่อเกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การให้ความส�ำคัญกับการ
ใช้สารเคมี โดยมีประกาศนโยบายการบริหารจัดการด้านสารเคมี
10

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

ปี 2559 :

บริษทั ได้ให้ความ ร่วมมือกับลูกค้าในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม
และคุณธรรม ( Code of  conduct ) ของลูกค้า Dr. Matents ซึ่งมุ่งเน้น
การปฎิบัติที่ดีต่อแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในประเทศและแรงงาน
ต่างด้าว โดยเฉพาะการดูแลแรงงานต่างด้าวตามข้อก�ำหนดของลูกค้า 
ซึง่ มาตรฐานสูงกว่ากฎหมายแรงงานไทย รวมถึงการให้ความส�ำคัญด้าน
ความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงานและสิ่งแวดล้อม

ปี 2560 :

บริษทั ได้ให้ความ ร่วมมือกับลูกค้าในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม
และคุณธรรม (Code of conduct) ของลูกค้า  Peter  Millar โดยปฏิบัติ
ตามกฏหมายและระเบียบที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งรักษา
มาตรฐานด้านแรงงาน สภาพการท�ำงานที่ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรม
และจริยธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะเน้น การสื่อสารระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้
พนั ก งานทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รทราบขั้ น ตอนการปฎิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ปี 2560 :   บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
ปี 2561 : บริษัทได้วางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า  ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
ภายใต้แบรนด์ ARROW, BSC COOL และ PRIMO

รายงานประจำ�ปี 2561

11

12

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561

13

14

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561

15

16

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561
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สถานการณ์สิ่งทอ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในปี 2561  การผลิตเส้นใยสิ่งทอและเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปมีการขยายตัวสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของคู่ค้า
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในเอเชีย ซึ่งสินค้าส่งออกส�ำคัญ เช่น เส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ และเครื่อง
แต่งกายบุรุษและสตรี  ในส่วนผ้าผืนการผลิตชะลอตัวในกลุ่มผ้าฝ้าย  ส่วนการผลิตผ้าทอจากใยสังเคราะห์ยังคงขยายตัวรองรับ
ความต้องการของตลาดต่างประเทศ
การผลิต

     
ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอและเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ขยายตัวประมาณร้อยละ 1.6 และ 1.0 ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน จากการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาทิ เส้นใยคอลลาเจน เส้นใยคอมโพสิต ขยาย
ตัวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ   สว่ นเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปขยายตัวจากการผลิตเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปกลุม่ เครือ่ งแต่งกายบุรษุ
และสตรี ตามค�ำสั่งซื้อจากต่างประเทศ
ผ้าผืน  ลดลงประมาณร้อยละ 11.2 เนือ่ งจากมีผปู้ ระกอบการโรงงานทอผ้ายกเลิกการผลิตผ้าทอจากฝ้าย  จากความ
ต้องการของตลาดทัง้ ในประเทศและส่งออกลดลง ส่วนการผลิตผ้าทอใยสังเคราะห์ยงั คงขยายตัวรองรับตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
การจ�ำหน่ายในประเทศ

              กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ลดลงประมาณร้อยละ 1.8 / 3.8 และ 0.8  โดยเส้นใยสิ่งทอเน้นการ
ส่งออกเป็นหลัก
ส่วนเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้บริโภคสนใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นจากต่างประเทศทั้งในกลุ่มเสื้อผ้า
ราคาถูกที่น�ำเข้าจากจีนและเวียดนาม  รวมถึงกลุ่มเสื้อผ้าแบรนด์ที่เป็นสินค้าหรู
การส่งออก

กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15.3 / 3.2 และ 6.1  โดยเส้นใยสิ่งทอ
ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งสินค้าส่งออกส�ำคัญ ได้แก่  เส้นใยสังเคราะห์  เส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ และผ้า
ผืนจากเส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ไทยมีศักยภาพทั้งในการผลิตและการส่งออก โดยตลาดส�ำคัญ ได้แก่   เวียดนาม
เมียนมาร์  ญี่ปุ่น บังคลาเทศ และจีน
ส่วนเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป ขยายตัวจากการทีไ่ ทยได้รบั ความไว้วางใจในการผลิตสินค้าให้กบั แบรนด์ตา่ งประเทศในรูปแบบ
การรับจ้างออกแบบและผลิต
แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี 2562

ภาพรวมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คาดว่าการผลิตเส้นใยสิ่งทอจะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2561 โดยเฉพาะเส้นใย
สังเคราะห์และเส้นใยสังเคราะห์ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ  แต่ส่วนการผลิตผ้าผืนอาจชะลอตัว จากการน�ำเข้าผ้าผืนตกแต่งส�ำเร็จ
ราคาถูกของจีนมาใช้ทดแทนวัตถุดิบในประเทศ    ด้านการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้โดยเฉพาะเส้นใยสังเคราะห์และผ้าผืน
จากเส้นใยสังเคราะห์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ  แต่ยงั ต้องจับตาการส่งออกเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปทีต่ อ้ งแข่งขันกับคูค่ า้ ส�ำคัญอย่างเวียดนาม
ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องอาศัยจุดแข็งด้านการบริหารห่วงโซ่การผลิต และการออกแบบ แทนการแข่งขันด้านต้นทุน
ที่มา : สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์/ ปี 2561-2562 เป็นตัวเลขคาดการณ์
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด(มหาชน) เริ่มธุรกิจด้วยการเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปตั้งแต่ปี 2523  ต่อมาได้ลงทุนใน
การผลิตผ้าถัก (Knitted Fabric) โดยการประกอบธุรกิจของบริษัทมีการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเสริมสร้างให้ธุรกิจครบวงจร
ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ
มุง่ เน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ ต่อยอดธุรกิจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มให้มคี ณ
ุ ภาพและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็นธุรกิจหลัก ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป

บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักในการผลิตเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปทั้ง เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก ชุดว่ายน�้ำ ชุดกีฬา  ชุดปั่นจักรยาน
และชุดชั้นในชาย  ภายใต้
International Brand (เครื่องหมายการค้าสากล) ที่ได้รับสิทธิ์ให้    Local Brand ประกอบด้วย Streamline และ BSC
      เป็นผู้ผลิต ประกอบด้วย  Arrow, Elle,  Arena , Felix Buhler,
      Mizuno และ Lecoq
   House Brand เครื่องหมายการค้าที่บริษัทผลิตและจ�ำหน่ายเอง    
   ประกอบด้วย Primo Linea ,  Proud, 360 (Three -Six -O),
   Swoop และ Oberon
   เครื่องแบบชุด Uniform
2. ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

เพื่อความเป็นผู้น�ำในการเป็นผู้ผลิตเสื้อยืดที่ครบวงจร บริษัทมีสายการผลิตด้านโรงถักผ้ายืดที่กบินทร์บุรี โดยมี
เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

ส�ำหรับบุรษุ และสตรี ประกอบด้วย กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ และเข็มขัด  ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า  “Sarini”
(House Brand) ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของหนังแท้ที่มีคุณภาพทั้งวัตถุดิบและฝีมือการตัดเย็บ และเป็นผู้ผลิตและส่งออกให้
กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็น International Brand ด้วย
สถานที่ตั้งส�ำนักงานและโรงงานแต่ละสาขา มีดังนี้
สถานที่ตั้ง /สาขา
ส�ำนักงานใหญ่

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์กลางบริหารจัดการ

โรงงานสาขาล�ำพูน

จังหวัดล�ำพูน

เสื้อผ้าส�ำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอ

โรงงานสาขากบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

ผลิตผ้ายืดผืน และ เสื้อผ้าส�ำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าถัก

รายงานประจำ�ปี 2561
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โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขาย

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2561

%

ปี 2560

%

ปี 2559

%

ในประเทศ :

603.37

86.99

752.83

78.43

839.11

78.55

   เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป

556.69

80.26

678.93

70.74

755.77

70.75

43.86

6.32

53.03

5.52

65.48

6.13

   เครื่องหนัง

2.82

0.41

20.87

2.17

17.86

1.67

ต่างประเทศ :

90.26

13.01

207.00

21.57

229.18

21.45

   เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป

79.02

11.39

179.62

18.71

187.40

17.54

   ผ้าถัก

7.01

1.01

10.34

1.08

-

-

   เครื่องหนัง

4.23

0.61

17.04

1.78

41.78

3.91

693.63

100.00

959.83

100.00

1,068.29

100.00

   ผ้าถัก

รวม
ผลการด�ำเนินงาน

ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม  693.63  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.73 จากปีก่อน โดยจ�ำแนกเป็นรายได้
จากการขายในประเทศ 603.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.85  และรายได้จากการขายต่างประเทศ 90.26 ล้านบาท  ลดลง
ร้อยละ 56.39 จากปีก่อน  
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

บริษทั ได้มกี ารพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดบิ   เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รบั ความพีงพอใจสูงสุดและ
มีความคุ้มค่า  โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักคิดว่า  “เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
บริษัทได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์  มาตรฐานความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่
เป็นอันตราย รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  อาทิ
- การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015  
- การรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
- การรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (Cool Mode)  
- การรับรองผลิตภัณฑ์ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5”
   
เพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป และร่วมสนับสนุนกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเสื้อผ้าในประเทศไทย”

สิ่งทอที่เป็นฟังก์ชั่น (Functional Textile)

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
– ผ้าผืนเบอร์ 5 : ปลอดภัย  แข็งแรง  ทนทาน  ลดความร้อน  เรียบและไม่ขึ้นขน/เม็ด
– เสื้อผ้าเบอร์ 5 : ประหยัดไฟ   ใส่สบาย  ไม่ต้องรีด
ผลิตจากสารเคมีและสีย้อมที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง และโลหะหนัก  เนื้อผ้าแข็งแรง  สีคงทน ดูดซับเหงื่อและ
ถ่ายเทความร้อนได้ดี ท�ำให้เย็นสบายยามสวมใส่  สามารถซักแล้วใส่ได้เลยโดยไม่ต้องรีด
      
ในปี 2561 บริษทั ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นการรับรองฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป จ�ำนวน 8 รุน่     
และผลิตภัณฑ์ผ้าผืน จ�ำนวน 2 รุ่น  ภายใต้แบรนด์ต่างๆ อาทิ  ARROW,  BSC COOL, PRIMO
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

“Cool Mode” ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษในการดูดซับเหงือ่ และระบายความร้อนได้ด  ี ทำ� ให้สวมใส่สบาย ไม่รอ้ นอบอ้าว สามารถ
สวมใส่ในอาคารหรือห้องที่มีอุณภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 °C  ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด   ในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์
COOL MODE Version ใหม่จ�ำนวน 4 รายการ  จ�ำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มยูนิฟอร์มและลูกค้าที่ซื้อผ้ายืด
“Perma Healca” เพื่อสุขภาพที่ดี และโลกที่ดี
เพอร์ม่า  ฮีลก้า  เป็นนวัตกรรมพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียอย่างคงทนและถาวร ป้องกันกลิ่นไม่พึง
ประสงค์   โดยใช้ “นาโนซิงค์” เป็นส่วนประกอบในการผลิตโพลิเมอร์ให้ฝังตัวอยู่ในเส้นใยไม่หลุดลอกออก แบคทีเรียจะไม่ฝัง
ตัวบนผ้า  และสามารถยับยั้งรังสียูวี ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรค รักษาความชุ่มชื้นของผิว  เพื่อสุขภาพที่ดีในทุก ๆ วัน และเป็น
เทคโนโลยีนาโนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  บริษัทได้ผลิตและจ�ำหน่ายเป็นเสื้อยืดโปโลภายใต้แบรนด์ ARROW
“Recycle polyester” การเปลี่ยนขยะประเภทขวดพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
            ผลิตภัณฑ์ที่น�ำขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่า  บริษทั ได้ผลิตและจ�ำหน่ายเป็นเสือ้ ยืดโปโล และเสือ้ ยืดคอกลมให้กบั ลูกค้ากลุม่ ยูนฟิ อร์มและลูกค้าทีซ่ อื้ ผ้ายืด
ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

ตลาดต่างประเทศ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่มในปี 2561 การผลิตและส่งออกเส้นใยสิง่ ทอและเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปขยายตัวในกลุม่
เส้นใยสังเคราะห์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ตามความต้องการของตลาดส�ำคัญ เช่น เวียดนาม ญีป่ นุ่ และจีน  สำ� หรับเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปขยายตัวในกลุ่ม
ที่รับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่างประเทศ   ในส่วนการผลิตและส่งออกผ้าผืนชะลอตัวในกลุ่มผ้าผืนใยสังเคราะห์ทั่วไป   เนื่องจาก
ไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับจีน และเวียดนามได้
ในปี 2561 บริษัทมีการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเซีย ร้อยละ 70/10   และ 20 ตามล�ำดับ
ซึ่งภาพรวมมียอดการส่งออกลดลงจากปี 2560  แต่ยอดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ AEC เพิ่มขึ้น จากการที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่น
ในศักยภาพและมั่นใจในคุณภาพของสินค้า  รวมถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและทันสมัย   แม้ว่ายัง
มีการแข่งขันด้านราคาจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา และบังคลาเทศ ที่มีค่าจ้างแรงงาน
ที่ต�่ำกว่า
  
บริษัทได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีทีมงานพร้อมกับตัวแทน (Agency) เดินทางไปพบลูกค้าโดยตรงในประเทศ
เวียดนาม และญี่ปุ่น  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และท�ำการตลาดเชิงรุกโดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร และ
นวัตกรรมใหม่ๆ ตั้งแต่ การออกแบบลายผ้า  การผลิตผ้า  การสร้างแพทเทิร์น  จนตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป  เพื่อเสนอเป็น
ตัวอย่างให้กับลูกค้า  (Original Design Manufacturer : ODM) เป็นกลยุทธ์เสริมสร้างศักยภาพเชิงการแข่งขัน  
ช่องทางการจ�ำหน่ายตลาดต่างประเทศ
1. จัดจ�ำหน่ายผ่าน Trading Firm
2. จ�ำหน่ายตรงให้กับลูกค้าทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป  เอเชีย และกลุ่มอาเซียน  
ส�ำหรับปี 2562 บริษัทยังคงมุ่งขยายตลาดสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ยุโรป  เวียดนาม   ญี่ปุ่น และกลุ่ม AEC อย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้ Code of Conduct ของลูกค้าและมาตรฐานสากล WRAP   รวมถึง Code of Conduct  “PVH” ของสินค้า 
International Brand   โดยคาดว่าจะมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น จากกลุ่มสินค้า Outer wear, Sport wear และ  Swim wear  
ตลาดในประเทศ
ส�ำหรับปี 2561 การแข่งขันของตลาดเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปในประเทศยังมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  จากการ
ท�ำตลาดของผูผ้ ลิตภายในประเทศเพือ่ รักษาส่วนแบ่งตลาด  ในขณะเดียวกันยังมีการเข้ามาท�ำตลาดเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปของแบรนด์
ระดับโลก  ซึ่งมีความได้เปรียบในด้านการจัดระบบควบคุมการผลิตที่ดี  ต้นทุนการผลิตที่ต�่ำทั้งด้านค่าแรง และค่าวัตถุดิบจาก
การสั่งซื้อเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งท�ำให้มีอ�ำนาจต่อรองกับ Supplier รวมทั้งการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว  จากการ
มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกและมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำ�ปี 2561
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ส่วนการขายในประเทศกลุม่ เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปยังใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในส่วนส่งเสริมยอดขายทีม่ กี ารกระตุน้ ตลาด
ของแบรนด์เสื้อผ้าต่าง ๆ ด้วยการลดราคาตามห้างสรรพสินค้าและย่านการค้าต่าง ๆ  รวมถึงการน�ำเข้าเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปจาก จีน
เวียดนาม กัมพูชา บังคลาเทศ และเกาหลี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ารูปแบบแฟชั่นที่มีทุกระดับราคา  และในปัจจุบันยังมีการน�ำ
เข้าสินค้าแบรนด์เนมใหม่ ๆ จากต่างประเทศเข้ามาจ�ำหน่ายเป็นจ�ำนวนมากขึ้น  ท�ำให้เกิดการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการ
ตลาดสูง
บริษัทฯ ร่วมท�ำการตลาดเชิงรุก กับ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นลูกค้าหลักและเป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่าย
- จัดท�ำข้อมูลส�ำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ เพือ่ สามารถตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด
- ร่วมจัดท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการจัดการส่งเสริมการขายได้ค�ำนึงถึงภาพ
ลักษณ์ของแบรนด์และสร้างคุณค่าต่อสังคม  
- ร่วมกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค “เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับ
ผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
  
ปัจจุบนั การแข่งขันด้านเครือ่ งหมายการค้ายังเป็นปัจจัยส�ำคัญเช่นเคย ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ยงั นิยมในสินค้าแบรนด์เนม
แต่บริษัทมั่นใจว่าสินค้าของบริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมและยอมรับในคุณภาพมาตรฐานสากล
ชุด Uniform

จากการที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญตั้งแต่การออกแบบ  การคัดสรรวัตถุดิบ  การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การส่งมอบ
สินค้า  รวมถึงการมีบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย  ค�ำนึงถึงหลักการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ส่งผลให้
บริษัทได้เป็นผู้ผลิตชุด Uniform ให้แก่องค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งสถาบันการเงิน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และสถาบันการ
ศึกษาหลายแห่ง
การจัดจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายในประเทศ

1. บริษัทแต่งตั้งตัวแทนจัดจ�ำหน่าย คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ
บริษัท โดยมีช่องทางจัดจ�ำหน่ายหลักให้กับห้างสรรพสินค้า  ดิสเคาน์สโตร์ และ Modern Trade
2. จัดจ�ำหน่ายผ่านระบบ E-Commerce
3. จัดจ�ำหน่ายผ่าน Factory Outlet
4. จ�ำหน่ายตรงให้กับลูกค้าผู้บริโภคในการจัดท�ำชุดเครื่องแบบ (Uniform) ส�ำนักงาน (Office) และโรงงาน
(Work Wear) ให้กับ องค์กรชั้นน�ำทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
การบริหารจัดการด้านการตลาด

เพื่อสร้างทางเลือกรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ในการน�ำเสนอสินค้า ดังนี้    
1. การสร้าง Fashion Trend ล่วงหน้าจัดท�ำเป็น Story Board คอนเซ็ป กลุ่มสีต่าง ๆ  และ Mix & Match สินค้า
ครบทุกหมวดหมู่ พร้อมจัดท�ำ PRE- Collection ให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าจริง เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อ แบบ  One
Stop Service   ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและตอบรับการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น และการท�ำ Visual Merchandise นี้สามารถ
วางแผนการตลาดเป็นการล่วงหน้าร่วมกัน   
           2. ร่วมบริหารจัดการต้นทุนสินค้ากรณีที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อในปริมาณมาก เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าสามารถ
แข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่งได้ และสามารถเพิ่มยอดขายได้ทั้งสองฝ่าย
            3.  เพิ่มพันธมิตรช่องทางการจัดจ�ำหน่ายกับ  LAZADA / LOOKSI / SHOPEE และ THAILAND BEST ในส่วนสินค้า 
House Brand และ O Shopping ในส่วนสินค้า Brand Name   เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น  
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มี Life Style  ทันสมัยสั่งซื้อสินค้าได้บนสมาร์ทโฟน
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             จากการทีต่ ลาดเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปยังมีการแข่งขันในด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีห่ ลากหลายขึน้ ทัง้ ช่องทางเดิมอย่าง  
Department Store   Modern Trade  และ Convenience Store  รวมถึงช่องทางที่เกิดขึ้นใหม่อย่างช่องทาง E-Commerce และ
Modern Trade ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นในทุกปี   เนื่องจากช่องทางเหล่านี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน  อีกทั้งช่องทาง TV Shopping ที่ท�ำให้ผู้ผลิตสามารถสื่อสารนวัตกรรมของ
สินค้าได้อย่างครบถ้วน  มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น  ซึ่งบริษัทได้มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การท�ำงานโดยน�ำเสนอสินค้าที่หลากหลายและนวัตกรรมที่ลูกค้าและผู้บริโภค
ต้องการ  พร้อมทัง้ เร่งหาลูกค้าใหม่เพือ่ เพิม่ ยอดขาย  รวมถึงการปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานเพือ่ ควบคุมค่าใช้จา่ ยโดยรวม ทัง้ การลด
ต้นทุนวัตถุดิบ  การผลิต  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน  เพื่อให้มีต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่สามารถแข่งขัน
ได้ทั้งในและต่างประเทศ   
การจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษัทจัดหาและสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก  เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและได้ร่วมพัฒนากับคู่ค้า
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการค้าในประเทศ    ส่วนด้านผ้าถัก (Knitted Fabric) ใช้ผลผลิตจากโรงถักผ้ายืดของบริษัท   ซึ่ง
นับเป็นความได้เปรียบจากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเสื้อยืดที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ การถักผ้า และกระบวนการผลิตเป็น
เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป และได้พัฒนาทั้งกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ได้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานสากลในการใช้สารเคมีทมี่ คี วามปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและเป็นทีย่ อมรับจากลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ  
ซึ่งบริษัทได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าเป็นอย่างดีในการควบคุมสารเคมีให้ได้มาตรฐานของ REACH และภายใต้การมีระบบการ
จัดการสิง่ แวดล้อมมาตรฐาน ISO14001  ดา้ นการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ เส้นด้ายถักภายในประเทศ บริษทั จะค�ำนึงถึงแหล่งวัตถุดบิ ต้นน�ำ้
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากออสเตรเลียและอเมริกาซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน�้ำที่มีการยอมรับในระดับสากล
วัตถุดิบที่ผลิตผ้าถักและเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก Supplier ที่ได้
รับการรับรองผ่านมาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100 เป็นการระมัดระวังการเลือกใช้สารเคมีในการฟอกย้อม หลีกเลี่ยงการใช้
สารฟอมัลดีไฮด์ และสารก่อมะเร็ง เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์มคี วามปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคนอกจากนีว้ ตั ถุดบิ ส�ำหรับบรรจุหบี ห่อสามารถ
น�ำมารีไซเคิลได้เป็นส่วนใหญ่
สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2561 บริษัทมีการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบเสริมส�ำหรับผลิตสินค้า  จากคู่ค้าทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ คิดเป็นอัตราร้อยละ 85 จากภายในประเทศและอัตราร้อยละ 15 จากการน�ำเข้าจากต่างประเทศ  ปัจจุบัน
บริษัทมีคู่ค้า (Supplier) ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 203 ราย โดยมีการประเมินคู่ค้าตามระบบ ISO 9001  ในการ
จัดประเภทคู่ค้าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ระดับมาตรฐานสากล   
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังจัดหาวัตถุดบิ จากแหล่งอืน่ ทัง้ ในและต่างประเทศมาทดแทน โดยมีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมกัน   เพือ่ พัฒนา
สูค่ วามเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ด้วยระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO14001 และเป็นไปตามนโยบายการท�ำธุรกิจทีย่ งั่ ยืน

รายงานประจำ�ปี 2561
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสีย
่ งโครงสร้างลูกค้า มีการพึง
่ พาลูกค้าหรือผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายรายใหญ่นอ
้ ยราย
ในประเทศ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป โดยมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายภายในประเทศ มียอดสั่งซื้อสินค้าคิดเป็นร้อยละ 71.08 ของยอดขายสินค้าในประเทศ และคิดเป็นร้อยละ
61.79 ของยอดขายทั้งหมด
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าลูกค้ารายนี้จะสั่งซื้อสินค้าและเป็นลูกค้าของบริษัทต่อไปในอนาคต ที่ผ่านมาบริษัทฯมี
สัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้ารายนี้มาโดยตลอด ได้ร่วมกันพัฒนาธุรกิจในเชิงรุกและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ต่างประเทศ

การจ�ำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ มีการจ�ำหน่ายสินค้าไปยังทวีปต่าง ๆ เช่น เอเซีย อเมริกา และกลุ่ม
อียู เพื่อสร้างฐานยอดขาย และกระจายความเสี่ยงอันเกิดจากการมีลูกค้าน้อยราย ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้า
ที่มีประสิทธิผล ท�ำให้บริษัทฯ ยังคงสร้างความพึงพอใจในด้านคุณภาพ และการส่งมอบให้กับลูกค้าได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งในการหาลูกค้า รายใหม่ ๆ เพื่อเป็นการสร้างยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น
ความเสีย
่ งจากการลงทุน

บริษัท ด�ำเนินการลงทุนตามนโยบาย และสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนที่ก�ำหนดโดย คณะกรรมการบริหาร โดยมี
คณะท�ำงานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนที่ก�ำหนด ทั้งนี้บริษัทจะมีการทบทวน
นโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยลงทุนในหลาย ๆ สถาบัน และก�ำหนดวงเงินในแต่ละสถาบัน
การเงิน เพือ่ ให้มกี ารกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ กรณีเกิดความเสียหายขึน้ จะส่งผลกระทบต่อเงินลงทุน
ในวงจ�ำกัด ส�ำหรับตราสารหนี้จะลงทุนในพันธบัตร เงินฝาก กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
บริษัทได้มีการติดตามสถานะความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าความเสี่ยงอยู่ภายในระดับที่ก�ำหนดไว้
และได้มีการทบทวนการก�ำหนดวงเงิน การบริหารเงินและการลงทุนของบริษัท ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ความเสีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
่ น

บริษัทมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ และน�ำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร-อุปกรณ์ จากต่างประเทศ ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเล็กน้อย บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการสร้างสมดุลของรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เป็น
สกุลเงินต่างประเทศ (Natural Hedging)   รวมทั้งการบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เป็นสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency
Deposit) และการซื้อ-ขายเงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
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ความเสีย
่ งสินค้าล้าสมัย

บริษัทฯ ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป และผ้าถัก ซึ่งเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในตัว
สินค้าอย่างรวดเร็ว ในปี 2561 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ 288.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.17 ของสินทรัพย์หมุนเวียน
และร้อยละ 17.24 ของสินทรัพย์รวม และมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้า 136 วัน การมีสินค้าคงเหลือจ�ำนวนมาก อาจส่งผล
ให้ไม่สามารถจ�ำหน่ายออกไปได้ทนั เวลา ท�ำให้สนิ ค้าล้าสมัยและเสือ่ มสภาพได้ และมีตน้ ทุนในการบริหารจัดการดูแลรักษาทีส่ งู   จึงต้ องมี
การตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือด้อยค่า ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิและสภาพคล่องของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโย
บายการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มีสินค้าคงค้างนาน โดยสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า บริษัทฯจะระบายสินค้า ดังกล่าวออกไป
โดยเร่งจัดท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้ระบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน�ำมาใช้ในการบริหาร
สินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสีย
่ งทางด้านสินเชือ
่

เพื่อเพิ่มยอดจ�ำหน่ายของบริษัทฯ บริษัทฯได้มีการจ�ำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีลูกค้าที่หลาก
หลายเพิม่ มากขึน้   ความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่ ทีเ่ กิดจากคุณภาพของลูกหนีท้ ไี่ ม่สามารถปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั บริษทั
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน และสภาพคล่องต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้
บริษัทมีการบริหารจัดการและนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ได้ก�ำหนดวิธีการพิจารณาการให้สินเชื่อ
ลูกค้ารายใหม่อย่างระมัดระวัง   โดยบริษัทจะพิจารณาการให้วงเงินสินเชื่อ รวมถึงหาข้อมูลการวิเคราะห์งบการเงินของลูกค้า
แต่ละราย  ส�ำหรับลูกค้าเดิม บริษัทได้มีการร่วมมือในด้านการประสานงานและติดตามอย่างใกล้ชิด  เพื่อลดความเสี่ยงและ
ระยะเวลาในการจัดเก็บเงินลง  
นอกจากการให้สนิ เชือ่ อย่างระมัดระวังแล้ว  บริษทั มีนโยบายการตัง้ ส�ำรองหนีส้ ญ
ู จากลูกหนีก้ ารค้าทีแ่ สดงตามมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ ความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้  และระยะเวลาหนี้คงค้าง
ประกอบกับพิจารณาการตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญ  
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทรัพย์สน
ิ ทีบ
่ ริษท
ั ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดง
ั นี้

มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่า

จ�ำนวน

131.97

ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

จ�ำนวน

3.04

ล้านบาท

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อ 14 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
ข้อ 15 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามล�ำดับ

26

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษท
ั
		

บริษทั ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีชอื่ ย่อหลักทรัพย์
ที่ใช้ส�ำหรับการซื้อขาย คือ “ PG ”  โดยมีทุนจดทะเบียน  96  ล้านบาท  เรียกช�ำระแล้ว 96 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 96
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บริษัท ไม่มี การออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ
โครงสร้างผูถ
้ อ
ื หุน
้
		

1. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษท
ั ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

%

1. บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำกัด (มหาชน)

13,484,000

14.046

2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

13,228,666

13.780

3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน)

8,450,000

8.802

4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จ�ำกัด

7,290,000

7.594

5. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

5,256,666

5.476

6. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

5,040,000

5.250

7. บริษัท นราภรณ์ จ�ำกัด

4,430,533

4.615

8. นายส�ำเริง มนูญผล

4,186,200

4.361

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด *

3,391,867

3.533

10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

3,282,933

3.420

*บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR)
ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นักลงทุน และนำ�เงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะ
ได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนใน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด ได้ใน
เว็บไซต์ www.set.or.th
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน จาก Website ของบริษัท (www.pg.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : โครงสร้างผู้ถือหุ้น” ) ก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี

ผูถ
้ อ
ื หุน
้ นิตบ
ิ ค
ุ คลทีถ
่ อ
ื หุน
้ ตัง
้ แต่รอ
้ ยละ 5 ขึน
้ ไป ของจ�ำนวนหุน
้ ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิออกเสียงทัง
้ หมด

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

%

1. บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำกัด (มหาชน)

13,484,000

14.046

2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

13,228,666

13.780

3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน)

8,450,000

8.802

4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จ�ำกัด

7,290,000

7.594

5. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

5,040,000

5.250
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2. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ สามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 )

จ�ำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย ( Free Float) มีจ�ำนวน  697  ราย  คิดเป็นร้อยละ 33.77 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและ
ช�ำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
		

3. ข้อจ�ำกัดการถือหุน
้ ของชาวต่างชาติ

			

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและ
ช�ำระแล้ว โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติจ�ำนวน ร้อยละ 0.004
กระจายการถือหุน
้ ตามสัญชาติ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
นิติบุคคล
จ�ำนวน
ราย
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม

จ�ำนวนหุ้น

%

783

95,995,700

100.00

1

4,300

784

96,000,000

จ�ำนวน
ราย

บุคคลธรรมดา

จ�ำนวนหุ้น

%

28

57,719,866

60.13

0.00

0

0

100.00

28

57,719,866

จ�ำนวน
ราย

จ�ำนวนหุ้น

%

755

38,275,834

39.87

0.00

1

4,300

0.00

60.13

756

38,280,134

39.87

		 4. สัดส่วนการถือหุน
้ ของนักลงทุนสถาบัน
			 ณ วันที่ 28 ธันวาคม  2561 บริษัทฯ ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน  (ตามหลักการก�ำกับดูแล

กิจการของบริษทั จดทะเบียนไทย ซึง่ ก�ำหนดไว้วา่ บริษทั ฯ ควรมีสดั ส่วนการถือหุน้ ของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5)

		 5. ข้อตกลงระหว่างผูถ
้ อ
ื หุน
้ ใหญ่ (Shareholders’ agreement)
			 กลุม
่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders’ agreement) หรือกับบริษัทในเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท
การออกหลักทรัพย์อน
ื่

- ไม่มี โครงสร้างการถือหุน
้ ในกลุม
่ บริษท
ั

บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน) ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก  เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ�ำปีแล้ว  จะต้องน�ำเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้  
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีทผ
ี่ า่ นมา
ปี 2561 *

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

1

(0.16)

(0.78)

0.14

0.62

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.25

0.23

-

0.70

0.37

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

25

(142.29)

-

496.44

60.04

หมายเหตุ
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  มีมติให้นำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40  ซึ่งกำ�หนดให้มีขึ้นใน
วันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำ�ไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ  30
28

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

การถือหุน
้ ไขว้ระหว่างกัน

บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน) (PG) มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะ
เป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง
“การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่”  ข้อ 14
การถือหุน
้ ไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
PG ถือหุ้นบริษัทอื่น บริษัทอื่นถือหุ้น PG

1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%
(ก)  บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50%
             บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น

-

-

(ข)  บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%
             บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ

-

-

(ค)  บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป
             บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

-

-

2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50 %
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
             บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%

-

-

(ข)  บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%  แต่ไม่เกินกว่า 50%
             บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%

-

-

3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%*
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25%
            บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%
(ข)  บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%  
            บริษัทอี่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%

-

-

         1.  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)  (SPI)

0.41

13.78

         2.  บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน)  (SPC)

0.07

8.80

         3.  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) (ICC)

0.60

5.25

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

ความสัมพันธ์กบ
ั กลุม
่ ธุรกิจของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ใหญ่

บริษัทมีการท�ำธุรกรรมกับกลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ในกลุ่มของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด  (มหาชน)
ซึ่งเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ตัง้ แต่อตุ สาหกรรมต้นน�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ ตลอดจนบริษทั จัดจ�ำหน่าย ซึง่ ช่วยสนับสนุนการท�ำธุรกิจของบริษทั
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จนถึงการจัดจ�ำหน่ายสินค้า โดยธุรกรรมดังกล่าวเป็นการท�ำธุรกรรมปกติทางการค้า
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รายงานคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายบุญเกียรติ
2. นางช่อทิพ
3. นางสมพร

โชควัฒนา
ปราโมช ณ อยุธยา
ติยะวิบูลย์ศิริ

ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการสรรหาบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท�ำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลาย
สาขาวิชาชีพ  ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
      ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาได้ประชุมจ�ำนวน 1 ครั้ง  เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยสรุป ดังนี้
-  พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก�ำหนดออกตามวาระ  โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าประชุมและงดออกเสียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39
เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
แทนกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกตามวาระ  จ�ำนวน 4 ท่านเดิม คือ  นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา   / นายเจริญ  เจริญวัฒนาสุขสม /
พลเอกโกญจนาท  จุณณะภาต และนายสันติ  บางอ้อ  กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสว่ นร่วมในการเสนอชือ่ บุคคล เพือ่ เป็นกรรมการบริษทั
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ซึ่งปรากฏว่าในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด
- พิจารณาเสนอชือ่ กรรมการเพือ่ ท�ำหน้าทีก่ รรมการชุดย่อย  โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อย  คุณสมบัติ ความรู้ ความช�ำนาญ ความสามารถ รวมทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ชุดย่อย และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจ�ำทุกปี  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นอิสระและมีความโปร่งใส  
โดยเสนอและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการสรรหา
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รายงานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท
จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 		
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นางช่อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
3. นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
กรรมการ
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง  คณะกรรมการบริษทั จึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ สนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน ส�ำหรับคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอ
ในปี 2561 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมจ�ำนวน 1 ครั้ง  เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อคณะ
กรรมการบริษัทโดยสรุป ดังนี้
- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน รวมถึงผลการด�ำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 ได้พิจารณาค่า
ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  โดยเห็นชอบให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจ�ำปีให้แก่
กรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน  โดยนับรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยด้วย
- พิจารณาหลักเกณฑ์การก�ำหนดอัตราการปรับขึน้ เงินเดือนและโบนัสประจ�ำปีให้อยูใ่ นอัตราทีเ่ หมาะสม  เพือ่ ให้
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท  
- พิจารณาทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นประจ�ำทุกปี   เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเสนอและให้ความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหาร

บริษทั ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารในฐานะฝ่ายจัดการ  เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริหารจัดการ
กิจการของบริษัท  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามกฏบัตรคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จ�ำนวน 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป ดังนี้
1. น�ำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ�ำปีตอ่ คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย  ทิศทาง และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
2. อนุมัติงบประมาณการลงทุนประจ�ำปีของบริษัท  เพื่อขยายการลงทุนในด้านการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ลงทุนในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้
3. ดูแลให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีท�ำการตรวจสอบหรือสอบทาน  และให้ความเห็นชอบต่อ
งบการเงินดังกล่าวก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ  ตลอดจนติดตามการด�ำเนิน
งานในภาพรวมของบริษัท และแต่ละฝ่ายงานเป็นประจ�ำทุกเดือน
4. พิจารณาการท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซี่งสินทรัพย์ด้วยความระมัดระวัง  
รอบคอบ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
เป็นที่ตั้ง  โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  สร้างเสริมมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
6. ก�ำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติของบริษัท  
7. ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการบริหาร  เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  
8. จัดท�ำคูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการ เพือ่ ให้การอนุมตั มิ คี วามชัดเจนและเหมาะสมต่อธุรกิจขององค์กรและเสริมสร้างให้การ
บริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ธุรกิจขององค์กร  และบริหารจัดการภายให้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม  ควบคู่
ไปกับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเติบโตและมีความมั่นคง

(นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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โครงสร้างการจัดการ

ผู้ถือหุ้น
ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
กำ�หนดค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสีย
่ ง

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ

ส่วนตรวจสอบ
ภายใน
กรรมการผู้จัดการ
ส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารกลาง

ฝ่ายธุรกิจ

ฝ่ายผลิต

ส่วนคลังสินค้า

ส่วนจัดซื้อ

ส่วนผลิตลำ�พูน

ส่วนนำ�เข้า – ส่งออก

ส่วนดีไซน์

ส่วนผลิตกบินทร์บุรี

ส่วนบัญชี – การเงิน

ส่วนการตลาด

ส่วนเทคโนโลยีการผลิต

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส่วน Merchandiser

ส่วนบุคคล – ธุรการ

ส่วน Planning Center

ส่วนทะเบียนหุ้น

ส่วนวิจัย
และพัฒนา

ส่วนประกัน
คุณภาพ

ส่วน CSR
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอ�ำนาจ
ระหว่างกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยจ�ำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความส�ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหา   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้
บริหารจัดการกิจการของบริษทั มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ ดั การ ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในกฎบัตรและในอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
และมีเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษท
ั

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจ�ำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการอิสระ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
  2. นายชัยเลิศ

มนูญผล

จ�ำนวน  4 ท่าน
จ�ำนวน  5 ท่าน
จ�ำนวน  3 ท่าน

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บดูแล
ตรวจสอบ สรรหา ตอบแทน ความเสี่ยง ก�ำกั
กิจการ

ประธาน

-

ประธาน

ประธาน

-

-

-

รองประธาน
กรรมการ
บริษัท

-

-

-

กรรมการ

-

-

3. นายเจริญ

เจริญวัฒนาสุขสม

กรรมการ

-

-

-

กรรมการ

กรรมการ

ประธาน /
กรรมการ
ผู้จัดการ

4. นางสุนันท์

นิยมในธรรม

กรรมการ

-

-

กรรมการ

-

กรรมการ

รอง
กรรมการ
ผู้จัดการ

  5. นางสมพร

ติยะวิบูลย์ศิริ

กรรมการ

-

กรรมการ

-

-

-

-

  6. นางธีรดา

อ�ำพันวงษ์

กรรมการ

-

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

-

-

-

-

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
อิสระ

ประธาน

-

-

-

-

-

  9. พลเอกโกญจนาท    จุณณะภาต

กรรมการ
อิสระ

-

-

-

ประธาน

-

-

10. นายสันติ

บางอ้อ

กรรมการ
อิสระ

กรรมการ

-

-

-

ประธาน

-

11. นางนุชนาถ

ธรรมมโนมัย

กรรมการ
อิสระ

กรรมการ

-

-

-

-

-

12. นางช่อทิพ

ปราโมช ณ อยุธยา

กรรมการ
อิสระ

-

กรรมการ

กรรมการ

-

-

-

7. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร
  8. นายขจรศักดิ์

วันรัตน์เศรษฐ

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
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คณะ
กรรมการ
บริหาร

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูม
้ อ
ี ำ� นาจลงนามผูกพัน

ตามข้อบังคับบริษัทได้ก�ำหนดกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายบุญเกียรติ    
นายชัยเลิศ
นายเจริญ
นางสุนันท์    
นางสมพร    
นางธีรดา    
นายวิริทธิ์พล

โชควัฒนา
มนูญผล
เจริญวัฒนาสุขสม
นิยมในธรรม
ติยะวิบูลย์ศิริ
อ�ำพันวงษ์
ชัยถาวรเสถียร

โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษท
ั

รายละเอียดประกอบ ได้เปิดเผยอยู่ใน การก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตารางแสดงการเข้าประชุมคณะกรรมการ

กรรมการสรรหา

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการ

กรรมการบริหาร

6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
-

กรรมการค่าตอบ แทน

1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล        
3. นายเจริญ
เจริญวัฒนาสุขสม                   
4. นางสุนันท์
นิยมในธรรมิ
5. นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
6. นายวิริทธิ์พล           ชัยถาวรเสถียร
   7. นางธีรดา               อำ�พันวงษ์   
   8. นางช่อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
   9. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
10. นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
11. พลเอกโกญจนาท      จุณณะภาต
12. นายสันติ
บางอ้อ*
13.  นางสาวนพรัตน์
อัศวศิริพงศ์       
14. นางศศิวิมล
ขลุ่ยศรีตระกูล
15.  นางณัฐชพันธ์พร   สุนทรวิเศษ
16.  นางพจมาลย์  
อิงคณิสาร
17.  นางกัลยาณี   
จันทรพิกุล
18.  นายธำ�รง
ปุญญวัฒนะ
19.  นางสุวิมล  
เจริญศรีชัย
20.  นางสาวสลิลลา
ไชยพุฒ
  (ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหาร
       เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม 2561)

กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ

กรรมการบริษัท

ในปี 2561  ของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการเข้าร่วมประชุม  ดังนี้
สามัญผู้ถือ
หุ้น
ครั้งที่ 39
24 /4/2561

4/4
4/4
4/4
-

1/1
1/1
1/1
-

1/1
1/1
1/1
-

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
-

2/2
2/2
2/2
2/2
-

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
7/7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

หมายเหตุ : * สาเหตุการขาดประชุม : บุคคลลำ�ดับที่ 12 เนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ

รายงานประจำ�ปี 2561
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คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการกิจการของบริษทั ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ จะพึงกระท�ำภายใต้
สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561  เมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 10 ท่าน
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจ�ำนวน 12 ครั้ง โดยได้ก�ำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจ�ำนวน 12 ครั้ง โดยได้ก�ำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี
ชื่อ- นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายเจริญ

เจริญวัฒนาสุขสม

ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

2. นางสุนันท์

นิยมในธรรม

รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

3. นายวิริทธิ์พล

ชัยถาวรเสถียร

กรรมการบริหาร

4. นางศศิวิมล

ขลุ่ยศรีตระกูล

กรรมการบริหาร

5. นางสาวนพรัตน์

อัศวศิริพงศ์

กรรมการบริหาร

6. นางณัฐชพันธ์พร

สุนทรวิเศษ

กรรมการบริหาร

7. นางกัลยาณี

จันทรพิกุล

กรรมการบริหาร

8. นางพจมาลย์

อิงคณิสาร

กรรมการบริหาร

9. นางสุวิมล

เจริญศรีชัย

กรรมการบริหาร/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

10. นางสาวสลิลลา

ไชยพุฒ

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ดำ�รงตำ�แหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
			 คณะกรรมการบริหารทั้ง 10 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
				 1. ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
				 2. ไม่มีประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดประกอบ ได้เปิดเผยอยู่ในการก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

36

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2561
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X

/
//
//
//
//
/
/
**
**
/
**
//
//
//
//
//
//
//

2. นายชัยเลิศ มนูญผล
3. นายเจริญ  เจริญวัฒนาสุขสม
4. นางสุนันท์  นิยมในธรรม
5. นางสมพร  ติยะวิบูลย์ศิริ
6. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร
7. นางธีรดา อำ�พันวงษ์
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
9. นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ
10. นางนุชนาถ  ธรรมมโนมัย
11. พลเอกโกญจนาท  จุณณะภาต
12. นายสันติ บางอ้อ
13. นางสาวนพรัตน์ อัศวศิริพงศ์
14. นางศศิวิมล  ขลุ่ยศรีตระกูล
15. นางณัฐชพันธ์พร สุนทรวิเศษ
16. นางกัลยาณี  จันทรพิกุล
17. นางพจมาลย์  อิงคณิสาร
18. นางสุวิมล  เจริญศรีชัย
19. นางสาวสลิลลา ไชยพุฒ

PG

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

รายชื่อ

//

ICC

**

SPC

**

Far east
DDB
X

SCG

//
/
/

X

TSG

/

/

X

CA

/
/

/

CKC

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

/

SSDC

/

ไทย
บุนกะ

/

X

S&J

//

OCC

/

ไหมทอง

//  =  กรรมการบริหาร
** =  กรรมการตรวจสอบ
7. SCG บมจ.สหโคเจน
13. S&J บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
8. TSG บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
14. OCC บมจ.โอ ซี ซี
9. CA  บจก.แชมป์เอช
15. บจก.ไหมทอง
10. CKC บจก.แชมป์กบินทร์
16. PAF บมจ.แพนเอเชีย ฟุตแวร์
11. SSDC บจก.เอสเอสดีซี ไทเกอร์เท็กซ์
12. บจก.ไทยบุนกะแฟชั่น

/

BRC

หมายเหตุ :
  X =  ประธานกรรมการ
/  =  กรรมการ
1. PG บมจ.ประชาอาภรณ์
2. SPI บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
3. ICC บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
4. SPC บมจ.สหพัฒนพิบูล
5. Far East DDB บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
6. BRC บมจ.บางกอกรับเบอร์

/

SPI

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุม ประจำ�ปี 2561

X

PAF

38

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท 26 ปี 8 เดือน

2. นายชัยเลิศ มนูญผล
ตำ�แหน่ง :
• รองประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
• กรรมการบริษัท 33 ปี 5 เดือน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•   Director Certification Program (DCP) 32/2003

58 •   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
     มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•   Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

59 •  ปริญญาโทการจัดการ
   ABILENE CHRISTIAN UNIVERSITY TEXAS U.S.A.

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
71 ปริญญาเอก
•   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ตำ�แหน่ง :
    สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ประธานกรรมการบริษัท
•   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
• ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• ประธานกรรมการสรรหา
•   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน
     และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท 29 ปี 8 เดือน
ปริญญาตรี
•   สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Worcester Polytechnic Institute,
Massachusetts, USA
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•   Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004
•   Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003

ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร

39,000
คิดเป็น 0.04%

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทจดทะเบียน
2535 - 2555 กรรมการ
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวน 3 แห่ง
จำ�นวน 2 แห่ง
บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
บจก. แชมป์กบินทร์

จำ�นวน 8 แห่ง
จำ�นวน 3 แห่ง
บจก. แชมป์เอช
บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
บจก. แชมป์กบินทร์
จำ�นวน 1 แห่ง
บมจ. ประชาอาภรณ์
บมจ. ประชาอาภรณ์

ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
สัดส่วนการ
ความสัมพันธ์
ถือหุ้นใน
ทางครอบครัว
ตำ�แหน่ง
บริษัท
บริษัท *
ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา
3,372,933 -  เป็นอาของ
บริษัทจดทะเบียน
จำ�นวน 6 แห่ง
คิดเป็น 3.51% นางธีรดา อำ�พนั วงษ์ 2523 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
-  เป็นบิดาภรรยา
ประธานกรรมการบริหาร
ของนายวิรทิ ธิพ์ ล 2558 - 2559 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
  ชัยถาวรเสถียร 2523 - 2558 กรรมการผู้อำ�นวยการ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ. ประชาอาภรณ์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
2551 - 2559 ประธานกรรมการ
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธาน บมจ.แพนเอเชีย ฟุตแวร์
กรรมเจ้าหน้าที่บริหาร
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำ�นวน 60 แห่ง
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 6 แห่ง
ประธานกรรมการบริษัท และ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
ประธานกรรมการ
บจก. แชมป์เอช
ประธานกรรมการ
บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
ประธานกรรมการ
บจก. แชมป์กบินทร์
ประธานกรรมการ
บจก.ไหมทอง
322,500
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
จำ�นวน 3 แห่ง
คิดเป็น 0.34%
2528 - 2558 กรรมการ
บมจ. ประชาอาภรณ์
2554 - 2560 กรรมการบริหารผูอ้ ำ�นวยการฝ่าย S บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
2559 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริษัท
บมจ. ประชาอาภรณ์
2530 - 2561 กรรมการ
บมจ. โอ ซี ซี

รายงานประจำ�ปี 2561
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70 • ปริญญาโทด้านการศึกษา
   EMPORIA STATE UNIVERSITY  KANSAS U.S.A.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
• Director Certification Program (DCP) 68/2005
• Roles of Compensation Committee 3/2007

48 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด)
   สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
•  Director Certification Program (DCP) 51/2004

71 • ปริญญาโทบัญชี Western lllinois University, U.S.A.
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการสรรหา
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท 36 ปี 5 เดือน

6. นางธีรดา อำ�พันวงษ์
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท 19 ปี 8 เดือน

7. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท 1 ปี 8 เดือน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

60 • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์การคลัง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) 27/2003
• Roles of Compensation Committee 1/2006
Training of Internal Audit and Control
• Chief Finance Officer (CFO) 3/2005

คุณวุฒิทางการศึกษา

4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการบริษัท
• รองกรรมการผู้จัดการ
• ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
• กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
• กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท 32 ปี 5 เดือน

ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

- ไม่มี -

224,550
คิดเป็น 0.23%

855,300
คิดเป็น 0.89%

บริษัทจดทะเบียน
2525 - ปัจจุบัน กรรมการ
2544 - 2555 กรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ

เป็นหลาน
บริษัทจดทะเบียน
นายบุญเกียรติ 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
โชควัฒนา
2551 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอนแทน
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
2539 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
2541 - 2560 กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวน 1 แห่ง
- ไม่มี -

บมจ. ประชาอาภรณ์

บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์
เนชั่นแนล
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี.

บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล
จำ�นวน 16 แห่ง
- ไม่มี จำ�นวน 6 แห่ง
บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำ�นวน 3 แห่ง
บมจ. ประชาอาภรณ์
บมจ. โอ.ซี.ซี.  

จำ�นวน 1 แห่ง
บมจ. ประชาอาภรณ์
บมจ. ประชาอาภรณ์
จำ�นวน 2 แห่ง
จำ�นวน 2 แห่ง
บจก.แชมป์เอช

จำ�นวน 2 แห่ง
จำ�นวน 2 แห่ง
บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
บจก. แชมป์กบินทร์

ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
สัดส่วนการ
ความสัมพันธ์
ถือหุ้นใน
ทางครอบครัว
ตำ�แหน่ง
บริษัท
บริษัท *
ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา
190,000
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
จำ�นวน 1 แห่ง
คิดเป็น 0.20%
2529 - 2555 กรรมการ
บมจ. ประชาอาภรณ์
2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ประชาอาภรณ์
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

67 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

67 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกริก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP) 11/2004
• Audit Committee Program 19/2007

71 • วปอ.สปท.บก.ทหารสูงสุด วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• สปท.บก.ทหารสูงสุด วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
• วทบ.ทบ. โรงเรียนนายร้อย จปร.

72 • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (การคลัง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเกษตร
Texas Tech University, USA.
• ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
   สหราชอาณาจักร
•  ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 38
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) 12/2001
• Advanced Audit Committee Program (ACP) 10/2013
• Role of the Compensation Committee Program (RCC)    
  16/2013
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 9/2013
• Monitoring the System of Internal Control and
   Risk Management (MIR) 14/2013
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 14/2013
• Monitoring the Quality of Financial Reporting
  (MFR) 17/2013

9. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการอิสระ
• กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
• กรรมการสรรหา
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท 16 ปี 8 เดือน

10. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท 9 ปี 8 เดือน

11. นายสันติ บางอ้อ
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
• กรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท 9 ปี 8 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

8. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท 19 ปี 8 เดือน

ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

10,000
คิดเป็น 0.01%

- ไม่มี -

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท *

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

จำ�นวน 1 แห่ง
-ไม่มี-

บมจ. ประชาอาภรณ์

-ไม่มี-ไม่มีจำ�นวน 1 แห่ง
บมจ. ประชาอาภรณ์
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

จำ�นวน 1 แห่ง
บมจ. ประชาอาภรณ์
บมจ. ประชาอาภรณ์

-ไม่มีจำ�นวน 1 แห่ง
บมจ. ประชาอาภรณ์
จำ�นวน 1 แห่ง
-ไม่มี-

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจดทะเบียน
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจดทะเบียน
2552 - 2553 กรรมการตรวจสอบ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจดทะเบียน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

จำ�นวน 2 แห่ง

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท
จำ�นวน 2 แห่ง
บมจ. บางกอกรับเบอร์
บมจ. ประชาอาภรณ์

ตำ�แหน่ง

บริษัทจดทะเบียน
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

รายงานประจำ�ปี 2561
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54 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16. นางกัลยาณี จันทรพิกุล
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการบริหาร
• ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

52 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

53 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

15. นางณัฐชพันธ์พร สุนทรวิเศษ
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการบริหาร
• ผู้จัดการส่วนธุรกิจ

17. นางพจมาลย์ อิงคณิสาร
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการบริหาร
• ผู้จัดการส่วนธุรกิจ

58 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• วุฒิบัตรนักบริหารภาษีชั้นสูง สำ�หรับธุรกิจทั่วไป
   จากโรงเรียนภาษี
Training of Internal Audit and Control
•  Chief Finance Officer (CFO) 12/2009

14. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการบริหาร
• รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Finance for Non – Finance Director 36/2007

57 • ปริญญาโทสาขาจิตวิทยาการปรึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13. นางสาวนพรัตน์ อัศวศิริพงศ์
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

48 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Cleveland State University
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
   University of Kentucky

อายุ
(ปี)

12. คุณวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน
ระยะเวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท 2 ปี 8 เดือน

ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

61,000
คิดเป็น 0.06%

11,000
คิดเป็น 0.01%

14,000
คิดเป็น 0.015%

33,000
คิดเป็น 0.03%

36,000
คิดเป็น 0.04%

240,000
คิดเป็น 0.25 %

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท *
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
2546 - 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนธุรกิจ
2549 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนธุรกิจ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจดทะเบียน
2549 - 2554 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การส่วนจัดซือ้
2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจดทะเบียน
2549 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนธุรกิจ
2554 -ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนธุรกิจ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจดทะเบียน
2546 - 2555 ผู้จัดการส่วนบุคคล-ธุรการ
2555 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจดทะเบียน
2546 - 2555 ผู้จัดการส่วนบัญชี-การเงิน
2555 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท

จำ�นวน 1 แห่ง
บมจ. ประชาอาภรณ์
บมจ. ประชาอาภรณ์
-ไม่มี-ไม่มีจำ�นวน 1 แห่ง
บมจ. ประชาอาภรณ์
บมจ. ประชาอาภรณ์
-ไม่มี-ไม่มีจำ�นวน 1 แห่ง
บมจ. ประชาอาภรณ์
บมจ. ประชาอาภรณ์
-ไม่มี-ไม่มี-

จำ�นวน 1 แห่ง
บมจ. ประชาอาภรณ์
บมจ. ประชาอาภรณ์
-ไม่มี-ไม่มีจำ�นวน 1 แห่ง
บมจ. ประชาอาภรณ์
บมจ. ประชาอาภรณ์
-ไม่มี-ไม่มี-

จำ�นวน 1 แห่ง
บมจ. ประชาอาภรณ์
จำ�นวน 19 แห่ง
-ไม่มี-

ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

เป็นลูกเขย
บริษัทจดทะเบียน
นายบุญเกียรติ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
โชควัฒนา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

47 •  ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

19. นางสาวสลิลลา ไชยพุฒ
ตำ�แหน่ง :
• กรรมการบริหาร
• ผู้ช่วยจัดการส่วนบัญชี - การเงิน
2,333
คิดเป็น 0.0024%

83,833
คิดเป็น 0.09%

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นในบริษัท *
ระหว่างผู้
บริหาร
ตำ�แหน่ง

บริษัท
จำ�นวน 1 แห่ง
บมจ. ประชาอาภรณ์
บมจ. ประชาอาภรณ์
บมจ. ประชาอาภรณ์

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำ�นวน 1 แห่ง
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียน
จำ�นวน 1 แห่ง
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยจัดการส่วนบัญชี - การเงิน บมจ. ประชาอาภรณ์

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียน
2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
2547 - 2554 ผู้จัดการแผนก
2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุม
กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ไม่ มี ป ระวั ติ ก ารถู ก ลงโทษในช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ ่ า นมา เนื่ อ งจากการกระท� ำ ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า 
พ.ศ. 2546 เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การกระท�ำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจท�ำให้ส�ำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส�ำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว

หมายเหตุ :  * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�ำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2559

55 • ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
• Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
   - Company Secretary Program (CSP) 7/2004
   - Effective Minute Talking (EMT) 7/2007
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำ�หรับเลขานุการบริษัท รุ่น 2
     (Laws and Practices For Company Secretary)

คุณวุฒิทางการศึกษา

18. นางสุวิมล เจริญศรีชัย
ตำ�แหน่ง :
• เลขานุการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

การถือครองหุน
้ ของคณะกรรมการบริษท
ั และผูบ
้ ริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ปี 2561

รายชื่อ
กรรมการ/
ผู้บริหาร

คู่สมรส /บุตร
ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

3,282,933

90,000

ปี 2560

เพิ่ม
(ลด)

สัดส่วน
(%)

กรรมการ/
ผู้บริหาร

คู่สมรส /บุตร
ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

3,372,933

3.51

3,282,933

90,000

-

รวม

1.  นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา  

2.  นายชัยเลิศ         

มนูญผล                 

280,000

42,500

322,500

0.34

280,000

42,500

-

3.  นายเจริญ

เจริญวัฒนาสุขสม

39,000

-

39,000

0.04

39,000

-

-

4.  นางสุนันท์             

นิยมในธรรม      

150,000

40,000

190,000

0.20

150,000

40,000

-

5.  นางสมพร              

ติยะวิบูลย์ศิริ       

795,000

60,300

855,300

0.89

795,000

60,300

-

6.  นางธีรดา

อำ�พันวงษ์            

224,550

-

224,550

0.23

224,550

-

-

7.  นายขจรศักดิ์

วันรัตน์เศรษฐ

-

-

-

-

-

-

-

8.  นางนุชนาถ

ธรรมมโนมัย         

-

-

-

-

-

-

-

9.  นางช่อทิพ

ปราโมช ณ อยุธยา

10,000

-

10,000

0.01

10,000

-

-

10.  พลเอกโกญจนาท

จุณณะภาต

-

-

-

-

-

-

-

11.  นายสันติ

บางอ้อ

-

-

-

-

-

-

-

12.  นายวิริทธิ์พล

ชัยถาวรเสถียร

-

240,000

240,000

0.25

-

240,000

-

13.  นางสาวนพรัตน์

อัศวศิริพงศ์

36,000

-

36,000

0.04

36,000

-

-

14.  นางศศิวิมล

ขลุ่ยศรีตระกูล

33,000

-

33,000

0.03

33,000

-

-

4,850,483

472,800

5,323,283

5.55

4,850,483

472,800

-

รวม
เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อ
บังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสุวิมล  เจริญศรีชัย ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยเป็นผู้มีความรู้ความ
สามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใน “หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) 7/2004 ” ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท  เพื่อท�ำหน้าที่ให้เป็นไปตาม พรบ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย  การปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัท  ได้เปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน “รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร”
หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษทั คือการสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎระเบียบ
ส�ำหรับหน้าที่ รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัท รวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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1. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
ควรทราบและพึงปฏิบัติ และติดตามให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม�ำ่ เสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั ส�ำคัญแก่
กรรมการ
2. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ
ข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์   ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้ด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีพร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และ
การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. จัดท�ำและจัดเก็บรักษาเอกสารส�ำคัญ
- ทะเบียนกรรมการบริษัท
- หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท / รายงานการประชุมกรรมการบริษัท
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานสารสนเทศให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- รายงานประจ�ำปี  และแบบข้อมูล 56-1
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้
เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัท
ได้รับรายงานนั้น
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้กบั กรรมการ  ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
รวมไปถึ ง การได้ รั บ ความไว้วางใจให้ดูแ ลด้านภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก ร เปรี ย บเสมื อนเป็ น หน่ ว ยงานก� ำ กั บการปฏิ บัติ ง าน  
(Compliance Unit) ขององค์กร
ทั้งนี้ในส่วนงานของเลขานุการบริษัท  ได้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และด้านการบัญชี สาขาการ
ตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สนับสนุนให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาก�ำหนดวงเงินและหลัก
เกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน การขยายตัว
ของธุรกิจ การเติบโตและผลการด�ำเนินงานของบริษัท อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดย
ก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจ�ำปี แล้วน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อน
น�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ จิ ารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวมีการก�ำหนดอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษทั โดยพิจารณาจากบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่
ธุรกิจเดียวกัน และผลการด�ำเนินงานของบริษทั รวมทัง้ พิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านและสอดคล้องกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย
กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดค่าตอบแทนและการปรับค่าจ้างประจ�ำปีของผู้บริหาร
ระดับรองจากรองกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการด�ำเนินงานของบริษัทประกอบกับผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการพิจารณาหลัก
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

		

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ�ำปี (กรรมการบริษัททุกท่าน)  
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
- ส�ำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ ขึน้ ก�ำหนดให้อยูใ่ นดุลยพินจิ
ของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) ดังนี้
ปี 2561 (บาท/ครั้ง)

ปี 2560 (บาท/ครั้ง)

- ประธาน

12,000

12,000

- กรรมการ

9,000

9,000

- ประธาน

12,000

12,000

- กรรมการ

9,000

9,000

- ประธาน

10,000

10,000

- กรรมการ

8,000

8,000

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
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รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัท (รายบุคคล) ประจำ�ปี 2561
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (บาท )
ต�ำแหน่ง

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจ
สอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา

คณะ
กรรมการ
ค่า
ตอบแทน

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ประธานกรรมการบริษทั /
ประธานกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการสรรหา

-

-

-

-

-

-

-

2. นายชัยเลิศ มนูญผล

รองประธานกรรมการ
บริษัท/ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

-

-

-

-

-

-

-

3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม

ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

-

-

-

-

-

-

-

4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม

รองกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารสูงสุด
ด้านบัญชีและการเงิน /
กรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน /กรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ

-

-

-

-

-

-

-

5. นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ

กรรมการสรรหา

-

-

-

-

-

-

-

6. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร

กรรมการบริษัท

-

-

-

-

-

-

-

7. นางธีรดา อ�ำพันวงษ์

กรรมการบริษัท

-

-

-

-

-

-

-

8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ/
กรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน/
กรรมการสรรหา/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

54,000

-

8,000

-

-

-

100,000

162,000

9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรม
การตรวจสอบ

54,000

48,000

-

-

-

-

300,000

402,000

10 นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

54,000

36,000

-

-

-

-

150,000

240,000

11. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

54,000

-

-

-

40,000

-

150,000

244,000

12. นายสันติ บางอ้อ

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

45,000

36,000

-

-

-

20,000

150,000

251,000

261,000

120,000

8,000

-

40,000

20,000

850,000

1,299,000

รายชื่อ

รวม
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คณะ
กรรมการ
ก�ำกับ
ดูแล
กิจการ

ค่า
ตอบแทน
คณะ
กรรมการ
ประจ�ำปี

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความ
เสี่ยง

รวม

		

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา 
และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จ�ำนวนทั้งสิ้น 5 คน โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง
เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน
ปี 2561
ค่าตอบแทน

ปี 2560

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

      เงินเดือน และเงินอุดหนุน

5

7,507,730

5

7,462,425

      ค่าเบี้ยประชุม

5

-

5

-

รวม

7,507,730

7,462,425

2. ค่าตอบแทนอื่น

		 บริษทั ไม่มนี โยบายให้คา่ ตอบแทนอืน่ นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึง่ ได้รบั จากบริษทั
ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท
- ไม่มี (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารสีร่ ายแรกรองจากผูจ้ ดั การลงมา และผูบ้ ริหารในระดับเทียบเท่ารายทีส่ ที่ กุ ราย มีจำ� นวน
ทั้งสิ้น 5 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้ตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุก
เดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของค่าจ้าง  โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย  หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้
สะสมเงินเข้ากองทุน  นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงิน
สมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน
รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
ปี 2561
ค่าตอบแทน
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม

ปี 2560

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

5

106,225.35

5

243,534.-

106,225.35

243,534.-

รายงานประจำ�ปี 2561
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บุคลากร

จำ�นวนพนักงาน
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น 815 คน
ฝ่าย
ส�ำนักงาน

ฝ่ายโรงงาน

รวม

พนักงาน
รายเดือน

พนักงาน
รายวัน

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ส�ำนักงานใหญ่ :
กรุงเทพฯ

94

176

5

88

99

264

98

211

1

53

99

264

สาขาล�ำพูน

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

131

196

76

412

207

608

158

268

49

340

207

608

รวม

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในระยะ 3 ปี
		– บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน ค่าตอบแทนพนักงาน
		 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 815 คน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 205.33
ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างแรงงาน  ค่าเป้าหมาย  ค่าทักษะ ดังนี้
ค่าตอบแทนรวม

ปี 2561 ( บาท )

ปี 2560 ( บาท )

เงินเดือน ค่าแรง

195,277,005.42

185,877,261.71

โบนัส และอื่น ๆ

9,496,174.00

9,965,907.49

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

552,681.40

671,594.72

205,325,860.82

196,514,763.92

รวม

เงินเดือนและค่าแรง
			ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท  ซึ่งจะพิจารณาจาก
ต�ำแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร
โบนัส
			เงินพิเศษทีจ่ า่ ยให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปีนนั้   โดยไม่มกี ารก�ำหนดเป็นอัตราตายตัว และ
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นปี ๆ ไป
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเพือ่ เป็นสวัสดิการทีจ่ ดั ให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธี
หนึ่ง  รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  
จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3-5 ของค่าจ้าง  โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย  
เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
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การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
			บริษทั ตระหนักดีวา่ บุคลากรเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าและเป็นปัจจัยความส�ำเร็จ เพือ่ สร้างให้องค์กรเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน ดังนัน้ องค์กรจึงต้องมีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ  บริษทั จึงได้กำ� หนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลทีม่ งุ่ เน้นด้านการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในการด�ำเนินธุรกิจ เริม่ ตัง้ แต่
การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก�ำลัง เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจ  เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง ให้
สอดคล้องกับการด�ำเนินการทางธุรกิจ เพือ่ สร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน (รายละเอียดประกอบ ได้เปิดเผยอยูใ่ น
“รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม : การด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนด้านสังคม หัวข้อการพัฒนาบุคลากร)

รายงานประจำ�ปี 2561
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบควบคุมภายใน ปี 2561 เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทประชุมครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยพิจารณากระบวนการตรวจ
สอบสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างอิสระ เพือ่ ให้ทราบถึงระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ การประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในตามรูปแบบ ก.ล.ต. จ�ำนวน 17 หลักการ พิจารณา
ครอบคลุมหลักการ COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ อันได้แก่ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) การบริหารจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ มี
ขั้นตอน กระบวนการท�ำงานโปร่งใส กระบวนการสื่อสารข้อมูลองค์กรมีอย่างชัดเจน กระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดย
ผู้ตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบภายใน และติดตามผลการแก้ไขอย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายการที่มีสาระส�ำคัญ ประเมินกิจกรรมควบคุมที่ส�ำคัญ พิจารณาการจัดการระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ แสดงความเห็นชอบต่อความเพียงพอระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานสรุป
ข้อบกพร่องที่พบในกิจกรรมงานต่างๆ พิจารณาความครบถ้วนตามหลักการที่ก�ำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
เพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ ให้ค�ำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีการทบทวน และติดตามรายการที่มีประเด็นส�ำคัญ ให้บริษัทฯ
ปรับปรุง และด�ำเนินการอย่างเหมาะสม พอสรุปได้แต่ละส่วนดังนี้
		1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)      คณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลให้ฝา่ ยบริหาร
ของบริษัทฯ มีการบริหารงาน ด�ำเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ โดยยึดมั่นในคุณค่า
ของความซื่อตรง (Integrity) มีจริยธรรม โปร่งใส คณะกรรมการบริหารท�ำหน้าที่รับผิดชอบก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ โดย
มีการทบทวน ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมตามลักษณะงาน รูปแบบธุรกิจปัจจุบัน ทั้งนี้อ�ำนาจฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยก
ให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจทีเ่ หมาะสม อย่างโปร่งใส ผูบ้ ริหารแต่ละส่วนงานท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลให้พนักงานมีการปฎิบตั งิ านอยูใ่ น
กรอบระเบียบ ข้อก�ำหนดของบริษทั ฯ บริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายบริษทั รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารพิจารณาทบทวนกระบวนการท�ำงาน พัฒนาระบบงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยประเมินการปฎิบัติงานเพื่อให้พนักงานรู้สึกเกิดแรงจูงใจ สะท้อนให้มีกระบวนการปฎิบัติงาน การด�ำเนินการ
การบริหารจัดการที่ดี  มีความถูกต้อง และส่งเสริมการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส ภายใต้กรอบการควบคุมภายในที่ดี
		2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ก�ำกับให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรมีนัยส�ำคัญ รวมถึงก�ำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจส่งผลเสียหายแก่องค์กร ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารายงานทางการเงินประจ�ำงวด
ไตรมาส กิจกรรมงานมีการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ ก�ำหนดให้มกี ารทบทวนการประเมินความเสีย่ งทุกด้านรวมถึงมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงการคอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารภายในองค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้น โปร่งใส การด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างปลอดภัย พิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
		3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)   ฝ่ายบริหารท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้
กรอบนโยบายบริษัท ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�ำหนด และกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การควบคุมปฎิบัติงานที่ส�ำคัญ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การผลิต การขายสินค้า  การเงินการบัญชี รวมถึงการบริหารงานที่ส�ำคัญ ฝ่ายบริหารมีการประชุมทบทวนแนวปฎิบัติ
อยู่เสมอ เพื่อให้การด�ำเนินงานสอดคล้องรูปแบบธุรกิจโครงสร้างองค์กร มีการก�ำหนดอ�ำนาจด�ำเนินการที่ชัดเจนให้แก่ผู้บังคับ
บัญชาแต่ละส่วนท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจทานงานและอนุมตั ิ รวมถึงท�ำหน้าทีใ่ นการติดตามงานให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสม
ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบประเมินผล เพื่อให้การปฎิบัติงาน การด�ำเนินการทุกส่วนงาน เป็นไปตาม
ขั้นตอน ระเบียบปฎิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสม ข้อเสนอแนะฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอต่อฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

		4. ด้านระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)  บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนกระบวนการท�ำงานในส่วนงานหลักที่ส�ำคัญ ได้แก่ การขายสินค้า คลังสินค้า กระบวนการผลิต รวมถึง
ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกัน แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ แบ่งเป็นแผนระยะสั้น แผนระยะยาว เพื่อให้มีการพัฒนาตอบสนอง
การใช้งาน รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ  การสื่อสารข้อมูลจัดให้มีวิธีการสื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็วให้เกิดความคล่องตัว สนับสนุน
ประสิทธิภาพการท�ำงานและการบริหารงาน ทัง้ นีก้ ารพัฒนามุง่ เน้นวิธกี ารท�ำงาน ลดซ�ำ้ ซ้อน เพือ่ ให้เกิดสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น การใช้ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัย สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
		 5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities) การติดตามการบริหารมีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่าง
สม�่ำเสมอ ประชุมหัวหน้างานตั้งแต่ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป เพื่อให้รับทราบนโยบายบริษัทที่ชัดเจน สามารถด�ำเนินการได้
ตามเป้าหมายองค์กร ผู้ตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก�ำหนด ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายบริษัท และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอรายงานสรุปผลข้อบกพร่องมีนัยส�ำคัญตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอข้อคิด
เห็นแก่ฝ่ายบริหารให้มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาร่วมกันเห็นชอบต่อความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ  ซึง่ บริษทั ฯ  จัดระบบ
การท�ำงาน มีการทบทวน และปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การบริหารจัดการความเสี่ยง
ทุกด้าน ประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การรายงานทางการเงิน การบริหารด�ำเนิน
งานมีความโปร่งใส ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2561

51

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหว่างกัน)
รายการระหว่างกันที่ส�ำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2561 บริษัท (PG) มีรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการสินทรัพย์และบริการ/ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
2 .บมจ.สหพัฒนพิบูล
3. บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
4. บจก.แชมป์เอช
5.นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

สัดส่วนการถือหุ้น (%/)

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

PG ถือหุ้น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ถือหุ้น PG

A,B

0.60

5.25

ค่าลิขสิทธิ์จ่าย

0.05

A

0.07

8.80

ค่าเช่าจ่าย

6.06

A,B

19.00

-

ค่าเช่ารับ

4.56

ค่าที่ปรึกษารับ

1.20

ค่าเช่าจ่าย

0.67

ขายหุ้นสามัญ

1.43

A,B

15.00

-

C

-

5.476

ลักษณะรายการ
ที่ส�ำคัญ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์ : A = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
B = กรรมการร่วมกัน
C = พี่ชายของกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : รายการล�ำดับที่ 1 -4 :  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการท�ำรายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ( ส�ำหรับปี 2561 ) โดยกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
		รายการล�ำดับที่ 5 : ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2561 เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารขายหุน้ สามัญ บริษทั วาเซดะ
เอ็ดดูแคชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพือ่ เป็นการบริหารจัดการผลตอบแทนจากการลงทุน เนือ่ งจากเป็นเงินลงทุนทีไ่ ม่เกีย่ วข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษทั

นโยบายในการท�ำรายการระหว่างกัน

ในการท�ำรายงานระหว่างกัน บริษัทได้มีการท�ำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ (Fair and at arms’ length) เช่นเดียวกันกับที่ก�ำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายการ
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นโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทน

ค่าที่ปรึกษาจ่าย

ก�ำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ

ค่าลิขสิทธิ์จ่าย

ก�ำหนดอัตราตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของราคาขายสุทธิหน้าโรงงาน

ค่าเช่าจ่าย

ก�ำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากท�ำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

ค่าเช่ารับ

ก�ำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากท�ำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

ค่าที่ปรึกษารับ

ก�ำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

ขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการดังกล่าว เป็นการท�ำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงตามประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 รายการประเภทที่ 2 , 3 และ 4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการขนาดรายการมากกว่า 1  ล้านบาท แต่น้อย
กว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำ� นวนใดจะสูงกว่า
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่เป็นการท�ำรายการระหว่างกันที่มีนัยส�ำคัญ บริษัทมีนโยบายที่จะน�ำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในการ
พิจารณารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
ในปี 2561 กรรมการอิสระและกรรมการบริษทั มีความเห็นเกีย่ วกับการท�ำรายการระหว่างกันโดย เห็นควรให้อนุมตั กิ ารท�ำ
ธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ ในด้านต่างๆ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) ด้วยมีความสมเหตุสมผล
ในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายการที่เกี่ยวโยงกันข้างต้นนี้ มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า
20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำ� นวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ
และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561  เมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ให้ฝา่ ยจัดการสามารถอนุมตั กิ ารท�ำธุรกรรมทีม่ ขี อ้ ตกลงทางการค้าทีเ่ ป็นเงือ่ นไขทางการค้าโดยทัว่ ไป
ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้
เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
2. รายการระหว่างกันทีม่ ใิ ช่รายการปกติ หากมิได้มขี นาดของรายการซึง่ จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะต้องได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษทั ก่อนเป็นล�ำดับแรก และถ้า
ขนาดของธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีท่ จี่ ะสามารถอนุมตั ไิ ด้ การอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกันจะจบลงทีข่ นั้ ตอนนี้
โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถา้ ขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดทีเ่ กินอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้  คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะ
กรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ สาธารณชนให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน ซึง่ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมือ่ เสร็จสิน้ การประชุม บริษทั ได้แจ้งมติและได้ดำ� เนินการตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ก่อนท�ำรายการ โดยเปิดเผยการท�ำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.pg.co.th
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ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ท�ำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง  บริษัทต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็น
อุตสาหกรรมต้นน�้ำและปลายน�้ำ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ  ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนา และความ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
แม้วา่ พันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ จะเป็นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง การท�ำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษทั
จะพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท�ำรายการนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ ซึ่งการ
ก�ำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า  มิได้กระท�ำเพื่อจ�ำหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทไปยังบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12
โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติ
การท�ำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกตงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน  ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และก�ำหนดให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
นโยบายและแน้วโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน  
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รายการระหว่างกันของบริษัทที่จะเกิดในอนาคต เป็นรายการ
ที่ด�ำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์กลไกราคาระหว่างบริษทั กับกิจการหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน”
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ�ำปี 2561 ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
		

พล.อ.โกญจนาท
นายชัยเลิศ			
นายเจริญ 			
นางสาวนพรัตน์
นางสุวิมล			
นางสาวชภาอร		

จุณณะภาต 		
มนูญผล 		
เจริญวัฒนาสุขสม
อัศวศิริพงศ์ 		
เจริญศรีชัย 		
ศรีสันติสุข		

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

จากไตรมาสที่ 1- 4 วาระปี   2561 ที่ผ่านมา สถานการณ์โดยทั่วไป ยังคงระดับความเสี่ยง ด้วยปัจจัยที่ประกอบด้วย
ระบบเศรษฐกิจที่ยังทรงตัว การน�ำเข้า การส่งออก ลดลง ค่าเงินบาทมีความผันผวนบ่อยครั้ง แม้ภาครัฐฯ จะก�ำหนดให้มีมาตรา
การช่วยเหลือหลายกรณี ด้วยการกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจมีความคล่องตัวในหลายๆ ด้าน ในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มต้องเผชิญกับความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังกล่าว แต่ด้วยความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร โดยค�ำแนะน�ำคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง แม้ว่าก�ำไรต่อหุ้น จะแสดงผลติดลบทุกไตรมาส แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่เริ่มลดลงตามล�ำดับ  
จากการแปลงค่าสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนให้เกิดมูลค่า  สามารถฟื้นฟูกิจการให้เข้าสู่ระดับปกติที่ดีขึ้น จนสามารถเริ่มกลับมาท�ำ
ก�ำไรได้ในไตรมาสสุดท้าย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ระดมนโยบายต่อฝ่ายบริหาร ที่เป็นคณะท�ำงาน ให้ก�ำกับดูแลด้านความเสี่ยงทุกๆ  ด้าน
ให้มีการประเมิน และวิเคราะห์อุปสรรคในระบบต้นทุนการผลิต  การจัดซื้อการตลาด  สารสนเทศ และทรัพยากร ไม่เว้นแม้การ
ค�ำนึงถึงภัยทางธรรมชาติ  ปัจจัยทางการเมืองที่เริ่มไม่แน่นอน  เพื่อมิให้เกิดโอกาสและผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์  อันเป็นหลัก
ประกันว่าจะสามารถรองรับวิกฤติด้านเศรษฐกิจทุก ๆ ด้าน  ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดทุกไตรมาสที่ผ่านมาและในโอกาสต่อไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มั่นใจว่า องค์กรฯ ยังสามารถด�ำรงสภาพการประกอบการอยู่ได้ ภายใต้ภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบนั   ทงั้ นีค้ าดการณ์ไว้วา่ ระบบเศรษฐกิจในปีตอ่ ไปจะมีแนวโน้มการปรับตัวทีด่ ขี นึ้ การน�ำเข้า และการส่งออกจะ
ผ่อนคลาย เอื้อต่อการประกอบกิจการ สหรัฐฯ และยูโรฯ จะทบทวนนโยบายการเจรจาด้านเขตการค้าเสรีได้ลงตัว สภาวการณ์
ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม จะมีโอกาสขยายตัว ในอัตราเฉลี่ยที่ดีมากกว่าเดิม  ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ จะติดตามโอกาส และผลกระทบ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใกล้ชิด ในทุกๆ  ไตรมาส เพื่อเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายบริหาร
ปรับแผนการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างเป็นประสิทธิผล อย่างแท้จริง

พล.อ.
  (โกญจนาท จุณณะภาต)
ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน และฐานะการเงิน
เศรษฐกิจโลก ยังมีการชะลอตัว จากสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกา และจีน ท�ำให้หลายประเทศปรับลดแรงกระตุน้
ทางการเงินด้วยการขึน้ อัตราดอกเบีย้ และมีแนวโน้มการขึน้ อัตราดอกเบีย้ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลาง
อังกฤษ รวมถึงอินเดีย  และฟิลิปปินส์  โดยเศรษฐกิจของสหรัฐมีแนวโน้มเติบโตน้อยลง สอดคล้องกับการปรับลดลงของราคา
น�้ำมัน รวมถึงเศรษฐกิจจีนก็ได้รับแรงกดดันจากสงครามการค้าดังกล่าว
เศรษฐกิจไทย ประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณภาคการส่งออกที่ลดลง จากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  และไทยยังเผชิญ
การตัง้ ก�ำแพงภาษีบนสินค้าไทย และตัดสิทธิ์ GSP จากสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็นปัจจัยผลลบกับภาคการส่งออกของไทย ขณะเดียวกัน
ภาคการท่องเที่ยวที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวจีน ท�ำให้ภาคการท่องเที่ยวเกิดการชะลอตัวในช่วงไตรมาส 3-4 แต่จาก
นโยบายของภาครัฐ คาดว่าจะกลับสูร่ ะดับปกติในปี 2562 เนือ่ งจากประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมของนักท่องเทีย่ วจีน
ภาพรวมของการด�ำเนินงาน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า  จ�ำนวน  693.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.73 มีผลก�ำไรสุทธิจ�ำนวน
96.06 ล้านบาท ผลก�ำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 719.04  สินทรัพย์รวม จ�ำนวน  1,670.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.06  หนี้สินรวม
จ�ำนวน 185.17 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.98  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จ�ำนวน 1,485.23 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.41 ซึ่งสรุป
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส�ำคัญ
1. การวิเคราะห์ผลด�ำเนินงาน

		

รายได้จากการขาย
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จ�ำนวน  693.63 ล้านบาท ปี 2560 จ�ำนวน 959.83 ล้านบาท ลดลง
จ�ำนวน 266.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.73 โดยเกิดจากรายได้จากการขายในประเทศ ลดลงจากปีก่อนจ�ำนวน 149.46
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.85 จากสินค้า เสื้อยืด กางเกง ชุดชั้นใน ชุดว่ายน�้ำ และเครื่องหนัง  รายได้จากการขายต่างประเทศ
ลดลงจากปีก่อน 116.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.39

		 รายได้อื่น
			ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จ�ำนวน 203.54 ล้านบาท ปี 2560 จ�ำนวน 113.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จ�ำนวน 89.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.23  จากก�ำไรจากการขายเงินลงทุน เพิ่มขึ้น  จ�ำนวน 90.97 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ
เพิ่มขึ้น 1.75 ล้านบาท และ เงินปันผลรับลดลง 1.72 ล้านบาท รายได้อื่นๆ ลดลง 1.02 ล้านบาท
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		 ต้นทุนขาย
			ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็นร้อยละ 85.66 ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบปี 2560 คิดเป็นเท่ากับ
ร้อยละ 87.99 ลดลงร้อยละ 2.33 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ  และประสิทธิภาพการผลิต
		 ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จ�ำนวน 18.09 ล้านบาท ปี 2560 จ�ำนวน 26.93 ล้านบาท  ลดลง
จ�ำนวน 8.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.83 จากยอดขายที่ดลดลง
		 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหาร จ�ำนวน 187.16 ล้านบาท ปี 2560 จ�ำนวน 213.85 ล้านบาท ลดลง
26.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.48  มาจากการบริหารจัดการด้านบุคคลากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ
		 ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2561 บริษัท มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 96.06 ล้านบาท ปี 2560 มีผลขาดทุนสุทธิ จ�ำนวน 15.52 ผลก�ำไรเพิ่ม
ขึ้นจาก ปีก่อนจ�ำนวน 111.58 ล้านบาท มีก�ำไรสุทธิต่อหุ้น  1.0 บาท อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 10.71
		 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปี 2561 ร้อยละ 6.36 ปีก่อนร้อยละ (1.02) บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
แต่ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
                บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน
และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน  96.06 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น จ�ำนวน 1.0 บาท
และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  24.0  ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�ำไรสุทธิ ร้อยละ 24.99  และมีก�ำหนดจ่ายในวันที่  17 พฤษภาคม 2562
2. ฐานะการเงิน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่   31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 1,670.40 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนลดลงจ�ำนวน  
107.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.06 โดยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนลดลง จ�ำนวน 43.66 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง  
64.05 ล้านบาท โดยแต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
1.16 เงินลงทุนชั่วคราว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.98 เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ครบก�ำหนดภายใน 1 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
3.89 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.36 สินค้าคงเหลือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  17.24 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.39 และเงินลงทุนระยะยาวอื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.44 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.90 และอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.64
		สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน จ�ำนวน 717.19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน
43.66 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากลูกหนี้การค้าลดลง  และการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ
			เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 19.34 ล้านบาท ปีก่อน จ�ำนวน 39.13 ล้านบาท ลดลง จ�ำนวน
19.79 ล้านบาท น�ำไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
			เงินลงทุนชัว่ คราว จ�ำนวน 151.11 ล้านบาท  ปีกอ่ น จ�ำนวน  108.59 ล้านบาท เพิม่ ขึน้    จ�ำนวน 42.52 ล้านบาท
จากบริษทั ฯ ลงทุนในกองทุนเปิด เพือ่ เป็นการบริหารเงินไว้ใช้จา่ ยหมุนเวียนระยะสัน้ และได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคาร
			ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่   จ�ำนวน 139.69 ล้านบาท ปีกอ่ น จ�ำนวน 191.94 ล้านบาท ลดลง  52.25 ล้านบาท   
ประกอบด้วยลูกหนี้การค้า  จ�ำนวน 133.86 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น จ�ำนวน 5.83 ล้านบาท  ได้รับเงินจากลูกหนี้เมื่อถึงก�ำหนด
ช�ำระ ลูกหนี้การค้ารวม ประกอบไปด้วย ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดจ่ายช�ำระ จ�ำนวน 98.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.0  
ลูกหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน จ�ำนวน 33.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.75  เกิดจากนโยบายการจ่ายช�ำระเงิน
ของลูกค้าไม่ตรงรอบการช�ำระเงิน และลูกหนี้ค้างช�ำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป จ�ำนวน 15.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.25  และ
บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน 13.28 ล้านบาท
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			 สินค้าคงเหลือ  จ�ำนวน  288.06 ล้านบาท ปีก่อน จ�ำนวน 335.53 ล้านบาท ลดลง จ�ำนวน 47.47 ล้านบาท
เนื่องจาก บริษัทฯต้องบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่มีให้เกิดประสิทธิภาพ
สินค้าคงเหลือ จ�ำนวน 288.06 ประกอบไปด้วย วัตถุดิบ จ�ำนวน 68.43 ล้านบาท สินค้าระหว่างผลิต จ�ำนวน
19.65 ล้านบาท สินค้าส�ำเร็จรูป จ�ำนวน 196.46 ล้านบาท และวัสดุสิ้นเปลือง จ�ำนวน 3.52 ล้านบาท และ บริษัทฯ ได้แสดง
สินค้าคงเหลือในงบการเงิน ด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต�่ำกว่า  ซึ่งหากมีสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย บริษัทฯ ได้มีการ
พิจารณาปรับลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี
		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ�ำนวน 953.21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน
64.05 ล้านบาท จากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลง ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และโอน
เงินลงทุนตราสารหนี้ที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน ภายใน 1 ปี
			ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 131.97 ล้านบาท ปีก่อน จ�ำนวน 139.82
ล้านบาท ลดลง 7.85 ล้านบาท เนือ่ งจากมีการตัดค่าเสือ่ มราคา จ�ำนวน 14.23 ล้านบาท การซือ้ เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และอืน่ ๆ
เพิ่มขึ้น 6.63 ล้านบาท และตัดจ�ำหน่ายมูลค่าตามบัญชี 0.25 ล้านบาท
			หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 185.17 ล้านบาท เทียบปีก่อนลดลง 55.26 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 22.98 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จ�ำนวน 30.11  ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผล
ประโยชน์พนักงาน  23.84 ล้านบาท
		ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 1,485.23 ล้านบาท ปีก่อน จ�ำนวน  1,537.68
ล้านบาท ลดลง  52.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.41 เนื่องจากบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ ในปี 2561 จ�ำนวน 96.06 ล้านบาท จ่าย
ปันผลจากก�ำไรสะสม จ�ำนวน 22.08 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นลดลง 126.43 ล้านบาท (ตีราคามูลค่า
ยุตธิ รรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายสุทธิทลี่ ดลง 138.12 ล้านบาท ก�ำไรจากการโอนเปลีย่ นประเภทตราสารหนีจ้ ากเงินลงทุน
ระยะยาวอื่นเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 6.76 ล้านบาท และ บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 15.47 บาท
ปีก่อนเท่ากับ 16.02 บาท ลดลง 0.55 บาท ต่อหุ้น ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพิ่มขึ้น 4.93
ล้านบาท
3. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์
		ด้านเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ทั้งสิ้น 674.60 ล้านบาท ปีก่อน จ�ำนวน 677.27 ล้านบาท ลดลง
จ�ำนวน 2.67 ล้านบาท จากผลก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขายลดลงจ�ำนวน 172.64
ล้านบาท ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่ม 149.37 ล้านบาท หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินลงทุนด้วยราคาตลาดของหุ้นกู้ 28.10
ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายไปบางส่วนจ�ำนวน  7.50   ล้านบาท  บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ท�ำให้บริษัทฯ มีก�ำไรที่ยังไม่เกิด
ขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได้ซงึ่ แสดงอยูใ่ นองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 217.28
ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ผันแปรตามผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเงินลงทุน
ที่มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร
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		ด้านเงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น จ�ำนวน 141.06 ล้านบาท ปีก่อน จ�ำนวน 191.52 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน
50.46 ล้านบาท จากการโอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบก�ำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี จ�ำนวน 65 ล้านบาท (ไปสินทรัพย์
หมุนเวียน) และมีการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น จ�ำนวน 0.45 ล้านบาท  และได้รับการจ่ายคืนทุน  จ�ำนวน 0.14 ล้าน หุ้นกู้
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 19.65 ล้านบาท บาท และมีการลงทุนเพิ่มในตราสารหนี้จำ� นวน 35.0 ล้านบาท บริษัทฯ ได้
ปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าส�ำหรับสินทรัพย์ส�ำหรับเงินลงทุนในกิจการที่ ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการทบทวนการด้อยค่าเงินลงทุนทุกปี ซึ่งในปี 2561 ด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่ม จ�ำนวน
0.22 ล้านบาท
นอกจากนัน้ หากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุม่ นี้ จะมีมลู ค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนทีบ่ ริษทั ฯ
ลงทุนไป อีกทั้งยังมีเงินปันผลโดยรวมที่ได้รับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำธนาคารอีกด้วย
ด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิในปัจจุบนั มีมลู ค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าทีป่ รากฏในงบการเงิน ซึง่ แสดงในราคา
ทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม บริษัทได้บริหารสินทรัพย์ให้ก่อให้เกิดรายได้ที่ดิน อาคารโรงงานบางส่วนมีการให้เช่า ส�ำหรับ
เครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะบริษัทมีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน
เครื่องจักรเก่า และมีการบ�ำรุงรักษาดูแลอยู่อย่างสม�่ำเสมอ
4. สภาพคล่อง

		กระแสเงินสด
ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 19.34 ล้านบาท ปีก่อน จ�ำนวน  39.14 ล้าน
บาท ลดงจ�ำนวน 19.79 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 10.62 ล้านบาท จากผลขาดทุน
จากการด�ำเนินงาน 52.11 ล้านบาท มีเงินสดได้มาจากการบริหารสินค้าคงเหลือ จ�ำนวน 37.20 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า จ�ำนวน
24.50 ล้านบาท และได้มาจากสินทรัพย์อื่น จ�ำนวน 5.87 ล้านบาท  แต่บริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ให้เงินสด
จากกิจกรรมด�ำเนินงานลดลง 23.08 ล้านบาท และจ่ายช�ำระเจ้าหนี้การค้า และหนี้สินอื่น จ�ำนวน 3.01 ล้านบาท  บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทุน จ�ำนวน  12.91 ล้านบาท มาจากการลงทุนในตราสารหนี้จ�ำนวน 75.00 ล้านบาท
หลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิ จ�ำนวน  39.74 ล้านบาท ได้รับเงินปันผลรับจ�ำนวน 17.22 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ จ�ำนวน 10.61 ล้าน
บาท จ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น จ�ำนวน 1.43 ล้านบาท ได้รับคืนทุนเงินลงทุนระยะยาวอื่น จ�ำนวน 0.14 ล้านบาท และ
จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์จำ� นวน 0.90 ล้านบาท  แต่บริษัท ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ จ�ำนวน 90.50 ล้านบาท ซื้อตราสาร
หนี้เพิ่ม จ�ำนวน 35.0 ล้านบาท และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการด�ำเนินกิจการ จ�ำนวน 6.63 ล้านบาท บริษัทฯ มี
จ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท ต่อหุ้น เป็นจ�ำนวน 22.08 ล้านบาท
		ความเพียงพอของสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีจากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 เท่ากับ 8.51 เท่า ปี 2560 เท่ากับ 8.89 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปี 2561 เท่ากับ 5.09  เท่า ปี 2560 เท่ากับ 4.97 เท่า โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายลงทุนในอนาคต   นอกจากนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตรา
ที่ต�่ำมาก โดยในปี 2561 เท่ากับ 0.12 เท่า ปี 2560 เท่ากับ 0.16 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอของ
สภาพคล่องของบริษัท
		แหล่งที่มาของเงินทุน
บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการด�ำเนินงานและการลงทุน มาจากเงินรับจากกิจกรรมด�ำเนินงาน และรับจากกิจกรรม
ลงทุน ในการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว ตราสารหนี้ เงินฝากธนาคาร เป็นดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ บริษัทฯ ไม่มีหนี้สิน
ที่มีดอกเบี้ย หนี้สินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
และประมาณ การหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
		ภาระผูกพัน
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ
อัตราส่วนทางการเงิน

2561

2560

2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง
    อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

8.51

8.89

3.99

    อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

5.09

4.97

1.86

    อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

4.18

4.87

6.35

    ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

87.25

74.89

57.47

    อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

2.68

3.14

3.93

    ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

136.21

116.30

92.84

    อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

เท่า

7.58

6.15

6.66

    ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย

วัน

48.13

59.31

54.82

    วงจรเงินสด

วัน

175.33

131.88

95.49

    อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

เท่า

0.52

0.59

0.63

    อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร

เท่า

6.39

7.04

6.85

    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.12

0.16

0.23

    อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน

เท่า

(0.02)

(0.15)

(0.31)

    อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน

%

4.26

-

-

    อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

22.99

-

-

   อัตราก�ำไรขั้นต้น

%

14.34

12.01

13.62

   อัตราก�ำไรสุทธิ

%

13.85

(1.62)

(7.03)

   อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์

%

5.66

(0.68)

(4.49)

   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

6.36

(1.02)

(5.07)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์

อัตราส่วนแสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับ
ผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ประชาอาภรณ์  จ�ำกัด (มหาชน)  ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ  ประกอบกับการใช้
ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำ  มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ตลอดจนได้แสดงค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท   
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป   ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมให้บริษทั มีการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่   ี ตลอดจนจัดให้มรี ะบบ
การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท  รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระได้ทำ� หน้าทีส่ อบทานเกีย่ วกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึง่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษทั จึงมีความเห็นว่าการก�ำกับดูแลกิจการทีด่   ี ระบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม  สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทส�ำหรับปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดท�ำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ

					 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา		
				 ประธานกรรมการบริษัท		

นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางนุชนาถ ธรรมโนมัย และนายสันติ บางอ้อ กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และมีมติเห็นชอบจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี ตามวาระเลือกตัง้ กรรมการทีก่ ำ� หนด โดยกรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาท อ�ำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยก�ำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในประจ�ำปีสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ ให้การปฎิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกับข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์ ท�ำหน้าทีด่ ว้ ยความเป็นอิสระ ตระหนัก
ถึงการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีหน้าทีก่ ำ� กับให้ผตู้ รวจสอบภายในปฎิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างครบถ้วน สนับสนุนการด�ำเนินงานบริษทั ด้วย
ความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ บริหารจัดการด�ำเนินธุรกิจที่ดี อย่างยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ปฎิบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ส�ำหรับปี 2561 สรุป
สาระส�ำคัญได้ดังนี้
		

•

การสอบทานรายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงินส�ำหรับงวดไตรมาส และประจ�ำปี 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั   
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
สาระส�ำคัญ ได้มีการซักถามฝ่ายบริหาร โดยได้รับค�ำชี้แจงจากฝ่ายบริหารตามข้อเท็จจริง ปราศจากข้อมูลที่มี
ข้อขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้มีรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ
ให้แก่ฝ่ายบริหารควรรับทราบเรื่องมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
เพื่อให้ฝ่ายบัญชีมีการเตรียมพร้อมการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนด รายงานของผู้
สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
มาตรฐานการบัญชี ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบการเงินประจ�ำงวด
		

•

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการที่เกี่ยวโยงกันส�ำหรับงวดไตรมาส และประจ�ำปี 2561 เป็นรายการค้าปกติ  มีความเป็นธรรม โปร่งใส
และเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีม่ นี ยั ส�ำคัญด�ำเนิน
การตามขัน้ ตอน และปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยผูต้ รวจ
สอบภายในท�ำหน้าที่สอบทานรายการที่เกี่ยวโยง รายงานผลรายการที่มีนัยส�ำคัญแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาเห็นชอบก่อนน�ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันปี 2562 ประเภท
ขอเสนอหลักการและให้ความเห็นชอบอนุมัติวงเงิน มีมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
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•

การสอบทานประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน

การก�ำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลให้ผตู้ รวจสอบภายในมี
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบการควบคุม
ภายในกิจกรรมงานที่ส�ำคัญ เพื่อให้มีการบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท โดย
อนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบภายในประจ�ำปี และพิจารณาทบทวนแผนงานตรวจสอบระหว่างปี เพือ่ ให้การตรวจสอบ
ที่จ�ำเป็นเน้นประสิทธิผลของจุดควบคุมภายในที่ส�ำคัญ ทั้งนี้การตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพ สนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของบริษัท มีความโปร่งใส ปฎิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
สอดคล้องข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯมีความเพียงพอ และส�ำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจ
สอบภายใน โดยมีเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านกระบวนการผลิต การส่งมอบ ระบบ
คุณภาพรวมถึงการตรวจติดตามผลแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทฯ มีการ
ทบทวน และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่บริษัท
•

สอบทานการปฎิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สอบทานการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อก�ำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฎิบัติ
ตามคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่าการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฎิบัติสอดคล้องข้อก�ำหนดหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฏเกณฑ์ทางธุรกิจ บริษัทฯมีความรับผิดชอบต่อข้อก�ำหนดลูกค้าที่ส�ำคัญ โดยมีการตรวจ
สอบตามมาตรฐานลูกค้าที่ก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ
•

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทน ปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานอีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ การปฎิบัติงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาได้มาตรฐานสอบบัญชีอย่างครบถ้วน จึงพิจารณาขอ
เสนอแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972  และ/หรือนางกิ่งกาญจน์
อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
5872 เป็นผู้สอบบัญชีส�ำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562  โดยผู้สอบบัญชีขอเสนอปรับเพิ่มขึ้นจากปี
2560 จ�ำนวน 60,000.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 5.50  การปรับเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีพิจารณาจากงานสอบ
บัญชีที่จ�ำเป็นตามมาตรฐานสอบบัญชีส�ำนักงานอีวาย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส 150,000.00 บาท จ�ำนวน
3 ไตรมาส เป็นค่าสอบบัญชีไตรมาสรวม 450,000.00 บาท  ค่าสอบบัญชีงบการเงินปี 700,000.00 บาท รวม
ทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,150,000.00 บาทไม่รวมค่าบริการตรวจสอบอื่น จึงน�ำเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2561 ต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2561
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• สรุปผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบได้เข้าประชุมครบองค์
ประชุมทุกครั้ง สรุปการประชุมที่ส�ำคัญคือ การสอบทานรายงานทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน น่า
เชื่อถือได้ของงบการเงิน พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอัตราผู้
ตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ�ำปีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ มีความเป็นอิสระ  การประเมินหน้าที่การปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสนับสนุนให้คณะ
กรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ก�ำหนดนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่
ส�ำคัญ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐฯ โดยแสดงรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ  
ผู้บริหารทุกท่านมีการปฎิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ าน ตระหนักถึงความรับผิดชอบในกรอบอ�ำนาจด�ำเนินการ
ที่ก�ำหนด บริหารงานโปร่งใส และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงิน
ข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษัท
ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทั ฯ ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวมวิธกี ารตรวจสอบ
ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า  ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีรายการทางการค้ากับลูกค้าเป็นจ�ำนวนมากและรายการขายบางส่วนเป็นการขายส่งออกซึง่ มีเงือ่ นไขในการ
ส่งมอบสินค้าที่ควรน�ำมาประกอบการบันทึกรายการ รวมทั้งมีรายการฝากขายบางส่วนกับบริษัทอื่น ท�ำให้รายการขาย
ของบริษัทฯ มีเงื่อนไขหลายประการในการรับรู้รายได้ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบ ท�ำความเข้าใจและสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
• สุ่มตัวอย่างรายการขายระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงของรายการและความ
ถูกต้องของการบันทึกรายการขายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
• สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพือ่ ตรวจสอบความผิดปกติทอี่ าจเกิดขึน้ ของรายการขายตลอดรอบ
ระยะเวลาบัญชีโดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
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ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ต้อง
อาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ส�ำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้าและความต้องการ
ของผู้บริโภค ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�ำความเข้าใจและสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ
ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธกี ารและข้อสมมติทฝี่ า่ ยบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือ ดังนี้  
• ท�ำความเข้าใจเกณฑ์ทใี่ ช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม�ำ่ เสมอของการ
ใช้เกณฑ์ดงั กล่าว และเหตุผลส�ำหรับการรับรูค้ า่ เผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลือ่ นไหวของสินค้าคงเหลือเพือ่ ระบุถงึ กลุม่ สินค้าทีม่ ขี อ้ บ่งชีว้ า่
มีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
• วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดส�ำหรับรายการขายภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุม่ สินค้า 
• พิจารณาข้อมูลในอดีตย้อนหลังส�ำหรับผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการขายและการตัดจ�ำหน่ายสินค้าคงเหลือออกจากบัญชี
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี เปรียบเทียบกับค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือทีบ่ นั ทึกไว้ ณ สิ้นปีก่อน
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชือ่ มัน่ ในรูปแบบใดๆ
ต่อข้อมูลอืน่ นัน้
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ นัน้ มีความขัดแย้งทีม่ ี
สาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯตามทีก่ ล่าวข้างต้น และหากสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลทราบเพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐาน การรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไป
ได้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุ
สมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการ
เงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการ
สอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิด
เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร  และสรุปจากหลัก
ฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

ชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2562
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งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

7

19,342,127

39,135,593

เงินลงทุนชั่วคราว

8

200,084,982

108,585,758

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ ทีค่ รบกำ�หนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี

12

65,000,000

75,000,000

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6, 9

139,686,156

191,940,302

สินค้าคงเหลือ

10

288,059,350

335,528,663

5,016,382

10,657,590

717,188,997

760,847,906

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

11

674,596,698

677,269,665

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

12

141,058,431

191,520,131

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

13

387,013

387,013

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

131,972,223

139,818,807

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

15

3,043,434

5,406,342

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2,150,397

2,853,257

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

953,208,196

1,017,255,215

1,670,397,193

1,778,103,121

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สำ�รองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2561

2560

6, 16
6

76,212,596
8,098,372
84,310,968

80,495,520
5,122,946
85,618,466

22
17

33,455,568
67,400,117
100,855,685
185,166,653

63,569,113
91,235,000
154,804,113
240,422,579

96,000,000

96,000,000

96,000,000
325,200,000

96,000,000
325,200,000

9,600,000
2,500,000
794,176,014
257,754,526
1,485,230,540
1,670,397,193
-

9,600,000
2,500,000
720,198,966
384,181,576
1,537,680,542
1,778,103,121
-

18
19
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
กำ�ไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์เผื่อขาย
   เป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
การลดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
      เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรจากมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนจากการจัดประเภท
      รายการใหม่ของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
70

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

20

22

22
12, 22
22

(หน่วย: บาท)
2560

2561

693,630,064
203,544,131
897,174,195

959,826,686
113,563,711
1,073,390,397

594,151,815
18,088,341
187,158,873

844,549,404
26,929,609
213,845,093

-

224,900
799,623,929
97,550,266
(1,493,218)
96,057,048

385,000
21,500
1,085,730,606
(12,340,209)
(3,176,902)
(15,517,111)

(138,115,831)

61,522,092

6,760,710

-

4,928,071
(30,370,002)

46,004,981

1.00

(0.16)

23
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96,000,000 325,200,000

-

96,000,000 325,200,000
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำ�ไรสำ�หรับปี

ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกิน
ที่ออกและ
มูลค่า
ชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 96,000,000 325,200,000
ขาดทุนสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 96,000,000 325,200,000

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน)

กำ�ไรสะสม

9,600,000

9,600,000
-

720,198,966
96,057,048
- (22,080,000)
- 73,977,048
2,500,000 794,176,014

2,500,000
-

สำ�รองตาม
ยังไม่ได้
กฎหมาย สำ�รองทั่วไป
จัดสรร
9,600,000
2,500,000 735,716,077
- (15,517,111)
- (15,517,111)
9,600,000
2,500,000 720,198,966

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(138,115,831)
(138,115,831)
217,281,046

355,396,877
-

6,760,710
6,760,710
6,760,710

-

384,181,576
-

1,537,680,542
96,057,048
(22,080,000)
4,928,071 (126,427,050) (126,427,050)
4,928,071 (126,427,050)
(52,450,002)
33,712,770 257,754,526 1,485,230,540

28,784,699
-

กำ�ไรจากมูลค่า
ยุตธิ รรม
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
เงินลงทุน
จากการจัด
ประเภท
รายการใหม่
ของ
กำ�ไรจาก
กำ�ไรจาก
หุ
น
้
กู
แ
้
ปลง
การวัดมูลค่าเงิน
การประมาณ
รวมองค์
สภาพเป็น การตามหลัก ประกอบอื่น
ลงทุน
หลักทรัพย์ คณิตศาสตร์ ของส่วนของผู้
ในหลักทรัพย์
เผือ่ ขาย
เผือ่ ขาย
ประกันภัย
ถือหุ้น
รวม
293,874,785
- 28,784,699 322,659,484 1,491,675,561
(15,517,111)
61,522,092
61,522,092
61,522,092
61,522,092
61,522,092
46,004,981
355,396,877
- 28,784,699 384,181,576 1,537,680,542

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี			
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
   หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
   การรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
   กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
   กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
   กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
   ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์เผื่อขาย
      เป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
   กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในระยะยาวอื่น
   การปรับลดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
   ดอกเบี้ยรับ
   รายได้เงินปันผล
   กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   สินค้าคงเหลือ
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
   สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน
   จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
2560

97,550,266

(12,340,209)

17,059,985
(347,351)
(340,000)
10,267,040
(188,005)
(811,190)
(151,327,628)

26,441,431
2,482,128
120,000
(3,655,197)
(104,157)
(408,024)
(55,616,298)

(982,080)
224,900
(10,833,346)
(17,240,284)
(642,796)
155,085
5,346,361

385,000
(5,726,000)
21,500
(9,082,223)
(18,956,747)
(1,053,200)
1,455,914
13,552,172

(52,109,043)

(62,483,910)

24,499,371
37,202,273
5,641,208
232,919

35,866,076
100,149,060
11,320,523
114,241

(6,322,694)
3,315,426
(23,078,485)
(10,619,025)
(10,619,025)

(113,427,746)
(4,135,316)
(19,757,012)
(52,354,084)
(597,364)
(52,951,448)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
จำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
ซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
จำ�หน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รับคืนทุนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม:
รายการที่มิใช่เงินสด
   กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
      หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
   กำ�ไรจากมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนจากการจัดประเภท
      รายการใหม่ของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
      - สุทธิจากภาษีเงินได้
   การแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
   เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลัทรัพย์เผื่อขาย
   ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

2561

(หน่วย: บาท)
2560

(288,004,586)
197,504,557
(228,766,747)
268,510,438
1,428,480
139,400
(35,000,000)
75,000,000
10,612,279
17,219,494
(6,633,615)
895,859
12,905,559

(296,304,557)
322,161,392
(9,002,984)
65,761,402
10,726,000
672,000
(39,651,000)
9,037,682
18,956,747
(11,756,750)
1,683,571
(1,025,000)
71,258,503

(22,080,000)
(22,080,000)
(19,793,466)
39,135,593
19,342,127

18,307,055
20,828,538
39,135,593

(138,115,831)

61,522,092

6,760,710
(28,101,888)
2,044,846
1,556,845

29,814,260

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย ธุรกิจ
หลักของบริษัทฯคือการผลิตและจ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯและโรงงานอยู่ที่เลขที่ 666
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯมีโรงงานอีกสามแห่งดังนี้
- เลขที่ 77 หมู่ 6 ถนนล�ำปาง-เชียงใหม่ ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
- เลขที่ 216 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลนนทรี อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- เลขที่ 114 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนาตราด ต�ำบลบางสมัคร อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชีี
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทฯได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยว
กับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
		 หลังวันที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�ำคั ญ ต่ อ งบการเงิ น เมื่ อ น�ำมาถื อ ปฏิ บั ติ อย่ า งไรก็ ต าม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ใหม่ ซึ่ ง ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ ง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท�ำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�ำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจาก
สัญญาที่ท�ำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ�ำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�ำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ายบริหารคาดว่าการน�ำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้จะมีผลให้เกิดรายการปรับปรุงค่าสนับสนุนการตลาดที่บริษัทฯถูก
เรียกเก็บจากห้างสรรพสินค้าในกรณีฝากขาย ซึ่งจะต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย จากเดิมที่รับรู้เป็นส่วนลดและหักออกจาก
รายได้จากการขาย
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบ
		 ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ การวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณการด้อยค่าของ
เครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความ
เสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มี
ผลบังคับใช้ จะท�ำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้
อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ น�ำมาตรฐานกลุม่ ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า
ให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�ำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าเช่า รับรู้ตามระยะเวลาของการให้เช่าโดยวิธีเส้นตรง
ดอกเบี้ยรับ ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ ถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
รายงานประจำ�ปี 2561
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายุหนี้  
4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต�่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึก
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดัง
กล่าวบันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่าย/
รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้าย
ของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึก
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ำรายการ หลังจากนั้น
บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ  ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
20 และ 50 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
5, 10, 15 และ 20 ปี
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เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน 3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
4.8

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นั้น
บริษัทฯตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า
บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี
4.9

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทาง
อ้อมซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอ�ำนาจในการ
วางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตาม
วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่นหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้
อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจ�ำลอง
การประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�ำหน่าย
สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
รายงานประจำ�ปี 2561
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ
จ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทฯถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษัทฯค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจาก
ก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี   ที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่
ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ
ให้ผอู้ นื่ โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มในตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า บริษทั ฯ
ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ
ที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
หรือหนีส้ นิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ให้มากทีส่ ดุ
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ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออก
เป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่ �ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
ระดับ 1
ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือ้ ขายของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกันในตลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
ระดับ 2
ใช้ขอ้ มูลอืน่ ทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3
ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินในอนาคตทีก่ จิ การประมาณขึน้
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่า
ยุตธิ รรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบบเกิดขึน้ ประจ�ำ
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้  
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ   ผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือ โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตาม
ปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้นและค่าเผื่อส�ำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ
พิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด
และไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�ำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับ
ตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความ
สัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรที่ใช้ในการค�ำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล�ำดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2561
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
		

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่
ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น
จ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญในระหว่างปี
2561 และ 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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ความสัมพันธ์

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำ�กัด (มหาชน)

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด (มหาชน)

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำ�กัด
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษัท ไทยทาคาย่า จำ�กัด
บริษัท คอสโม เอกซ์เพรส เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำ�กัด
บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำ�กัด
บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ์ จำ�กัด

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำ�กัด
บริษัท ไทยแน็กซิส จำ�กัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำ�กัด
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำ�กัด

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีีกรรมการร่วมกัน

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำ�กัด (มหาชน)

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำ�กัด

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท แชมป์เอช จำ�กัด

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด
บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จำ�กัด
บริษัท แพนแลนด์ จำ�กัด
บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำ�กัด
บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จำ�กัด
บริษัท แชมป์กบินทร์ จำ�กัด
บริษัท บางกอกแอธเลติก จำ�กัด
นาย บุณยสิทธิ โชควัฒนา

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกับกรรมการ

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
2561
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ค่าเช่ารับ
ค่ารับจ้างทำ�ของ
ค่าจ้างทำ�ของ
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้อวัตถุดิบ
ซื้อสินค้า
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
ซื้อห้องชุด
ค่าเช่าจ่าย
ค่าที่ปรึกษา
ค่าตอบแทนการใช้เครือ่ งหมายการค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้

2560

462,703
10,101
14,271
4,569
1,475
13,836
152,900

563,297
11,568
15,102
4,741
1,149
20,246
-

1,428

10,726

6,612
74,732
10
6,968
77
3,480
-

8,931
148,006
333
7,686
7,002
398
1,314
3,758
19,651

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกำ�หนดราคา

ต้นทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามที่จ่ายจริง
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามมูลค่าทางบัญชีของบริษัท
ซึ่งบริษัทฯเข้าลงทุน
ต้นทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
ราคาซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามที่จ่ายจริง
ราคาหน้าตั๋ว

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2561
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(หน่วย: พันบาท)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

2561

2560

73,786

97,414

624

1,277

7,342

17,890

40

113

2,130

2,470

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2561

2560

12,050
743
12,793

12,184
336
12,520

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2561
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

374
18,968
19,342

(หน่วย: พันบาท)
2560
405
38,731
39,136

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี (2560 : ร้อยละ 0.1
ถึง 1.0 ต่อปี)
8. เงินลงทุนชั่วคราว
2561
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(หน่วย: พันบาท)
2560

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
บวก: กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

159,893
188

78,478
104

รวม

160,081

78,582

เงินฝากประจำ�กับสถาบันการเงิน
ตั๋วแลกเงิน
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

20,004
20,000
200,085

4
30,000
108,586

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

ในปี 2561 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าคิดเป็นจ�ำนวน 167.5 ล้านบาท (2560: 322.2 ล้านบาท) และ
มีก�ำไรจากการขายซึ่งบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนจ�ำนวน 0.8 ล้านบาท (2560: 0.4 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากประจ�ำกับสถาบันการเงินและตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.10
ถึง 3.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 1.10 ถึง 2.75 ต่อปี)
9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
     ไม่เกิน 3 เดือน
     3 - 6 เดือน
     มากกว่า 6 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
     ไม่เกิน 3 เดือน
     3 - 6 เดือน
     มากกว่า 6 เดือน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

2561

(หน่วย: พันบาท)
2560

29,735

10,502

28,534
1,375
13,701
73,345
(13,279)
60,066

27,524
12,882
23,114
74,022
(13,699)
60,323

68,841

82,819

4,945
73,786

14,079
324
192
97,414

5,210
624
5,834
139,686

32,926
1,277
34,203
191,940

10. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ราคาทุน

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2561

2560

2561

2560

2561

2560

สินค้าสำ�เร็จรูป

226,951

265,297

(30,490)

(18,302)

196,461

246,995

งานระหว่างทำ�

19,649

16,619

-

-

19,649

16,619

วัตถุดิบ

82,662

84,586

(14,460)

(16,381)

68,202

68,205

3,515

3,276

-

-

3,515

3,276

232

434

-

-

232

434

333,009

370,212

288,059

335,529

วัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

(44,950)

(34,683)

รายงานประจำ�ปี 2561
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ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 10.3 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนขาย (2560: กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 3.7 ล้านบาท โดยน�ำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี)
11.  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
2561
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - ราคาทุน
     ยอดยกมาต้นงวด
แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นตราสารทุน
     ขายเงินลงทุน
     โอนเปลี่ยนประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
     ยอดคงเหลือปลายปี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
บวก: กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
   รวม
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - ราคาทุน
     ยอดยกมาต้นงวด
     ซื้อเงินลงทุน
     ขายเงินลงทุน
     ยอดคงเหลือปลายปี
   การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
        บวก: กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
   หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
   รวม
      เงินลงทุนในตราสารหนี้
        ยอดยกมาต้นงวด
        ซื้อเงินลงทุน
        ขายเงินลงทุน
        ยอดคงเหลือปลายปี
   การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
        บวก: กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
รวม
รวมมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินรับจากการขายเงินลงทุนสำ�หรับปี

(หน่วย: พันบาท)
2560

107,524
28,102
(7,500)
128,126

115,162
(7,253)
(385)
107,524

285,238
(87)
413,277

437,918
(78)
545,364

125,499
39,594
(47,639)
117,454

149,203
9,003
(32,707)
125,499

45,178
(59,063)
103,569

14,328
(7,922)
131,905

191,217
(33,786)
157,431

-

320
157,751
674,597
240,253

677,269
95,576

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายข้างต้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่ารวม 672.2 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเป็นจ�ำนวนรวม 240.3 ล้านบาท
(2560: 95.6 ล้านบาท) โดยมีก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนจ�ำนวนรวม 151.3 ล้านบาท (2560: 55.6 ล้านบาท)
ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้รับรู้ก�ำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม การจ�ำหน่ายและการโอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน เงินปันผลรับ ซึ่งแสดงรวมอยู่ภายใต้หัวข้อ “รายได้อื่น” ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)
2560

2561
รายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท
หลักทรัพย์เผื่อขายเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
     รายการกำ�ไรที่เกิดขึ้นจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
   หลักทรัพย์เพื่อค้า
   หลักทรัพย์เผื่อขาย
รายการกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
รวม
เงินปันผลรับ

-

(385)

811
151,328
188
152,327

408
55,616
104
55,743

14,862

16,092

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายข้างต้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทต่างๆ จ�ำนวน 20 แห่ง (2560: 19 แห่ง) โดยบริษัทฯ
มีอัตราส่วนการถือหุ้นอยู่ระหว่างร้อยละ 0.0004 ถึงร้อยละ 0.5980 (2560: ร้อยละ 0.0004 ถึงร้อยละ 1.0000) ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทซึ่งบริษัทฯได้เข้าลงทุน
12.  เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย: พันบาท)
2561

2560

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในตราสารหนี้
ครบกำ�หนดไถ่ถอน 1 ปี
ครบกำ�หนดไถ่ถอน 2 - 5 ปี
ครบกำ�หนดไถ่ถอน 6 - 7 ปี
รวม
หัก: ส่วนที่ครบกำ�หนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน

65,000
95,000
160,000
(65,000)
95,000

65,604
97,411
163,015
(65,604)
97,411

75,000
125,000
19,651
219,651
(75,000)
144,651

77,460
131,923
30,049
239,432
(77,460)
161,972

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในตราสารทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินปันผลรับ
เงินรับจากการขายเงินลงทุนสำ�หรับปี

51,806
(5,748)
46,058
141,058
2,378
1,428

52,392
(5,523)
46,869
191,520
2,865
10,726

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจ�ำนวน 19,651 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท ซึ่งออกโดยบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง หุ้นกู้แปลงสภาพมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70  ต่อปี และครบก�ำหนด 7 ปี (29 กันยายน 2567) บริษัทฯ
สามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้กับหุ้นสามัญในอัตรา 1 หุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 22.22 หุ้นสามัญ เท่ากับ 436,688 หุ้น
โดยเริ่มใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในเดือนกันยายน 2561 (ก�ำหนดปีละ 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
ของทุกปี) โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทฯได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน ซึ่งท�ำให้เกิด
ก�ำไรจากมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนซึ่งถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายจ�ำนวน 6.76 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) ซึ่ง
แสดงอยู่ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 2561
การเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนกล่าวในหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จ�ำนวน 16 แห่ง (2560: บริษัทที่
รายงานประจำ�ปี 2561
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เกี่ยวข้องกัน 16 แห่ง) โดยมีอัตราส่วนการถือหุ้นอยู่ระหว่างร้อยละ 0.67 ถึงร้อยละ 19.00 (2560: ร้อยละ 0.67 ถึงร้อยละ
19.00) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งบริษัทฯได้เข้าลงทุน โดยในปี 2561 บริษัทฯได้รับคืนทุนจากการลดทุนของบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจ�ำนวน 0.1 ล้านบาท (2560: 0.7 ล้านบาท) และได้ขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่าวบางส่วนเป็นจ�ำนวน 1.4 ล้านบาท โดยมีก�ำไรที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 1.0 ล้านบาท (2560: บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันแห่งหนึง่ เป็นจ�ำนวน 10.7 ล้านบาท โดยมีก�ำไรจากการขายเงินลงทุนจ�ำนวน 5.7 ล้านบาท)
บริษทั ฯ ถือว่าเงินลงทุนในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (โดยมีกรรมการและ/หรือผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน) เป็นเงินลงทุนระยะยาวอืน่ เนือ่ งจากบริษัทฯ
ได้รับประโยชน์จากการลงทุนในรูปของเงินปันผลเท่านั้น และบริษัทฯมิได้เข้าร่วมบริหารงาน ก�ำหนดนโยบายหรือมีอิทธิพล
ใดๆ ต่อบริษัทเหล่านั้น
13.  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อาคารโรงงาน

รวม

387
387
387

4,835
4,835
4,835

5,222
5,222
5,222

-

4,835
4,835
4,835

4,835
4,835
4,835

387
387

-

387
387

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
2560

2561
ที่ดิน
อาคารโรงงาน
รวม
รายได้ค่าเช่าสำ�หรับปี

11.8

11.8

3.5

3.5

15.3

15.3

4.6

4.7

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2557 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบ
ข้อมูลตลาดส�ำหรับที่ดินและวิธีต้นทุนทดแทนส�ำหรับอาคารโรงงาน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนดังกล่าวเป็นทีด่ นิ และอาคารโรงงาน ซึง่ อาคารโรงงานคิดค่าเสือ่ มราคา ทัง้ จ�ำนวนแล้ว
บริษัทฯได้ท�ำสัญญาให้เช่าสินทรัพย์ข้างต้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญาเช่านี้จะมีผลจนกว่าฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดจะแจ้งยกเลิกสัญญา
รายได้ค่าเช่าในอนาคตส�ำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2560

2561
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
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4.6

4.7

18.2

18.8

รายงานประจำ�ปี 2561
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ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์
22,139
440
(1,785)
20,794
1,443
(1,715)
20,522
16,175
2,119
(1,695)
16,599
1,557
(1,470)
16,686
4,195
3,836

234,604
8,103
(6,092)
236,615
5,035
(1,788)
239,862
12,188
9,406

ยานพาหนะ

252,573
1,754
(6,633)
1,109
248,803
1,898
(1,796)
363
249,268

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สำ�นักงาน

363
-

-

-

-

1,472
(1,109)
363
(363)
-

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

23,193
14,227

139,818
131,972

(17,154)
650,715

(20,947)
653,642
14,227

651,396
23,193

803,281
11,757
(21,578)
793,460
6,634
(17,407)
782,687

รวม

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดัง
กล่าวคิดเป็นจ�ำนวน 606.2 ล้านบาท (2560: 626.3 ล้านบาท)
ในปี 2561 บริษัทฯได้จ�ำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะโดยมีก�ำไรจ�ำนวน 0.6 ล้านบาท (2560: 1.1 ล้านบาท) ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
42,265
123,848
362,456
ซื้อเพิ่ม
957
6,999
135
จำ�หน่าย
(13,160)
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
43,222
130,847
349,431
ซื้อเพิ่ม
1,707
1,586
จำ�หน่าย
(13,896)
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
43,222
132,554
337,121
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
76,721
323,896
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2,208
10,763
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับ
ส่วนที่จำ�หน่าย
(13,160)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
78,929
321,499
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2,178
5,457
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับ
ส่วนที่จำ�หน่าย
(13,896)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
81,107
313,060
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
43,222
51,918
27,932
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
43,222
51,447
24,061
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2560 (จำ�นวน 14.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2561 (จำ�นวน 7.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

14.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		

15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจำ�หน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจำ�หน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รวม

32,733
225
1,517
34,475
34,475

717
800
(1,517)
-

33,450
1,025
34,475
34,475

26,290
2,779
29,069
2,363
31,432

-

26,290
2,779
29,069
2,363
31,432

5,406
3,043

                        -

5,406
3,043

16.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
			

(หน่วย: พันบาท)
2561

2560

7,342

17,890

49,050

44,371

40
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เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

19,780

18,121

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  

76,212

80,495

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

17.  ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้  
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีตและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
จ่ายชำ�ระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

2561
91,235

(หน่วย: พันบาท)
2560
97,440

4,077
1,269

11,579
1,921

(57)

52

(หน่วย: พันบาท)
2560

2561
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
  ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
  ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(34)
47
(6,116)
(23,021)
67,400

(19,757)
91,235

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

2561
4,728

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน

2560
5,875
7,677
13,552

618
5,346

บริษทั ฯคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้ งหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ 7.6 ล้านบาท
(2560: จ�ำนวน 24.2 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษทั ฯ
ประมาณ 6.4 ปี (2560: 4.7 ปี )
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
2560
2.26
3.00
10 - 34
24 - 72

2561
2.11
3.00
11 - 33
19 - 61

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงานรายเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงานรายวัน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

เคลื่อนไหว
เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

ผลกระทบต่อ
สำ�รอง
(พันบาท)

เคลื่อนไหว
ลดลง
(ร้อยละ)

ผลกระทบต่อ
สำ�รอง
(พันบาท)

0.5
0.5
0.5

(1,573)
1,437
(1,655)

0.5
0.5
0.5

1,642
(1,391)
1,813

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

เคลื่อนไหว
เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

ผลกระทบต่อ
สำ�รอง
(พันบาท)

เคลื่อนไหว
ลดลง
(ร้อยละ)

ผลกระทบต่อ
สำ�รอง
(พันบาท)

1
1
1

(3,880)
4,546
4,171

1
1
1

4,253
4,229
1,950
รายงานประจำ�ปี 2561
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ก�ำหนดอัตรา
ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�ำหรับลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯมีหนี้สินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.92 ล้านบาท บริษัทฯจะบันทึก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�ำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
18.  ส�ำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่าย
เงินปันผลได้
19.  ส�ำรองทั่วไป

บริษัทได้จัดสรรก�ำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นส�ำรองทั่วไป ซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ
20. รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ที่ปรึกษา
ค่าเช่ารับ
เงินปันผลรับ
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน

2561
10,833
4,244
6,360
17,240
153,121

(หน่วย: พันบาท)
2560
9,082
3,038
6,451
18,957
61,855

อื่น

11,746

14,181

รวม

203,544

113,564

21.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

2561
202,694
17,060
8,461
212,932
59,466

(หน่วย: พันบาท)
2560
235,240
26,441
8,563
255,873
68,196

22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2560

2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

-

1,493
     1,493

3,177
      3,177

จ� ำ นวนภาษี เ งิ น ได้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ ว นของก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธั น วาคม 2561 และ 2560 สรุป ได้ดัง นี้  
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กำ�ไรจากมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนจากการจัดประเภทรายการใหม่ของหุ้น
กู้แปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2561
(34,529)
1,690
1,232
    (31,607)

(หน่วย: พันบาท)
2560
15,380
     15,380

รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับรายได้ภาษีเงินได้มีดังนี้
กำ�ไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

2561
97,550

(หน่วย: พันบาท)
2560
(12,340)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
   การส่งเสริมการลงทุน
   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
   รายได้เงินปันผล

10%, 20%
19,510

10%, 20%
(2,468)

(14,427)
738
(880)
(3,448)

8,734
1,518
(816)
(3,791)

รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(18,017)
      1,493

5,645
       3,177

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

รายงานประจำ�ปี 2561
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2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กำ�ไรจากการกลับรายการสินค้าฝากขาย
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
2560

426
8,990
1,227
2,551
8,251
1,110
22,555

494
5,388
1,181
2,551
14,031
1,635
25,280

56,010
56,010
33,455

88,849
88,849
63,569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน 104 ล้านบาท (2560: 135 ล้านบาท) ซึ่งไม่ได้บันทึก
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่
จะน�ำมาใช้ประโยชน์ได้  โดยผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2565
23.  ก�ำไรต่อหุ้น

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
24.  เงินปันผลจ่าย
เงินปันผล
เงินปันผลประกาศจ่าย
จากกำ�ไรสะสม

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น
(บาท)

22.08

0.23

25.  การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับกิจการผลิตผ้าถัก เครื่องนุ่งห่มและชิ้นส่วนเครื่อง
นุ่งห่มตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิ
พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปี (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก�ำหนด 5  ปีนับจากวันที่พ้นก�ำหนดได้รับยกเว้นภาษี
รายได้ของบริษทั ฯ จ�ำแนกตามกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับปีสนิ้ สุดวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
2561
2560
รายได้จากการขาย
   ขายในประเทศ
   ขายส่งออก
รวมรายได้จากการขาย

-

-

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
2561
2560
603,368
90,262
693,630

752,831
206,996
959,827

2561
603,368
90,262
693,630

(หน่วย: พันบาท)
รวม
2560
752,831
206,996
959,827

26.  ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป และ
ด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือ
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานและสินทรัพย์
รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วน
งานด�ำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่หนึ่งรายซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 428.6 ล้านบาท
(2560: 492.0 ล้านบาท)
27.  กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 3.7 ล้านบาท
(2560: 4.2 ล้านบาท)
28.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน

บริษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานส�ำหรับการเช่าร้านค้าขายปลีก ซึง่ มีอายุสญ
ั ญาระหว่าง 1 - 5 ปี สัญญาดัง
กล่าวเป็นสัญญาทีบ่ อกเลิกไม่ได้ บริษทั ฯมีภาระทีจ่ ะต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2561

2560

3,553

14,199

152

265

จ่ายชำ�ระ
ภายใน 1 ปี
     มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้า

บริษัทฯได้ท�ำสัญญากับผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจ�ำหน่ายสินค้า
เสื้อผ้าส�ำเร็จรูปรวม 2 เครื่องหมายการค้า ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว บริษัทฯต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้
เครื่องหมายการค้าคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 3.5 ของยอดขาย
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28.3 หนังสือค�้ำประกันธนาคาร

บริษัทฯมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
หนังสือค้ำ�ประกันสำ�หรับ

2561

2560

การใช้ไฟฟ้า

2.4

2.4

การจ่ายชำ�ระเงินให้กับเจ้าหนี้

0.1

0.7

รวม

2.5

3.1

29. ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในกองทุนเปิด

-

160.0

-

160.0

-

157.8

-

157.8

506.0

10.8

-

516.8

    เงินลงทุนในตราสารหนี้

-

163.0

-

163.0

    เงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

73.7

73.7

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

11.8

3.5

15.3

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
     เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว
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  เงินลงทุนในกองทุนเปิด                                                                                                                                   
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

-

78.6

-

78.6

  เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด

621.0

56.3

-

677.3

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนี้

-

239.4

-

239.4

เงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

83.7

83.7

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

11.8

3.5

15.3

30. เครื่องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
		เครือ
่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนีก้ ารค้า
และลูกหนีอ้ นื่ เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เผือ่ ขาย และเงินลงทุนระยะยาวอืน่ บริษทั ฯมีความ
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสีย่ งดังนี้
		ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
		 บริษทั ฯมีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน และลูกค้าอืน่ จ�ำนวนน้อย
ราย อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญจากการเก็บหนีเ้ หล่านัน้ เนือ่ งจากลูกหนีส้ ว่ นใหญ่มี
ความสามารถในการช�ำระหนีด้ ี จ�ำนวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้า
ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
		ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
		 บริษทั ฯมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากธนาคารและเงินกูย้ มื ทีม่ ดี อกเบีย้ อย่างไรก็ตาม
เนือ่ งจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงหรืออัตราคงทีต่ ามอัตราตลาด
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำ� คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้
และส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันที่
มีการก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ถงึ ก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาดรวม

มากกว่า
5 ปี

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

3

-

-

18,965

374

0.1 - 1.0

เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

40,004
-

-

-

-

160,081
139,686

1.10 - 3.00
-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

54,093

103,658

-

-

516,846

1.71 - 3.03

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

65,000

95,000

-

-

46,058

0.7 - 5.5

-

-

-

-

76,213

-

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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(หน่วย: พันบาท)
2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาดรวม

มากกว่า
5 ปี

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

3

-

-

38,727

405

0.1-1.0

30,003
-

-

-

-

78,582
191,940

1.10-2.75
-

-

-

-

-

677,270

-

75,000

125,000

19,651

-

46,869

0.7-5.5

-

-

-

-

80,496

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษทั ฯได้ตกลงท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุสญ
ั ญา ไม่เกินหนึง่ ปีเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือใน
การบริหารความเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่าง
ประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยน
ดอลล่าร์ฮอ่ งกง

สินทรัพย์ทางการเงิน
2561
2560
(พัน)
(พัน)

หนี้สินทางการเงิน
2561
2560
(พัน)
(พัน)

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2561
2560
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

877
-

1,391
-

20
-

36
13

32.19 - 32.61 32.28 - 36.07
0.29

-

-

-

5

-

4.66

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯมีสญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
2561
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

จำ�นวนที่ซื้อ
(พัน)
-

จำ�นวนที่ขาย
(พัน)
168

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จำ�นวนที่ซื้อ
จำ�นวนที่ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.15 - 32.83

วันครบกำ�หนดตาม
สัญญา
พฤษภาคม 2562 กรกฎาคม 2562

2560
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
96

จำ�นวนที่ซื้อ
(พัน)
-

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

จำ�นวนที่ขาย
(พัน)
968

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จำ�นวนที่ซื้อ
จำ�นวนที่ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.41 - 33.23

วันครบกำ�หนดตาม
สัญญา
กุมภาพันธ์ 2561 มิถุนายน 2561

30.2

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษทั ฯประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก) สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีจ่ ะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสัน้ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทุนชัว่ คราว ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ และเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
ทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนและเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ สดงมูลค่ายุตธิ รรมตามราคาตลาด
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

65.0

65.6

75.0

77.5

    เงินลงทุนในตราสารทุนหนี้

95.0

97.7

144.6

162.0

    เงินลงทุนในตราสารทุน

46.1

73.5

46.8

83.7

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ครบกำ�หนด
   ไถ่ถอนภายใน 1 ปี
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ในระหว่างปีปจั จุบนั ไม่มกี ารโอนรายการระหว่างล�ำดับขัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.12:1 (2560: 0.16:1)
32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ�ำปี 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 24.0 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 0.25 บาท) โดยก�ำหนดจ่าย
เงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
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ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
หน่วย : บาท
บริษัทผู้จ่าย

ชื่อผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี

บมจ.ประชาอาภรณ์

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์

1,150,000.-

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

1,150,000.-

2. ค่าบริการอื่น (non audit fee) : - ไม่มี 3. ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี 2561 และ 2560

										
ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2561

ปี 2560

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3

450,000

390,000

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปี

700,000

700,000

1,150,000

1,090,000

การตรวจสอบค่าลิขสิทธิ์

-

-

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

-

-

1,150,000

1,090,000

รวม

รวมทั้งสิ้น
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หน่วย : บาท

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท				
: บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน)
								 ประกอบธุรกิจด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
								 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน และเรียกรับชำ�ระแล้ว
								 จำ�นวน 96,000,000 บาท จำ�แนกเป็น
									 - หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น
									 - หุ้นบุริมสิทธิ์ - ไม่มี ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
: 666 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107537001552จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
								 บริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2531
โทรศัพท์					
: 0 2685 6500
โทรสาร						
: 0 2294 5159
เว็บไซต์						
: http://www.pg.co.th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
								
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
								
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
								
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
								
โทรศัพท์. 0-2009-9999 โทรสาร. 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี
								
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
								
นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
								
นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
								
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
								
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
								
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
								
ตู้ ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ : 0-2264-9090
								
โทรสาร : 0-2264-0789-90
ข้อมูลสำ�คัญอื่น 			
- ไม่มี ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การลงทุนในบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท / ที่ตั้ง

ประเภทกิจการ

บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำ�กัด
666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
บริษัท แชมป์เอช จำ�กัด
58 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29-1 (ฝั่งขวา)
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำ�กัด
930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

ผลิตและจำ�หน่าย
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

ทุนชำ�ระแล้ว
(หุ้นสามัญ)
10,000,000

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนเงิน
19,000
1,900,000

สัดส่วน
(%)
19

ผลิตและจำ�หน่าย
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

40,000,000

60,000

6,000,000

15

วิจัยและพัฒนาสิ่งทอ

2,500,000

2,500

250,000

10
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รายงานของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำ�นวน 3 ท่าน
และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายสันติ
นายเจริญ
นางสุนันท์
นางสุวิมล

บางอ้อ			
เจริญวัฒนาสุขสม
นิยมในธรรม		
เจริญศรีชัย		

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการ

คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน และการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นลายลักษณ์อกั ษรสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทำ�หน้าที่รับผิดชอบด้านการกำ�กับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำ�หนด เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำ�เนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ มีการประชุม 2 ครัง้ เพือ่ ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษทั และพิจารณา
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา โดยมีเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา ดังนี้
1. พิจารณาสาระสำ�คัญต่าง ๆ ของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) รวม
ถึงการพิจารณาประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลัก CG Code และแนวทางการดำ�เนินการ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำ�หลัก CG Code มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท
2. ทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
และกฎบั ต รคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ข องสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์การประเมินการกำ�กับดูแลกิจการ โดยเห็นชอบการนำ�หลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) และเป็นไปตาม
แนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท
ในปี 2561 เห็นชอบให้ดำ�เนินการจัดทำ� CG Principle 5 หมวด โดยดำ�เนินการให้ครอบคลุม CG Code ทั้ง
8 หมวด และจะดำ�เนินการจัดทำ� CG Code 8 หมวดในปี 2562
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำ�ผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
4. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำ�ถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
5. ทบทวนวิสยั ทัศน์ เป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ และปรับเปลีย่ นค่านิยมขององค์กร เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อเสนอแนะของทาง IOD เพื่อพัฒนาด้านการกำ�กับดูแลกิจการตามโครงการ CGR
ประจำ�ปี 2561 ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
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7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
การต่อต้านการทุจริต (CAC) ของบริษัท ซึ่งจะต้องมีการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิก CAC ทุก 3 ปี
8. สอบทานรายงานการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยในรายงานประจำ�ปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนด
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการในปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และ
บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน
เต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

(นายสันติ บางอ้อ)
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2561
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คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นองค์กร
ทีโ่ ปร่งใส มีความเป็นธรรม เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน น�ำองค์กรสูค่ วามเจริญเติบโต สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้น
การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท หมวดการก�ำกับดูแลกิจการ และบนระบบ Intranet
ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รับทราบเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการด�ำเนิน
ธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการท�ำงาน โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล พร้อมอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
ได้รับผลการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียน (Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies – CGR) ประจ�ำหี 2561
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ( IOD)

ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ประจ�ำปี 2561 (AGM Checklist) จากสมาคม
ส่ ง เสริมผู้ลงทุนไทย

เป็นปีที่
ผลประเมินการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ

“ ดีเลิศ ”

“ 10 ”
ต่อเนือ
่ งตัง
้ แต่ปี 2552

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน มุง่ มัน่ ทีจ่ ะน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
		 และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการด�ำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริต
		 โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ด�ำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการก�ำหนดอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ด�ำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบ
		 บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ด�ำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อ
		 ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
102

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

7. ด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวน
		 ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส�ำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั่นในการ
		 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ด�ำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษทั เป็นทีต่ งั้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการให้มากขึ้น โดยให้
ความส�ำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องคุณภาพของหนังสือเชิญประชุม คุณภาพของรายงานการ
ประชุม และบทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบ ความถูกต้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงด�ำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความ
ยั่งยืน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระท�ำใดๆ อันเป็นการ
		 ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยท�ำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุน
		 และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ไม่วา่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
		 หรือผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบันได้ใช้สทิ ธิของตน ทัง้ สิทธิพนื้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอ
		 และทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มี
		 ผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
		 เป็นกรรมการบริษัท และส่งค�ำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า
		 ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งค�ำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษทั
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น คณะ
		 กรรมการบริษัทดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูล วัน เวลา สถานที่จัดประชุม และก�ำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้เป็น
		 เรื่องๆ อย่างชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส�ำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียด
		 ข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมค�ำชี้แจงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ โดยบริษัท
		 ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง บนเว็บไซต์บริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้า
		 ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน
4. คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี น�ำเสนอนโยบายและ
		 หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ
5. คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วมีการลงมติ
		 เป็นแต่ละรายการ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการบริษทั เป็นรายบุคคลและมีการใช้บตั รลงคะแนน
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
		 เอกสารของผู้ถือ หุ้น นับ องค์ประชุม นั บคะแนนเสี ย ง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง
		 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน
		 ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
		 บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

รายงานประจำ�ปี 2561
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8.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

คณะกรรมการบริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�ำคัญต่างๆ ได้แก่
รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนและ
นับคะแนน มติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียในทุกๆ วาระที่ต้องมี
การลงคะแนนเสียง โดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานทีป่ ระชุมเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
พร้อมทั้งมีการบันทึกประเด็นค�ำถามค�ำตอบ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน จัดท�ำแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับ
แต่วันประชุมและได้น�ำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด พร้อมทั้ง
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าองค์ประกอบของการ
จัดประชุม ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การนับจ�ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อนับเป็น
องค์ประชุม การด�ำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระทีก่ �ำหนดไม่มกี ารเพิม่ วาระอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้ก�ำหนดไว้ลว่ งหน้า
ในหนังสือนัดประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง และการสรุปมติของที่ประชุม เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

สิทธิขั้นพื้นฐาน

สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
		 • สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงลง
			 คะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเรื่องที่ส�ำคัญที่กระทบต่อบริษัท เช่น การก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และ
			 หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ
		 • สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน
		 • สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
		 • สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
		 • สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
		 • สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก�ำไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน
		

•

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ คณะกรรมการบริษัทยังค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฏหมาย และการด�ำเนินการใน
เรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่ง
เสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ได้
อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจ�ำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิด
เผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ดังนี้
• บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุด
		 ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจ�ำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จ�ำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็น
		 ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
• ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ
		 ตลอดจนข้อมูลอืน่ ๆ ทีจ่ �ำเป็นต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มัน่ ใจและเชือ่ มัน่ ว่าโครงสร้างการด�ำเนินงาน
		 มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
		 สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
• บริษท
ั ได้จดั ช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
		 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail : suvimol@pg.co.th หรือ
		 โทรศัพท์สายตรง 0-2685-6509
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชี โดยก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตาม
ดูแลผลการด�ำเนินงานของบริษัท และในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือ
หุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้
ถือตาม AGM Checklist
ในปี 2561 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มี
		 สิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
		 ของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด
			 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2561 บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ
		 เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่
		 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
		 www.pg.co.th เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
			 ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
		 เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทก�ำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้ง
		 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 2 เดือน บนเว็บไซต์ของบริษัท
		 และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ใน
		 เว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th
3. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทจัดส่งให้ผู้
		 ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นการ
		 ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมีเวลาพิจารณาศึกษาเป็นการ
		 ล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว
4. บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง
		 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้า 21 วัน
		 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 3 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
		 ประกอบการประชุม
			 กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
		 ฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับฉบับภาษาไทย เพือ่ ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
5. บริษัทได้ลงพิมพ์โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลา
		 ก่อนวันประชุม 14 วัน คือในวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 เพือ่ บอกกล่าวแจ้งประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าเพียงพอ
		 ส�ำหรับการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
		 ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท
		 และน�ำส่งขั้นตอนด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีช่องทางผ่าน E-mail :
		 suvimol@pg.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่
		 เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2561
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				 ที่อยู่ : บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
							 เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
							 โทรศัพท์ : 0-2685-6509 โทรสาร : 0-2294-5159 E-mail : suvimol@pg.co.th
			 ในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้า
7. เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
		 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
		 แบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
		 บริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือ
		 มอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
		 หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
		 ฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาด
		 หลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง
			 ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นนักลงทุนสถาบันหรือผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
		 ในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ บริษทั เป็นผูป้ ระสานงานเรือ่ งเอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้องแสดงก่อนเข้าร่วม
		 ประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษทั ได้ก�ำหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 39 ประจ�ำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
		 ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
		 กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน
		 ในการเข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั คัดเลือกสถานทีจ่ ดั การประชุมซึง่ มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ
		 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนพระราม 3
2. บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่อง
		 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
			 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
		 วาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออก
		 เสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
			 โดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มี
				 - จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอส�ำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
				 - จัดเตรียมอากรแสตมป์ส�ำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยไว้บริการแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้
					 ผูอ้ นื่ มาประชุมแทนตน
				 - จัดเตรียมป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุมส�ำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการ
					 ลงคะแนนเสียง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระ
		 ซึง่ เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั คนใดคนหนึง่ เป็นผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทน เพือ่ เป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน
4. คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้น
		 เจ็บป่วยหรือติดภารกิจส�ำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
			 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 12 ท่าน คิดเป็น 100 % โดย
		 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน / ประธาน
		 กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ /ประธานกรรมการบริหาร/
		 กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อชี้แจงและตอบข้อ
		 ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

			 บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
(Inspector) ตลอดการประชุม จากบริษัท ส�ำนักงานอีวาย จ�ำกัด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
			 1. ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่แจ้งจ�ำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
				 พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละ
				 วาระตามกฏหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งท�ำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าว
				 เปิดการประชุม
			 การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้
				 1.1		 ก�ำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมให้เป็นไปตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับ
						 หนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจ�ำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนให้
						 กระท�ำโดยเปิดเผย ด้วยวิธียกป้ายคะแนน ( ซึ่งมีแถบ Barcode ) โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียง
						 ด้วยการสแกนบาร์โค้ด
				 1.2		 บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และ
						 สามารถตรวจสอบได้ โดยวีธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่
						 ประชุมว่าผู้ถือ หุ้น หรือ ผู ้ รั บมอบฉั น ทะท่ า นใดไม่ เ ห็ น ด้ ว ย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ ผู ้ ถื อ หุ้นหรือ
						 ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกป้ายคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) และลงคะแนนใน
						 บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกน
						 บาร์โค้ดที่ป้ายคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนน
							 ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะด�ำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย
						 ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
				 1.3		 ส�ำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น บริษัทได้น�ำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือ
						 ช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบพร้อมกัน เพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง
						 รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ
			 2. ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือ
				 เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับ
				 การน�ำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่าง
				 เต็มที่ในแต่ละวาระ
					 หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้
				 ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้
				 ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
					 ในปี 2561 มีผู้ถือหุ้น 2 รายซักถาม เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่าง
				 ชัดเจนตรงประเด็น
					 ในการประชุมจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อม
				 กับนับคะแนนเสียง
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สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระกระท�ำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ โดยบริษัทได้
แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนน
เฉพาะ ผู้ไม่เห็นด้วย และ/ หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูท้ ไี่ ม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง
รวมทั้งคะแนนเสียงตาม บัตรเสีย (ถ้ามี) จะน�ำมาหักออกจากจ�ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
ทัง้ นี้ ก่อนเข้าแต่ละวาระหากมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ จะมีการแจ้งจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ และจ�ำนวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในแต่ละวาระ
ส�ำหรับปี 2561 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 39 เมือ่ วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 แต่ละวาระ
เป็นดังนี้ ( บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th)
วาระที่

ราย

1

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

หุ้น

%

หุ้น

%

หุ้น

%

หุ้น

%

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

-

-

-

-

-

-

ส�ำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส�ำคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม”
1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้อง
		 ต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบ
		 กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
		 โดยกรรมการแต่ละท่านได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสม
		 ด้ า นคุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญจากหลากหลายวิ ช าชี พ รวมถึ งผลการปฏิ บัติ งานในฐานะ
		 กรรมการบริษทั ในช่วงทีผ่ า่ นมา หากเป็นการพิจารณากรรมการทีค่ รบตามวาระ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท
		 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ อี �ำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมจากรายชือ่ ทีค่ ณะกรรมการสรรหา
		 น�ำเสนอตามจ�ำนวนที่ต้องการ
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

2.
		
		
		
		
		
3.
		
		
		
		
		
		
		
4.
		
		
		

ค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร โดยพิจารณาตาม
ผลการด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท และ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง เป็ น ไปตามนโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก าร
ก�ำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี แบ่งเป็นค่า
เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจ�ำปี โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบจ�ำนวนและประเภท
ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และในแบบ 56-1
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
หรือผูด้ �ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในบริษทั เป็นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นทีย่ อมรับ มีความเป็นอิสระ
และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี ส�ำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน เหตุผลการ
คัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัท จ�ำนวนปีที่ท�ำหน้าที่
เป็นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริษทั ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีระหว่างปีปจั จุบนั กับปีทผี่ า่ นมา และค่าบริการอืน่
ที่ มีก ารรับบริการจากส�ำนักงานสอบบั ญ ชี ที่ ผู ้ สอบบั ญ ชี สังกั ด อยู ่ โดยได้ ผ ่ า นการพิ จารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท
การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก�ำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยระบุอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันก�ำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อก�ำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ส�ำหรับการประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้ง
ต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ /หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.
		
		
2.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
3.
		
4.
		
		

บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯภายในวันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันท�ำการถัดไป
เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วย
ข้อมูลที่ส�ำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา ค�ำชี้แจงที่เป็น
สาระส�ำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง ค�ำถามหรือค�ำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละ
วาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษทั ซึง่ เป็นประธานทีป่ ระชุม
และจั ด ส่ ง รายงานต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ เป็นช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบและสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งด�ำเนินการน�ำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายก�ำหนด
จัดให้มีการบันทึกเทปและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
หลังจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล บริษทั ได้แจ้งมติทปี่ ระชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รายงานประจำ�ปี 2561
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การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
1.
		
2.
		
3.
		
4.

บริษัทก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2561
คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
มีความสัมพันธ์ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 5.55 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วของบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 33.77 ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ
25 ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 0.003 ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความส�ำคัญและได้ก�ำหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่า
เทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง จึงก�ำหนดกระบวนการที่อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป และเปิดโอกาสให้โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัด ดังนี้
1. การใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

		 1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
			 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมเป็นการล่วงหน้า
		 บริษัทก�ำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งก�ำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือ
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์
ที่บริษัทก�ำหนด เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลบริษัท
		 ส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2561 บริษทั ได้น�ำหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษทั www.pg.co.th
ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส�ำหรับนักลงทุน” ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
		 ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับทราบแล้ว
		 2. ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดท�ำหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
			 เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทัง้ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ มีทงั้ ฉบับภาษา
			 ไทยและอังกฤษ
		 3. การก�ำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดย
			 หนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)
		 4. ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมสามัญถือหุ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีกรรมการ
			 บริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็น
			 นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม
			 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั www.pg.co.th ภายใต้หวั ข้อ “ข้อมูลส�ำหรับนักลงทุน” เป็นการล่วงหน้า 30 วัน
			 ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

		 5.
			
			
			
			
			

บริษัทได้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมเพือ่ เป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ
แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท
www.pg.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้

			 - บริ ษั ท จั ด ให้ มี อ ากรแสตมป์ ไว้ บ ริ ก ารเพื่ อ อ�ำนวยความสะดวกแก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส�ำหรั บ ติ ด หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ
		 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 วันที่ 24 เมษายน 2561
ราย

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนร้อยละ

825

96,000,000

100.00

71

73,726,141

76.80

40

13,824,702

18.75

31

59,901,439

81.25

- มอบให้กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

6

398,150

0.54

- มอบให้บุคคลอื่น

25

59,503,289

80.71

ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
มอบฉันทะ

		 6. บริษัทด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับระเบียบวาระการประชุม ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่มีการสลับวาระ
			 และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
		 7. การลงคะแนนจะกระท�ำโดยเปิดเผย ในการใช้สทิ ธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วธิ เี ก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผูถ้ อื หุ้น
			 เฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
			 ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วม
			 ประชุมพร้อมลงนามรับรอง
			 ในปี 2561 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระส�ำคัญ คือ
			 วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลง
			 คะแนนไว้ทสี่ �ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ เพือ่ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิน้ การประชุม
		 8. ภายหลังการประชุม บริษัทได้จัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน
			 โดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ รวมทั้งค�ำถามและค�ำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่มิได้มาร่วม
			 ประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่เทปวิดีทัศน์ และภาพ
			 การประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทด้วย

รายงานประจำ�ปี 2561
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2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

		 บริษทั มีมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในโดยก�ำหนดไว้ในจริยธรรมทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ อ่ บริษทั และผูถ้ อื หุน้ และก�ำหนดไว้ใน
จรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย
และมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สนิ ของบริษทั โดยไม่น�ำข้อมูลและทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและ/หรือผูอ้ ื่น
และห้ามกระท�ำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ท�ำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้มอบให้แก่กรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงานพร้อมเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด�ำเนินธุรกิจและเป็นหลัก
ยึดถือในการท�ำงาน
		 นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัทก็มีการก�ำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยก�ำหนดบทลงโทษ
ทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่ก�ำหนด
		 ในปี 2561 ไม่ปรากฏกรณีที่กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
3. การก�ำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

		 บริษัทได้ก�ำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในท�ำการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้กรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อ
ขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ นับจากวัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งส�ำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท และผู้
บริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและด�ำเนินการตามที่ก�ำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับ
ต�ำแหน่งใหม่ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ กลต.
		 เลขานุการบริษัทได้จัดท�ำก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ�ำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่าน
เป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
		 ทัง้ นีเ้ ลขานุการบริษทั จัดท�ำเป็นจดหมายแจ้งไปยังบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้รบั ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า
		 ในปี 2561 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นใน
ช่วงเวลาที่ห้าม
		 บริษัทมีนโยบายจะด�ำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะท�ำการซื้อขายหุ้นของบริษัท
ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนท�ำการซื้อขาย
4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

		 1. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจ�ำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของ
คณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
		 2. การท�ำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทได้ด�ำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล ค�ำนึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และได้กระท�ำอย่างยุติธรรม โดยการก�ำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การค้า และเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดัง
กล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก�ำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และก�ำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
		 3. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทได้
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

		 4. บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการบริษทั ทีม่ สี ว่ นได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ เพือ่ ให้
กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัท
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การก�ำหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท(หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่ก�ำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
บริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้
			 ในปี 2561 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางเงิน และมีการท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
			 ส่วนการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน บริษัท มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มี
ลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551
เรื่ อ ง “การขออนุญ าตและการอนุญ าตให้เ สนอขายหุ ้ น ที่ ออกใหม่ ” (รายละเอี ยดการถื อหุ ้ น ไขว้ เปิ ด เผยภายใต้หัว ข้อ
“โครงสร้างการถือหุ้น”)
5. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

		 บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการท�ำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเป็นธรรม
		 ในปี 2561 บริษัทมีรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นการท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัท
ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
หมวดที่ 3 : การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

		 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน
คู่มือจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม
บริษัทได้เปิดเผย “จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท
www.pg.co.th และเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) และในแบบ 56-1
1. ผู้ถือหุ้น

		 บริษัทให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ จึงก�ำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดทั้งเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่ก�ำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อ
บังคับ จริยธรรมของบริษัทและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นเป็นตัวแทน
ที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัท
ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชี
ที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ท�ำให้ผู้ถือหุ้นมี
ความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

รายงานประจำ�ปี 2561
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		 ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยจ่ายจากก�ำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
		 บริษัทมีการรายงานผลการด�ำเนินของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุก
ไตรมาส และเปิดเผยการท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือนท�ำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
2. พนักงาน

		 พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนส�ำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความส�ำเร็จต่อเป้า
หมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานร่วมกันเป็น
ทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและน�ำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท�ำงาน ให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจ
และเชื่อมั่นในองค์กร โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงานอย่างเสมอ
ภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ บริษทั มีนโยบายพืน้ ฐานในการส่งเสริมให้พนักงาน รูร้ กั สามัคคี มีความเชือ่ มัน่ และไว้ใจกัน
ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะ
พิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกบริษัท
		 บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการท�ำงานให้แก่
พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติ
งาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้า
ตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการ
ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงในเรื่อง “โครงสร้าง
การจัดการ เรื่อง บุคลากร”)
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผล
การปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการท�ำงานผ่านช่องทางที่
ก�ำหนด (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ “ช่องทางการสื่อสารส�ำหรับพนักงาน”)
ค่าตอบแทนของพนักงาน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน และในระยะยาวมีการวัดผลการ
ปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการ
ต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ใน
อนาคต รวมทัง้ เป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบตั งิ านกับบริษทั เป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 – 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตรา
เดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
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บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาองค์ ก รโดยจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง “คณะกรรมการ
สวัสดิการ” (มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี ) เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับ
บริษัท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้ค�ำปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้น
ฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด อาทิ วันเวลาท�ำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงการ
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง
			 1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน
				 • การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาท�ำงาน
				 • การอบรมความรู้เกี่ยวกับการท�ำงานทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง
				 • จัดให้มีห้องสมุด สื่อวีดีทัศน์ มุมอินเตอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ในองค์กร
			 2. สวัสดิการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน
				 • จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการ จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ในราคาประหยัด
				 • จัดโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
				 • จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
				 • จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
				 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
				 • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน รวมถึงเงิน
					 สงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
				 • ทุนการศึกษา บุตร-ธิดา พนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์
			 3. สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต
				 • กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
				 • สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์
				 • โครงการออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน
				 • เงินบ�ำเหน็จให้แก่พนักงาน เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
				 • เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
				 • ประกาศเกียรติคุณ และมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20 และ 30 ปี
			 4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
				 • ห้องพยาบาลของบริษัท โดยมีแพทย์แผนปัจจุบันและพยาบาลวิชาชีพ
				 • โครงการ “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ” ให้พนักงานทุกสาขา เพื่อป้องกันโรคอันเกิดจากการท�ำงาน
				 • การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ
				 • ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท�ำงาน
				 • จัดของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
			 5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
				 • จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน
				 • การจัดกิจกรรมประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา
				 • Sport Club ส�ำหรับการออกก�ำลังกาย ร่วมกับ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

รายงานประจำ�ปี 2561
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บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านธุรกิจ ความเป็นผู้น�ำ และการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้ง
ความรู้และทักษะในการท�ำงาน การฝึกอบรมของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การสอนงานจากผู้บังคับ
บัญชา (Coaching) เช่น การเรียนรู้ผ่านการท�ำงานจริง (On the Job Training) ท�ำให้พนักงานได้เรียนรู้การท�ำงานใหม่ ๆ
พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน (Class Room Training) จากวิทยากรทั้ง
ภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งโดยเฉลี่ยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมเฉลี่ยประมาณ 7.99 ชั่วโมงต่อคน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท�ำงาน

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
		 บริษัทมีความตระหนักและถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นส่วนหนึ่งของ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถแยกออกจากงานปฏิบัติการได้ จึงจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พนักงานและ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพ อนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการ
ท�ำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องเพราะทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร
		 บริษัทก�ำหนดนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พร้อมจัดให้มีคณะท�ำงาน
ด้านความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.)
เพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดังนี้
		 		 			
			
		 			

บริษัทส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการท�ำงานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการท�ำงาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพปลอดภัย
รวมทั้งจัดให้มีสภาพการท�ำงาน และมีวิธีการท�ำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และ
จูงใจให้เกิดการท�ำงานได้อย่างปลอดภัย
บริษัทก�ำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการ
ท�ำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป ตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท ก�ำหนดขึ้นอย่างเข้มงวด

		 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพ
แก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท
		 จากการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกดังกล่าว ท�ำให้บริษัทไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงไม่มีการเจ็บป่วยหรือเกิด
โรคจากการท�ำงาน บริษัทจึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทตินัม ปีที่ 3 (ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานถึงขั้นหยุดงาน
ต่อเนื่อง 16,225,144 ชั่วโมงการท�ำงาน) ใน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident
Campaign” ประจ�ำปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ 11 ติดต่อกันและได้รับประกาศนียบัตรเกียรติยศ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ประจ�ำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 4 ระดับทองจาก
กระทรวงแรงงาน
ช่องทางการสื่อสารส�ำหรับพนักงาน

นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงในการ
การสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งปัญหาต่างๆ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�ำงาน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดย
ผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ / โทรศัพท์ 0-2685-6518 หรือระบบ Intranet ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ
สวัสดิการจะรับข้อร้องเรียน และด�ำเนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตามล�ำดับต่อไป
บริษัทก�ำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับ
ความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนต�ำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
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ในปี 2561 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและด�ำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และด�ำเนินการโดยใช้กลไกที่
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
3. ลูกค้า

		

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงก�ำหนดนโยบายให้บริษัท ด�ำเนินธุรกิจโดย
ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอ
ภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการ
ในราคาที่เป็นธรรม
บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย อยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” )
• จัดให้มีการให้ค�ำแนะน�ำ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความ
		 รวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�ำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
		 โดยมิชอบ
• มุ่งมั่นสร้างสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง
		 ด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
		 สอดคล้องตามนโยบายคุณภาพของบริษัท “มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
• บริษทั ให้ความส�ำคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่น�ำไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องโดยมิชอบ
• บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ลกู ค้าด้วยฉลากสินค้าทีช่ ดั เจนนอกเหนือจากสิง่ ทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้
• บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล เสนอแนะแสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียน เกี่ยวกับ
		 คุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้
โทรศัพท์

E-mail

หน่วยงานธุรกิจ 1

0-2685-6535

nutchapunporn@pg.co.th

หน่วยงานธุรกิจ 2

0-2985-6565

photchamarn@pg.co.th

ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยส�ำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้น�ำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
เพื่อด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก
4. คู่แข่งทางการค้า

		 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขัน
ด้วยวิธีฉ้อฉล จึงก�ำหนดหลักนโยบายดังนี้
		 •
			
		 •
		 •
		 •
		 •

บริษทั ด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริตและเป็นธรรม ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีม่ ตี อ่ คูแ่ ข่ง
ทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลที่เป็นความจริง
สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผกู ขาดหรือก�ำหนดให้ลกู ค้าของบริษทั ต้องท�ำการค้ากับบริษทั เท่านัน้
ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง

ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
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5. คู่ค้า

		 บริษัทให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผล
ตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่น�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อ
กฎหมาย
		 •
			
		 •
			
			
		 •
			
		 •
		 •
			

มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการ
ด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการส�ำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคูค่ า้ ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั งิ าน
ผ่านระบบ Approved Vender List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001
สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ท�ำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation

นอกจากนีบ้ ริษทั ได้จดั ท�ำระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง เพือ่ เป็นคูม่ อื ให้การด�ำเนินธุรกิจกับคูค่ า้ มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
เป็นธรรมตามหลักก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายในหัวข้อ “ลักษณะประกอบธุรกิจ”)
6. เจ้าหนี้

		 บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ กลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือเงือ่ นไขทีม่ ตี อ่ เจ้าหนี้
โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กบั เจ้าหนี้ มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มั่น
และความไว้วางใจกัน โดยจ่ายช�ำระให้เจ้าหนี้ตรงตามก�ำหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือ
ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงส�ำคัญใดๆ ที่อาจท�ำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
		 บริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้
			 • ก�ำหนดวันวางบิล 		
ทุกวันที่ 5 – 11 ของทุกเดือน
			 • ก�ำหนดวันโอนจ่ายเงิน		
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการช�ำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดช�ำระ
หนี้แต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ
7. แรงงาน

		 บริษัทดูแลให้การด�ำเนินงานทุกสาขาที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
8. การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

		 บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ด�ำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและ
หลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคในองค์กร เคารพใน
สิทธิทางการเมืองอันพึงมีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไม่ใช้
แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ
		 • ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
		 • ให้สทิ ธิพนักงานในการโต้แย้งเพือ่ พิสจู น์ตนเองกรณีถกู บ่งชีค้ วามผิด หรือทุจริตต่อหน้าทีก่ ารงาน ไม่มกี ารเลิกจ้าง
			 อย่างไม่เป็นธรรม
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

		 • จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค�ำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม
		 ตลอดระยะเวลาของการด�ำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดี
ขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว
9.		 สิทธิทางการเมือง

			 •		 บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
					 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
			 •		 ผูบ้ ริหารและพนักงานไม่ควรใช้อ�ำนาจหน้าทีช่ ชี้ วนให้เพือ่ นร่วมงาน รวมทัง้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ
					 ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
10. ภาครัฐ

			 บริษัทด�ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
โดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วย
งานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อก�ำหนดของกฏหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล
11. ชุมชนและสังคม

			 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้ก�ำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตส�ำนึก
ความรับผิดต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน
ราชการในการสนับสนุนกิจกรรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไป
ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนก�ำไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม�่ำเสมอ
			 •		 สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการด�ำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
					 สังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
			 •		 จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในการ
					 เย็ บ ชิ้ น ส่ ว นงาน การมอบทุ น การศึ ก ษา การมอบเงิ น สนั บ สนุ น ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ แ ละองค์ ก รสาธารณกุ ศ ล
					 โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น
			 •		 เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จ�ำเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม น้อยที่สุด
บริษัทได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโรงงานต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลส�ำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาการด�ำเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงอยู่ใน “รายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม”)
12. สิ่งแวดล้อม

		 การปฏิบัติตามกฎหมาย
			 เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ ได้มีการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบในการด�ำเนินงานที่ค�ำนึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างอย่างเคร่งครัด ซึ่งการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในด้านการจัดการของเสียอันตราย น�้ำเสีย และเสียงรบกวน นั้นสอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล ISO
14000 : 2015 รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี อีกทั้งมีมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนิน
งานของบริษัท โดยมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตาม
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กฎหมายข้อบังคับ ทีเ่ กีย่ วข้อง และมาตรฐานการด�ำเนินงานทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ พร้อมทัง้ มีการทบทวนและประเมินผลการด�ำเนินงาน
อย่างสม�่ำเสมอ โดยก�ำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท รวมทั้งมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		 • ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อ
ของบริษัทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
		 • ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		 • พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนช่วยลด
ภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง อาทิ Cool Mode / I-Flex และเสื้อผ้า ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นต้น
จากนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โรงงานทุกสาขาได้รับการรับรอง
ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ในกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน�้ำ ชุดเด็ก
และผ้า จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่
3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับ
การตรวจติดตามผลจากหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่ง บริษัทได้จัดส่งผลการ
ตรวจวัด ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก�ำหนดในกฎหมายและข้อบังคับ
ในปี 2561 อยู่ระหว่างด�ำเนินการพัฒนาเข้าสู่การรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงอยู่ใน
“รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)
			 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
			 บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลกระทบ และก�ำหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งคณะ
กรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อด�ำเนินการด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
			 ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จัดให้มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้าง
จิตส�ำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น�้ำมัน และน�้ำประปาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งสถานที่ท�ำงานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน
			 • ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งใน
ส่วนโรงงานและส�ำนักงาน อย่างต่อเนื่อง อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าดีมานด์ (Peak Demand Control System) เพื่อ
ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแสง
สว่างประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซึ่งให้ความสว่างโดยไม่ให้ความร้อน ไม่ต้องใช้ไอปรอทและฉาบสารเรืองแสง
เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ไม่มีโลหะหนักที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม และมีอายุการใช้งานยืนยาวได้
ถึง 50,000 ชั่วโมง เป็นต้น
			 ในปี 2561 บริษัทจัดท�ำโครงการน�ำร่องการใช้งานระบบโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้า โดยทดลองติดตั้งบริเวณ
ลานจอดรถยนต์ของบริษัท ซึ่งระบบโซล่าเซลล์สามารถให้พลังงานทดแทนได้ 9,000 Kw/ปี
			 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วนโรงงาน
และส�ำนักงาน การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference
			 จากการที่บริษัทเข้าร่วมโครงการ “การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)” เพื่อพัฒนา ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดผลกระทบหรือ
ความเสี่ยงทางด้านมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงอยู่ใน
“รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

			 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
			 บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตทีด่ แี ก่ผบู้ ริหารและพนักงานในการมีสว่ นร่วมดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
เสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท พร้อม
เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรซึ่งจัดท�ำอย่างต่อเนื่อง
โดยมีหลักสูตรและโครงการต่างๆที่จัดให้พนักงานเข้าร่วม
			 ในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (3R)” โดยให้ความส�ำคัญต่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน หมุนทรัพยากรน�ำกลับมาใช้ใหม่ ควบคุมของเสียและมลพิษ ซึ่งส่งเสริมให้ทุกคนใน
องค์กรได้มีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรม
		 นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญ และยึดมั่นนโยบายการด�ำเนินธุรกิจโดยไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบ หรือน�ำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จึงก�ำหนดเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงานพร้อมได้มีการชี้แจงให้ทราบอย่างชัดเจน ให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะน�ำมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ เป็นต้น
		 และมีนโยบายห้ามการด�ำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ตามแนวปฏิบัติดังนี้
		 1.		 พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูล
				 เหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่น�ำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อ
				 บุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
		 2.		 พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่น�ำผลงานอันมีทรัพย์สินทาง
				 ปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน
		 ด้านเครื่องหมายการค้า
		 เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ละเมิดหรือน�ำ
ผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
		 บริษัทได้รับอนุญาตให้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตที่เป็น International Brand อย่างถูกต้อง
และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในทางธุรกิจ ไม่มีการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า พร้อมรณรงค์
ปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานในองค์กรร่วมต่อต้านและงดการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบด้วย
		 เครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) บริษัทมีนโยบายสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการ
สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการร่วมคิดร่วมท�ำ
กับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาด
และลูกค้า ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว ทั้งนี้ บริษัท
ได้จ�ำหน่ายสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) ไปยังต่างประเทศ บริษัทได้ด�ำเนินการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ายังประเทศนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
		 นอกจากนี้ บริษัทมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการจัด
ประกวดผลงานนวัตกรรม “นวัตกรรม PG เตรียมสู่นวัตกรรมเครือสหพัฒน์” และได้น�ำส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดใน
โครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Awards) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่
พนักงาน และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
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		 ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
		 บริษัทมีนโยบายการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสม และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้ออกเป็นระเบียบแนวทางปฏิบัติส�ำหรับทุกคนในองค์กร ดังนี้
			 •		 ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อกระท�ำผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
			 •		 ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กระท�ำการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
			 •		 ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเอกสาร หรือกระท�ำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน
					 ทางปัญญาของบุคคลอื่น
			 •		 จะต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลเพื่อการท�ำงาน หรือเพื่อการค้นหาที่มีประโยชน์ด้านความรู้
					 เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
			 •		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทตี่ ดิ ตัง้ และใช้ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตอ้ งเป็นโปรแกรมทีม่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้องตามกฎหมายเท่านัน้
			 •		 ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
		 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้าแต่อย่างใด
		 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
		 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดท�ำ “นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมการด�ำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส�ำนึก ทัศนคติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
		 บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
กฎหมาย ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
		 บริษัทผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ( Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption Council : CAC )ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นล�ำดับที่ 185 ในปี
2562 บริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการต่ออายุใบรับรอง
		 การประเมินความเสี่ยง
		 บริษัทได้ก�ำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการ
จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสินบนโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ต้องมีการติดตามดูแลเป็น
ระยะ ๆ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการ
ประเมินความเสี่ยงแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง (Compliance Unit)
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง
		 การฝึกอบรมและการสื่อสาร
		 เพื่อเป็นแนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชันและสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทราบและ
ตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบและน�ำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานทุกคนจะถูก
ก�ำหนดให้ต้องรับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
		 ในปี 2561 บริษัทได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทางระบบสื่อสารภายในบริษัท (Intranet) และ ผ่านทางบอร์ดข่าวสารของ
บริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่อง
ทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

		 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต
		 บริ ษั ท ก�ำหนดให้ มี แ นวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การก�ำกั บ ดู แ ลและควบคุ ม ดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น และติ ด ตามความเสี่ ย งจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น สรุปดังนี้
		 1.		 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบ
งานส�ำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกบัญชี การช�ำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและ
ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
		 2.		 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระท�ำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ ของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะ
เก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการด�ำเนินการให้รับทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
		 3.		 หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามล�ำดับ
		 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
		 1.		 ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฎิบัติตาม “คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการ” ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น อย่างสม�่ำเสมอ
		 2.		 จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับ
ดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม โดยด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส�ำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
		 3.		 ก�ำหนดให้คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อให้การน�ำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุง
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอ โดยน�ำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ
		 4.		 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า เบาะแสหรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันให้เชื่อว่าผู้ถูกร้องเรียนมีความ
ผิดและต้องมีการลงโทษทางวินัยและด�ำเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) เมื่อได้ข้อสรุปแล้วคณะกรรมการสอบสวนสรุปผลแจ้งต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อด�ำเนินตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม
				 ในปี 2561 จากการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด และบริษัทสนับสนุนให้
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในงาน “คนไทย..ตื่นรู้สู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561”
ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
		 นโยบายและแนวปฎิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
		 •		 บริษัทมีนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ต้องกระท�ำด้วยความ
โปร่งใส และ สามารถเปิดเผยได้
		 •		 ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่มากนัก ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด
		 •		 กรณีที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในโอกาสตามประเพณีนิยมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจกับบริษัท ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะท�ำการบันทึกรายละเอียดของขวัญทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริหาร
		 ในปี 2561 ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากคู่ค้ามายังส่วนงานเลขานุการบริษัท โดยให้
พนักงานในองค์กรร่วมจับฉลากต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้โครงการ “จากใจคู่ค้า ... สู่ PG” ท�ำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ
ในการมีส่วนร่วมส�ำหรับความส�ำเร็จขององค์กร
รายงานประจำ�ปี 2561
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		 นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล ( Whistle Blowing Policy)
		 บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ตลอดจนด�ำเนินการ
จัดการกับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม และก�ำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้
		 1.		 การแจ้งเบาะแส
				 บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือ
พฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการกระท�ำผิดข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทาง ดังนี้
				 1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.pg.co.th
				 2. แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์
หน่วยงาน

E-mail

โทรศัพท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

kachornv@hotmail.com

-

ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

santibangor@yahoo.com

-

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

pgaudit@pg.co.th

0-2685-6533

เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์

suvimol@pg.co.th

0-2685-6509

				 3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ :
						 ส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ หรือ เลขานุการบริษัท หรือ
									 เลขานุการตรวจสอบ
					
บมจ.ประชาอาภรณ์
											
666 ถนนพระราม 3
											
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
											
กรุงเทพฯ 10120
				 4. โทรศัพท์ : 		
- เลขานุการบริษัท
0-2685-6509
											
- เลขานุการตรวจสอบ
0-2685-6533
				 5. แจ้งผ่านโทรสาร : 0-2294-5159
		 2.		 กระบวนการด�ำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
			 เมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อส่งต่อให้คณะ
กรรมการสอบสวนท�ำหน้าที่ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบและสรุปผลมาตรการในการด�ำเนินการ เมื่อมี
การสรุปผลการสอบสวนแจ้งต่อกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับแล้วแต่กรณี และรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบผลการด�ำเนินการดังกล่าว
		 3.		 มาตรการคุ้มครอง
			 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนและผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม อันเนือ่ งมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบตั งิ าน เปลีย่ นต�ำแหน่งงาน
เลิกจ้าง ฯลฯ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึง
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน เว้นแต่ในกรณีที่จ�ำเป็นที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย รวมถึงก�ำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณี
ทีผ่ นู้ นั้ เห็นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทัง้ นีผ้ ไู้ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับ
การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
			 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่าน
ช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัท และนักวิเคราะห์นักลงทุนพบกลุ่ม
สหพัฒน์ ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

			 ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระท�ำผิดจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทก�ำหนด หรือได้
รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
			 ในปี 2561 การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกด�ำเนินการโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้
ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�ำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการก�ำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้าน
แรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		

การเปิดเผยสารสนเทศที่มีความส�ำคัญ

		 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญและดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชือ่ ถือ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูส้ นใจลงทุนได้ทราบข่าวสารทีส่ �ำคัญของบริษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน
และคุณภาพเดียวกัน
		 บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เกิดความมั่นใจ ดังนี้
		 1. การก�ำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดท�ำและได้มีการเปิดเผย “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักการก�ำกับดูแล
กิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เป็น
ลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งยังจัดท�ำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet ภายใน
องค์กร และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
		 ในปี 2561 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ สี �ำหรับบริษทั จดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th
		 2. เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน บริษัทได้ด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ โดยเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
			 2.1 ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท บริษัทได้
				 จัดท�ำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต.
				 เพื่อประโยชน์ส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
				 อยู่เสมอ โดยได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
		 ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับการด�ำเนินการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ก.ล.ต. อันเนื่องมาจาก
การเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
			 2.2 ด้านงบการเงินประจ�ำปีและงบการเงินประจ�ำไตรมาส บริษัทได้จัดท�ำงบการเงิน ซึ่งผ่านกระบวนการ
				 พิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
				 อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และน�ำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ทั้งนี้ได้
				 เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่ก�ำหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญเพิ่มเติมอย่าง
				 เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดให้มีการค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อ
				 ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
				 พิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
รายงานประจำ�ปี 2561
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			 2.3 การรายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส บริษัทมีการรายงานผลการด�ำเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่
				 ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลีย่ นแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีกอ่ นเกินกว่าร้อยละยีส่ บิ
				 บริ ษั ท ได้ มี ก ารเผยแพร่ ค�ำอธิ บ ายผลการด�ำเนิ น งานรายไตรมาส ผ่ า นระบบเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ของ
				 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท
		 ในปี 2561 ได้ เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อ
สังเกตจากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้น�ำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและ
ไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการด�ำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
		 3. การก�ำกับดูแลการจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน บริษัท
ตระหนักถึงการจัดท�ำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดท�ำรายงานความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชี ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
		 4. การเปิดเผยการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
การท�ำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารเปิ ด เผยรายการดั ง กล่ า วที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต. เปิดเผยชื่อบุคคลที่ท�ำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ และมูลค่า
ของรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมจัดท�ำรายการ
สรุปไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท
		 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 5 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้แล้ว รวมถึงการท�ำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(รายการระหว่างกัน)”
			 5. ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดท�ำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดท�ำแบบรายงาน
ต่างๆ ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารและรายงานต่อ ก.ล.ต. ดังนี้
				 5.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก
						 (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันท�ำการ นับแต่ด�ำรงต�ำแหน่ง
				 5.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
						 (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันท�ำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
				 5.3 การแสดงชื่ อ บุ ค คลในระบบข้ อ มู ล รายชื่ อ กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย์
						 (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
		 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
		
6. ก�ำหนดให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
				 • รายงานเมื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
				 • รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
				 • รายงานเป็นประจ�ำทุกสิ้นปี
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

				 • ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่ง และได้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการ
					 ท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
				 • ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน
					 นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และมีการเปลี่ยนแปลง เลขานุการบริษัทจะต้องส่งส�ำเนา
					 รายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน
					 ท�ำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
			 ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ด�ำเนินการจัดท�ำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”
			 7. การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�ำหนดไว้ในจริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี เรื่อง การก�ำกับดูแลกิจการ หัวข้อ
“หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
			 8. การก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม บริษัทได้ก�ำหนดไว้ในพันธกิจของ
บริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและด�ำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ส�ำหรับราย
ละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจ�ำปี หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”
			 9. การพบปะและสือ่ สารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผูบ้ ริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
ทุกหน่วยงาน บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
ทุกหน่วยงานเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้
พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ของตนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
ประธานกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและสัมมนากับคณะกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูง
และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการท�ำงาน พร้อมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดยในปี 2561 ได้เข้า
ร่วมประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน
		 นอกจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่น ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อก�ำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้
1. เปิ ด เผยโครงสร้างการถือ หุ้น โดยเปิ ด เผยรายชื่ อผู ้ ถื อหุ ้ น รายใหญ่ 10 อั น ดั บแรกของบริ ษัท ณ วั นปิด สมุด
		 ทะเบียนผู้ถือหุ้น ในรายงานประจ�ำปี และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th
2. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในรายงานประจ�ำปีและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจ�ำปี
4. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงานของบริษัท และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพ
		 ในการแข่ ง ขั น ของบริ ษั ท รวมถึ ง มี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลการด�ำเนิ น งานและฐานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท พร้ อ ม
		 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” ในรายงานประจ�ำปี
5. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทาง
		 การป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจ�ำปี
6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในรายงานประจ�ำปี
7. เปิดเผยบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล
		 ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรายงานประจ�ำปี รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
		 และผู้บริหารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
8. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจ�ำปี
9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
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10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ
		 จ�ำนวนค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ และหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะ
		 กรรมการในรายงานประจ�ำปี
11. เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา ในรายงานประจ�ำปี
12. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินที่จัด
		 ท�ำตามแนวคิดของ COSO ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 ให้เหมาะสมกับบริษัทจด
		 ทะเบียนไทย ในส่วนต่างๆ 5 ส่วน ประกอบไปด้วย 17 หลักการ ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน” พร้อมรายงานการ
		 ก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�ำปี
13. เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด เปิดเผยไว้ในหมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ
		 “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ในของรายงานประจ�ำปี
14. เปิดเผยหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจ�ำปีภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้ง
		 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
15. เปิดเผยกฎบัตร ก�ำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
		 และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
16. เปิดเผยข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
17. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
18. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท (Press Release) ผ่าน Website ของบริษัท
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยมีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อที่
หลากหลายเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ
		 1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน
		 บริษัทได้ก�ำหนดให้หน่วยงานส�ำนักเลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง
โดยสามารถติดต่อได้ที่
			 นางสุวิมล เจริญศรีชัย
เลขานุการบริษัท
			 โทรศัพท์ : 0-2685-6509
โทรสาร : 0-2294-5159
			 E-mail : suvimol@pg.co.th
		 บริษัทได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่านหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations”
หัวข้อย่อย “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th
		 2. ในปี 2561 บริษทั ในกลุม่ สหพัฒน์ได้รว่ มกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบ
กลุ่มสหพัฒน์” ในงาน Saha Group Fair เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับ
ธุรกิจ นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการบริษัท
ในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกันจัดท�ำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการของบริษัท มอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยาย
ผลเพื่อจัดเป็นประจ�ำทุกปี
		 3. บริษัทได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ให้แก่ คณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงาน
ทั้งระบบ และเยี่ยมชมโรงงาน โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในกระบวนการผลิต
ตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

		 4. สารสนเทศที่ส�ำคัญที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีดังนี้
			 • โครงสร้างผู้ถือหุ้น
			 • โครงสร้างองค์กร
			 • ข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ
			 • คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ /หลักการก�ำกับดูแลกิจการ /
				 จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ /จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานนโยบายต่อต้านการ
				 คอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
			 • รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) / แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี ( แบบ 56-1)
			 • งบการเงินผลการด�ำเนินงานรวมถึงค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ทุกไตรมาสทั้งภาษาไทย
				 และภาษาอังกฤษ
			 • กฎบัตรคณะกรรมการ
			 • ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญในการชี้แนะทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการท�ำงานของ
ฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้รับทราบและปฏิบัติทั้ง
องค์กร โดยก�ำกับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย
ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่าบริษัท
- มีการกระท�ำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎระเบียบของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- มีการกระท�ำผิดด้านการทุจริตหรือกระท�ำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการท�ำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

		 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการ
บริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน
		 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
		 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความหลากหลายส�ำหรับผู้ที่จะมาท�ำ
หน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างคณะกรรมการ
		 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ย่อย โดยได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวัน
ที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 6 ชุด และมอบหมายอ�ำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และวาระการด�ำรงต�ำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
		 ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
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		 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายของ
บริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อวางแผนการด�ำเนินงาน ก�ำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมีส่วนส�ำคัญ
ในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัท
		 1.1 คณะกรรมการบริษัท
			 ปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ทีป่ รากฏชือ่ ในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจ�ำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ

24 เมษายน 2532

จ�ำนวนปี
ด�ำรงต�ำแหน่ง
29 ปี 8 เดือน

2. นางสมพร

ติยะวิบูลย์ศิริ

กรรมการ

2 กรกฏาคม 2525

36 ปี 6 เดือน

3. นายชัยเลิศ

มนูญผล

กรรมการ

29 กรกฏาคม 2528

33 ปี 5 เดือน

4. นางสุนันท์

นิยมในธรรม

กรรมการ

29 กรกฏาคม 2529

32 ปี 5 เดือน

5. นายเจริญ

เจริญวัฒนาสุขสม

กรรมการ

27 เมษายน 2535

26 ปี 8 เดือน

6. นางธีรดา

อ�ำพันวงษ์

กรรมการ

26 เมษายน 2542

19 ปี 8 เดือน

7. นางนุชนาถ

ธรรมมโนมัย

กรรมการอิสระ

26 เมษายน 2542

19 ปี 8 เดือน

8. นางช่อทิพ

ปราโมช ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

22 เมษายน 2545

17 ปี 8 เดือน

9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต

กรรมการอิสระ

28 เมษายน 2552

9 ปี 8 เดือน

10. นายสันติ

บางอ้อ

กรรมการอิสระ

28 เมษายน 2552

9 ปี 8 เดือน

11. นายวิริทธิ์พล

ชัยถาวรเสถียร

กรรมการ

26 เมษายน 2559

3 ปี 8 เดือน

12. นายขจรศักดิ์

วันรัตน์เศรษฐ

กรรมการอิสระ

25 เมษายน 2560

1 ปี 8 เดือน

นางสุวิมล

เจริญศรีชัย

เลขานุการบริษัท

			 กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท
			 กรรมการซึง่ มีอ�ำนาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือกรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษทั
ซึง่ บริษทั ได้ก�ำหนดรายชือ่ กรรมการ 2 ใน 7 ลงลายมือชือ่ และประทับตราส�ำคัญของบริษทั ได้ดงั นี้
			 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
			 2. นายชัยเลิศ		
มนูญผล
			 3. นายเจริญ 		
เจริญวัฒนาสุขสม
			 4. นางสุนนั ท์
นิยมในธรรม
			 5. นางสมพร
ติยะวิบลู ย์ศริ ิ
			 6. นางธีรดา
อ�ำพันวงษ์
			 7. นายวิรทิ ธิพ์ ล
ชัยถาวรเสถียร
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

			 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
จ�ำนวน (ราย)

สัดส่วนร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2

1

3

25.00

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2

2

4

33.33

กรรมการอิสระ

3

2

5

41.67

7

5

12

100.00

รวม

			 บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 1 คน ที่มีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ
บริษัท หรือในภาคอุตสาหกรรม หรือการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการของบริษัท (ราย
ละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัท ในรายงานประจ�ำปี)
			 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้ง
คณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน โดย
กรรมการอิสระจะท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการท�ำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบาย
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทก�ำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
			 อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
			 1. ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ขัด
				 ต่อกฏหมาย
			 2. แต่งตัง้ กรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตัง้ รองประธานกรรมการก็ได้ ตามทีค่ ณะกรรมการ
				 เห็นสมควร
			 3. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ�ำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ กรรมการ
				 ผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
			 4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการ
				 ประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
			 5. อนุมัติการเข้าค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ
				 บริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษทั อืน่ ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
			 6. อนุมัติการเข้าท�ำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
			 7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
			 8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะ
				 กรรมการบริหาร
			 9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
			 10. อนุมัติการปรับสภาพ ท�ำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ช�ำรุด
				 สูญหาย ถูกท�ำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่
				 เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
			 11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การท�ำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะ
				 ท�ำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
			 12. อนุมตั กิ ารประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดีและ/
				 หรือ การด�ำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท ส�ำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า
				 และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
รายงานประจำ�ปี 2561
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			 13.
				
			 14.
			 15.
				
			 16.
				
			 17.
			 18.
				

เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
อนุมัติให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ก�ำหนดคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
มีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
บรรดาอ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์และการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

			 หน้าที่และความรับผิดชอบ
			 1. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
			 2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ�ำปี รวมทั้งก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม
				 กฎหมาย นโยบายและแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
			 3. ส่งเสริมให้จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร
				 เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจและติดตาม
				 ให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
			 4. จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า การท�ำรายการต่างๆ ได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ ี
				 อ�ำนาจ มีการสอบทานและจัดท�ำระบบการบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการน�ำ
				 ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
			 5. การท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน
				 และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
				 ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
				 ของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
			 6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความ
				 เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
			 7. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง
				 ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
			 8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
			 9. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
			 10. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
				 ก�ำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้
				 ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้
				 โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ ส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวัน
				 งดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ ก�ำหนดวันเพื่อก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้า
				 ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 2 เดือน เพือ่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล
			 11. จัดท�ำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ใน
				 รายงานประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
			 12. รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
			 13. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลง
				 รายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

			 14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
			 15. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
		 1.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
			 1. พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการ
				 บริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัท
				 สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
			 2. เป็นผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
				 2.1 ด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
				 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
						 อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
				 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องด�ำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
			 3. เป็นผู้น�ำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรร
				 เวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบ
				 ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
			 4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท
			 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
			 6. ก�ำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 7. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
		 1.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
			 บริษัทก�ำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ต่างกันระหว่างการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและ
การบริหารปฏิบัติงานประจ�ำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินการจัดท�ำกฎบัตรของคณะกรรมการที่ก�ำหนดและแยกอ�ำนาจ
ของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน
			 ประธานกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำและผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดย
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
โดยให้อ�ำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจ�ำของฝ่ายบริหาร
			 แม้ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่ส�ำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่
เกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
			 ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการบริหารจ�ำนวน 10 คน โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้น�ำในการบริหารงานวางแผน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมก�ำหนดนโยบาย
และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
		 1.4 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
			 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
			 1. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา
				 ถ้าจ�ำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
				 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้
			 2. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือ
				 วาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนต�ำแหน่งที่ว่างในการประชุม
				 คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่า
				 วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
รายงานประจำ�ปี 2561
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			 3. กรรมการบริษัทพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อครบก�ำหนดตามวาระ/ ลาออก / ถึงแก่กรรม/ ขาดคุณสมบัติหรือมี
				 ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท/ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะ
				 ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
				 และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�ำหนด/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก/ ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
			 4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผล
				 นับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
				 บริษัทมหาชนจ�ำกัดทราบด้วยก็ได้
		 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็น
กรรมการบริษทั เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ก่อนเสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา บริษทั ได้เปิดเผย
วัน เดือน ปี ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง ไว้ข้างต้นแล้ว
			 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระ
			 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
			 คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจ�ำนวน
ปีการด�ำรงต�ำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจ�ำปี
		
ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

จ�ำนวนปี

1. นางนุชนาถ

ธรรมมโนมัย

26 เมษายน 2542

19 ปี 8 เดือน

2. นางช่อทิพ

ปราโมช ณ อยุธยา

22 เมษายน 2545

16 ปี 8 เดือน

3. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต

28 เมษายน 2552

9 ปี 8 เดือน

4. นายสันติ

บางอ้อ

28 เมษายน 2552

9 ปี 8 เดือน

5. นายขจรศักดิ์

วันรัตน์เศรษฐ

25 เมษายน 2560

1 ปี 8 เดือน

		 1.5 การก�ำหนดจ�ำนวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการบริษทั และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ จะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
			 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ เนื่องจากเชื่อว่าความสามารถในทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
จ�ำนวนบริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่ง หากกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้
รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
			 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก�ำหนดแนวปฏิบัติในการที่กรรมการผู้จัดการจะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
บริษัทอื่น ต้องผ่านการพิจารณาโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
			 บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นทั้งในแบบ
56-1 และในรายงานประจ�ำปี ปัจจุบันมีกรรมการจ�ำนวน 1 ท่านที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม�่ำเสมอและท�ำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
จ�ำนวน
จดทะเบียน
(ราย)
(จ�ำนวนบริษัท)

สัดส่วนร้อยละ

รายนามกรรมการบริษัท

5 แห่ง

1

8.34

นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4 แห่ง

1

8.33

นางธีรดา

อ�ำพันวงษ์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3 แห่ง

1

8.33

นายขจรศักดิ์

วันรัตน์เศรษฐ

กรรมการอิสระ

2 แห่ง

3

25.00

นายชัยเลิศ
นางนุชนาถ
นายสันติ

มนูญผล
ธรรมมโนมัย
บางอ้อ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

6

50.00

นายเจริญ
นางสมพร
นางสุนันท์
พลเอกโกญจนาท
นางช่อทิพ
นายวิริทธิ์พล

เจริญวัฒนาสุขสม **
ติยะวิบูลย์ศิริ
นิยมในธรรม **
จุณณะภาต
ปราโมช ณ อยุธยา
ชัยถาวรเสถียร **

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

12

100.00

1 แห่ง

หมายเหตุ **
กรรมการบริหาร ที่ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง
				 ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีกรรมการ
บริษัทและทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจประเภทใด มีความจำ�เป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไป
เป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำ�เป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารในกลุม่ ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีความ
ชำ�นาญในธุรกิจนั้น

		 1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
		 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2561 ซึ่งได้จัดเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อ
ทบทวนผลงาน ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า งๆ ในระหว่ า งปี ที่ ผ ่ า นมา เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารท�ำงานของคณะกรรมการบริ ษั ท มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
			 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการเสนอให้จัดท�ำแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพิ่มเติม
จากปีก่อน โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินฯ ให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระใน
การท�ำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อท�ำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุป
ผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
			 ส�ำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้
ช่วงคะแนน

เกณฑ์ประเมิน

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ดีเยี่ยม

ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ดีมาก

ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

พอใช้

น้อยกว่าร้อยละ 50

ควรปรับปรุง
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			 การประเมินผลงานประจ�ำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
			 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่
			 1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
			 2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
			 3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย
			 การประเมินผลงานประจ�ำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
			 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลโดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่
			 1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
			 2. การท�ำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
			 3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท
			 การประเมินผลงานประจ�ำปีของคณะกรรมการชุดย่อย
			 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2561 โดยให้
กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนด�ำรงต�ำแหน่งในภาพรวม โดยแบ่งการประเมินเป็น
3 ด้าน ได้แก่
			 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
			 2. การประชุมคณะกรรมการ
			 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
			 การประเมินผลงานประจ�ำปีของคณะกรรมการบริหาร
			 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคน
ประเมินกรรมการบริหารท่านอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้ก�ำหนดขึ้น เพื่อใช้ส�ำหรับพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารส่วน
หนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
			 1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
			 2. ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนได้เสีย
			 3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริหาร
			 4. ความโปร่งใสในการท�ำงาน
			 ผลการประเมินเฉลีย่ ของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ / รายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
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คะแนนที่ได้

เกณฑ์

1. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

78.42

ดีมาก

2. คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

83.13

ดีมาก

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

88.89

ดีมาก

4. คณะกรรมการสรรหา

81.48

ดีมาก

5. คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

78.00

ดีมาก

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

77.45

ดีมาก

7. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

85.00

ดีมาก

8. คณะกรรมการบริหาร

72.62

ดีมาก

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

			 การประเมินผลงานประจ�ำปีของกรรมการผูจ้ ดั การ
			 ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การนัน้ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ ระเมิน
โดยพิจารณาและประเมินผลการด�ำเนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผูจ้ ดั การ ดังนี้
			 1. ภาวะผูน้ �ำ
			 2. ผลการด�ำเนินงาน (ด้านการขายและก�ำไร)
			 3. การปฏิบตั ติ ามนโยบายและการก�ำหนดกลยุทธ์
			 4. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การประจ�ำปี 2561
		 1.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
			 คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษทั ซึง่ บริษทั ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีท่ งั้ ภายในและภายนอกสถานทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ ตัวอย่าง
หลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) อาทิ
			 - Director Accreditation Program (DAP)
			 - Director Certification Program (DCP)
			 - Finance for Non-Finance Director
			 - Roles of Compensation Committee Program (RCC)
ในปี 2561 กรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังนี้
กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร

หลักสูตรการสัมมนา /อบรม

นางสุนันท์ นิยมในธรรม

- CFO Getting Together 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
จัดโดยชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือสหพัฒน์ฯ
- การปรับตัวกับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงของนักบัญชี จัดโดยชมรม
บริหารบัญชีและการเงินเครือสหพัฒน์ฯ

นางสุวิมล เจริญศรีชัย

- การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่ จัดโดย กลต.
- Smart Disclosure Program (SDP) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- Set Social Impact Day 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- Road to Certify จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
- Sustainability Report Workshop : Get Started With GRI
Standards จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR
Scorecard จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
- รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนและการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไป จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทในเครือสหพัฒน์
ร่วมกับ กลต.
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กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร

หลักสูตรการสัมมนา /อบรม

นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล

- CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน :
Upcoming changes to your financial reporting จัดโดยสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชี จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- การปรับตัวกับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงของนักบัญชี จัดโดยสมาคม
ส�ำนักงานบัญชีและกฏหมาย
- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า จัดโดย
ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือสหพัฒน์ฯ

นางสาวสลิลลา ไชยพุฒ

- รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนและการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไป จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทในเครือสหพัฒน์ ร่วมกับ
กลต.
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จาก
สัญญาที่ท�ำกับลูกค้า (TFRS15) และสัญญาเช่า (TFRS16) ที่มีต่อ
การจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า จัดโดย
ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือสหพัฒน์ฯ
- การปรับตัวกับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงของนักบัญชี จัดโดยชมรม
บริหารบัญชีและการเงินเครือสหพัฒน์ฯ
- เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชี จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

			 กรรมการเข้าใหม่
			 บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
ธุรกิจหลักของบริษัท ผลการด�ำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มี Plant
Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานแต่ละสาขาของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ บริษัทฯ
ได้ด�ำเนินการดังนี้
			 1. จัดท�ำคู่มือกรรมการ ประกอบด้วย
				 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
				 - กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
				 - ใบส�ำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
				 - หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท
				 - ข้อบังคับบริษัท
				 - คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
				 - คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.
			 2. ข้อมูลอื่น ๆ
				 - วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
				 - รายงานประจ�ำปี พร้อม Presentation เพื่อแนะน�ำลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่ กรรมการใหม่
3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
เพือ่ สอบถามข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูป้ ระสานงานในเรือ่ งต่างๆ
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

			 กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร
			 บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้วจ�ำนวน 10 ท่าน จากจ�ำนวน
กรรมการ 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 รวมถึงหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีก่ รรมการ และเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
			 และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม
			 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการก�ำกับดูแลกิจการ
			 ส�ำหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริม
ให้อบรม/ สัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์ฯ / สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย สถาบัน IOD และสถาบันต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
		 1.8 เลขานุการบริษัท
			 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสุวิมล เจริญศรีชัย เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิด
ชอบตามที่บริษัทก�ำหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง เลขานุการบริษัท”)
2. คณะกรรมการชุดย่อย

		 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย
จำ�นวน
(ราย)

กรรมการ
อิสระ

กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร

ผู้บริหาร**

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

3

3

-

-

-

2. คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

3

1

1

1

-

3. คณะกรรมการสรรหา

3

1

2

-

-

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5

1

1

1

2

5. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

4

1

-

2

1

6. คณะกรรมการบริหาร

12

-

-

3

9

หมายเหตุ : กรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี
			 ** ผู้บริหาร ไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท

		 คณะกรรมการชุดย่อยต้องผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีหน้าที่
พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยบางคณะมิใช่กรรมการ
อิสระ แต่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด และโครงสร้างในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น
		 นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี
		 ทั้ ง นี้กรรมการและผู้บริหารระดับ สู งของบริ ษัท ไม่ เ คยเป็ น พนั ก งาน หรื อ หุ ้ น ส่ ว นของบริ ษัท สอบบัญชี
ภายนอกที่บริษัทให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

รายงานประจำ�ปี 2561
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		 2.1		 คณะกรรมการตรวจสอบ
		 ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จ�ำนวน 3 คน โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดในข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติตามที่กฏหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
ชื่อ- นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายขจรศักดิ์

วันรัตน์เศรษฐ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

2. นางนุชนาถ

ธรรมมโนมัย

กรรมการ

กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านกฏหมาย

3. นายสันติ

บางอ้อ

กรรมการ

กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงิน

สุดลาภา

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางนภัสสร

หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

		 หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบตั ติ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
				 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
				 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน ( Internal
					 Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
					 ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
					 ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
				 3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก�ำหนดของ
					 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
				 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
					 บริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
					 เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
				 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
					 และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
					 เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
				 6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง
					 ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
						 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
						 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
						 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
								 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
						 (ง)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
						 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
						 (ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
						 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
						 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิด
								 ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

140

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

				 7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท�ำ
						 ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้
						 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
						 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
						 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
						 (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
						 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
								 ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร
								 ไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
								 รายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังกล่าว ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
								 ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				 8.		 สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
				 9.		 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
				 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
						 โดยอาศัยอ�ำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
		 ความรับผิดชอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
		 2.2 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
		 ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจ�ำนวน 3 ท่าน ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 1 ท่าน ดังนี้
ชื่อ- นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3. นางสุนันท์

นิยมในธรรม

กรรมการ

กรรมการบริหาร

3. นางช่อทิพ

ปราโมช ณ อยุธยา

กรรมการ

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ เพื่อพิจารณาเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
		
ประจ�ำปี 2561 และน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมพิจารณาก�ำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ�ำปี 2562 โดยน�ำ
		 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และน�ำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามล�ำดับ

		 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
		 1. พิจารณาก�ำหนดวงเงินค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัท ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรม
			 เดียวกันและพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
			 และจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและน�ำเสนอต่อที่
			 ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ
		 2. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการทุกชุดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ให้
			 สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคลของกรรมการ ภายในวงเงินทีผ่ ถู้ อื หุ้น
			 อนุมัติและน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
		 3. ปรับปรุงและแก้ไขกฏบัตรคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
		 4. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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		 ความรับผิดชอบ
		 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก
		 2.3 คณะกรรมการสรรหา
		 ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหา จ�ำนวน 3 ท่าน ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 1 ท่าน ดังนี้
ชื่อ- นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2. นางสมพร

ติยะวิบูลย์ศิริ

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3. นางช่อทิพ

ปราโมช ณ อยุธยา

กรรมการ

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

		 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
		 1. พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
		 2. พิจารณาก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ในการแต่งตั้ง
			 กรรมการบริษัทแต่ละครั้ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
			 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ มีความเป็นผู้น�ำและมีความคิดเชิงกลยุทธ์ ตลอด
			 จนมีคุณสมบัติส่วนตนที่เหมาะสม
		 3. พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหามีหน้าทีน่ �ำเสนอรายชือ่ ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ เสนอ
			 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีต�ำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากการลาออก
			 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งแทน ส�ำหรับกรณีอื่นๆ การแต่งตั้งกรรมการ
			 บริษัทจะต้องน�ำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในข้อบังคับของบริษัท
		 4. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
		 5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 6. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
		 ความรับผิดชอบ
		 คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
		 ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง เพื่อร่วม
กันพิจารณาสรรหาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2561 เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามล�ำดับ และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาสรรหาแต่งตั้งคณะ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ด�ำรงต�ำแหน่งครบตามวาระ เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ได้ประชุมหารือเพื่อสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนดไว้ เพื่อ
สนับสนุนโครงสร้างกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินการให้มีกรรมการอิสระ
เป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการแล้ว
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

		 2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ดังนี้
ชื่อ- นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ

2. นายชัยเลิศ

มนูญผล

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3. นายเจริญ

เจริญวัฒนาสุขสม

กรรมการ

กรรมการบริหาร

4. นางสาวนพรัตน์

อัศวศิริพงศ์

กรรมการ

กรรมการบริหาร

5. นางสุวิมล

เจริญศรีชัย

กรรมการ

กรรมการบริหาร

เลขานุการ
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการทั้ง 5 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

		 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 1. รับมอบนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
			 ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
		 2. น�ำเสนอการแต่งตั้งคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบ
		 3. ติดตามกระบวนการระบุ และประเมินความเสี่ยงที่คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงน�ำเสนอ
		 4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงน�ำเสนอ
		 5. น�ำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
		 6. ก�ำกับดูแลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
		 7. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
		 8. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
		 ความรับผิดชอบ
		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก
		 2.5 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
		 ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ จ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ดังนี้
ชื่อ- นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายสันติ

บางอ้อ

ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ

2. นายเจริญ

เจริญวัฒนาสุขสม

กรรมการ

กรรมการบริหาร

3. นางสุนันท์

นิยมในธรรม

กรรมการ / เลขานุการ

เลขานุการบริษัท

4. นางสุวิมล

เจริญศรีชัย

กรรมการ

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง

		 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
		 1. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เหมาะสม
			 ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
		 2. เสนอแนะแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ และข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี ต่ อ กรรมการบริ ษั ท
			 คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ
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		 3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ให้เป็นไปตามกรอบการก�ำกับ
			 ดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 4. น�ำเสนอรายงานการก�ำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
			 ปรับปรุงตามความเหมาะสม
		 5. มอบหมายนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม (Corporate
			 Social Responsibility) และติดตามการด�ำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
		 6. ก�ำกับดูแลประสิทธิผลของการก�ำกับดูแลกิจการ ให้มีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม
		 7. น�ำเสนอการแต่งตั้งคณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
		 8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
		 9. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
		 ความรับผิดชอบ
		 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
		 2.6 คณะกรรมการบริหาร
		 คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จ�ำนวน 10 ท่าน
		 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจ�ำนวน 12 ครั้ง โดยได้ก�ำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี
ชื่อ- นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายเจริญ

เจริญวัฒนาสุขสม

ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

2. นางสุนันท์

นิยมในธรรม

รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

3. นายวิริทธิ์พล

ชัยถาวรเสถียร

กรรมการบริหาร

4. นางสาวนพรัตน์

อัศวศิริพงศ์

รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ธุรการ

5. นางศศิวิมล

ขลุ่ยศรีตระกูล

รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน

6. นางณัฐชพันธ์พร สุนทรวิเศษ

ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1

7. นางกัลยาณี

จันทรพิกุล

ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

8. นางพจมาลย์

อิงคณิสาร

ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2

9. นางสุวิมล

เจริญศรีชัย

ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น / เลขานุการคณะบริหาร

10. นางสาวสลิลลา ไชยพุฒ

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ด�ำรงต�ำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
		 คณะกรรมการบริหารทั้ง 10 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
			 1. ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�ำโดยทุจริต
			 2. ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

		 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
		 1. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้
			 บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท และบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 2. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร
		 3. จัดล�ำดับความส�ำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำไปบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล
		 4. พิจารณาระเบียบวาระการประชุมก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
		 5. มีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการในทุกไตรมาส
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

		 6. ก�ำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจ�ำทุกเดือนและรายไตรมาสเพื่อ
			 ติดตามและทบทวนผลการด�ำเนินงาน
		 7. ก�ำหนดให้มีการประชุมใหญ่ร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานในไตรมาส 4 ของทุกปี เพื่อร่วมกัน
			 ก�ำหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานในปีถัดไปของบริษัท เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
		 8. พิจารณานโยบายด้านการเงิน การกู้ยืม การลงทุน การเช่า / ท�ำสัญญาเช่า ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
		 9. พิจารณานโยบายด้านการบริหารงาน การปรับโครงสร้างองค์กร
		 10. พิจารณานโยบายธุรกิจและการตลาด
		 11. พิจารณานโยบายด้านพนักงาน การอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสพนักงาน
		 12. พิจารณาอนุมัติการจัดท�ำนิติกรรมใดๆ ที่ผูกพันบริษัทหรือการกระท�ำที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน
			 20 ล้านบาท
		 13. รายงานการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
		 14. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่โดยปฏิบัติตามนโยบายธุรกิจของบริษัท
			 จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และวัฒนธรรมองค์กร
		 15. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
		 ความรับผิดชอบ
		 คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายและคณะกรรมการบริหาร ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก
		 2.7 อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
		 คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และ
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม
เติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จึงก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้
		 1. มีอ�ำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้
			 ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
		 2. มีอ�ำนาจในการสั่งการ ด�ำเนินการใดๆ ที่จ�ำเป็นและสมควร เพื่อให้การด�ำเนินการตามข้อ 1. ส�ำเร็จลุล่วงไป
			 และหากเป็นเรื่องส�ำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ
		 3. มีอ�ำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย
			 ตลอดจนก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การด�ำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับ
			 อ�ำนาจของคณะกรรมการบริหาร
		 4. มีอ�ำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั งิ านของบริษทั โดยไม่ขดั หรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบข้อก�ำหนด
			 ค�ำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
		 5. มีอ�ำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
		 6. มีอ�ำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นใน
			 วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
		 7. มีอ�ำนาจอนุมัติการเข้าท�ำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
		 8. เมื่อมีการด�ำเนินการใด ๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการด�ำเนินการนั้นๆ แก่คณะกรรมการบริหารรับทราบตาม
			 ความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
		 9. มอบอ�ำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
		 10. การใช้อ�ำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระท�ำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรือ
			 อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
		 11. ในการใช้อ�ำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดนี้ ให้เสนอ
			 เรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
		 12. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
รายงานประจำ�ปี 2561
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		 2.8 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
			 การสรรหากรรมการบริษัท
			 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่หลากหลายวิชาชีพทั้งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทักษะที่
จ�ำเป็นในการบริหารงานของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและน�ำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์
เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการท�ำงานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคู่มือกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน ดังนี้
			 1.		 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)
			 2.		 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
			 3.		 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
			 4.		 กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (accountable) ต่อหน้าที่
		 ในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ ท�ำให้สัดส่วน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้
บริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด แม้ว่า
กรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50
		 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
		 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 การก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
		 ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ได้แก้ไข
หลักเกณฑ์กรรมการอิสระ ดังนั้นคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นไปตามประกาศดังกล่าว คณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบให้ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน โดยก�ำหนดให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (ก.ล.ต.ก�ำหนดร้อยละ 1) โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็น
อิสระและมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
		 (1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
			 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
			 อิสระรายนั้นๆ ด้วย
		 (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มี
			 อ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
			 ของผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รับ
			 แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
			 ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
		 (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
			 คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคล
			 ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
		 (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
			 ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
			 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
			 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
			 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

					 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
			 กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วย
			 เหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์
			 อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม
			 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การ
			 ค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะ
			 กรรมการก�ำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
			 ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
		 (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
			 ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
			 บัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่
			 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
		 (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
			 ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
			 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
			 ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
			 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
		 (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
			 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
			 ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
			 เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
			 กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
		 (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
		 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้
		 การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
		 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง (คณะกรรมการบริหาร)
			 ส�ำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้
บริหารปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และ
สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายแล้ว จึงน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
		 การสรรหาผู้บริหาร (ผู้บริหารระดับรอง)
			 บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม
เข้ามาร่วมงานและได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการ
ประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการท�ำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย
และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่
มีต�ำแหน่งงานว่างลง

รายงานประจำ�ปี 2561
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3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

		 คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความส�ำคัญในการก�ำหนด
นโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และ
งบประมาณประจ�ำปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการก�ำกับดูแล และติดตาม
ผลการด�ำเนินงาน
		 ในปี 2561 คณะกรรมบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระท�ำใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ
		 3.1 ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
		 ภาวะผู้น�ำ
		 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท ได้ก�ำหนด วิสัย
ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ�ำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท โดยท�ำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งได้ก�ำหนดและ
แยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
			 นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์
อย่างเต็มที่ โดยน�ำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น
วิสัยทัศน์
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินงานของบริษัท โดยได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
บริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทได้ก�ำหนดเป็น
นโยบายพิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
		 ในปี 2561 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนพันธกิจและค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการด�ำเนินธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 3.2 ด้านการก�ำกับดูแลกิจการกิจการที่ดี
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 5 ส่วน คือ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ/ หลักการก�ำกับดูแลกิจการ /
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” มี
การประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�ำทุกปี และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และก�ำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ (รายละเอียดนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูใน
เว็บไซต์ของบริษัท)
		 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทน�ำไปปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน
นอกจากนี้ ในการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม่ ทุกคนจะได้รับคู่มือฯ พร้อมลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลัก
ปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระส�ำคัญในคู่มือฯ เป็นแนวปฏิบัติในการด�ำเนินงาน
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบ และ
ติดตามการปฏิบัติตามคู่มือฯ ซึ่งก�ำหนดให้เป็นแผนงานประจ�ำปี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการ
ตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอ และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

		 3.3 ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ บริ ษั ท ได้ แจ้ ง และเปิ ด เผยมติ ที่ ป ระชุ ม ในการท�ำรายการดั ง กล่ า วตามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส
		 รายการที่เกี่ยวโยงกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจ�ำปี
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 5 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้แล้ว รวมถึงการท�ำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวโยง (รายการ
ระหว่างกัน)” ในรายงานประจ�ำปี)
		 3.4		 ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และ
การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน(รายละเอียดปรากฏใน “หมวดที่ 3 การ
ค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” ในรายงานประจ�ำปี)
		 3.5		 การก�ำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
		 การควบคุมภายใน
		 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด�ำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติ
งานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจ�ำปีละ 1 ครั้ง
		 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทส�ำหรับปี 2561 มีความเห็น
สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
ควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ใน แบบ56-1 และรายงานประจ�ำปี หัวข้อ “การควบคุมภายใน”
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
และผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้
		 นางนภัสสร สุดลาภา เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
		 ประวัติโดยสังเขป
		 คุณวุฒิการศึกษา			 : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
		 ประวัติการฝึกอบรม			 : หลักสูตร วิธีออกแบบกระดาษท�ำการ
												 จัดโดยชมรมตรวจสอบภายในเครือสหพัฒน์
												 หลักสูตรเติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคแห่งข้อมุลบนพื้นฐานความเข้าใจบัญชีและภาษี
												 อากรทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจกลุม่ สหพัฒน์ จัดโดยชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือสหพัฒน์ฯ
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			 ประสบการณ์ท�ำงาน :		 ปี 2540 – ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
												 ปี 2543 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
												 ปี 2533 – 2540 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ส�ำนักงานธรรมการย์การบัญชี
			 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ท�ำหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
			 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วน
เพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนท�ำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็น
ที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่า
จ�ำเป็นส�ำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส
			 หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจ�ำนวน 4 ครั้งและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ ในรายงานประจ�ำปี หัวข้อ “รายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ”
		 3.6 การบริหารความเสี่ยง
		 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ดังนี้ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร
		 และได้จัดตั้งคณะท�ำงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน โดยให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบการ
บริหารความเสี่ยงตามนโยบายและตามขอบเขตหน้าที่ในการท�ำงาน และรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท หรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญหรือมีรายการผิด
ปกติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอต่อการด�ำเนินงานบริหารและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยค�ำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นส�ำคัญ
		 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจ�ำนวน 4 ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส โดยเป็นข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา ซึ่งได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการข้างต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร บริษัทได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับ
ความเสี่ยงไว้ใน หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจ�ำปีนี้
4. การประชุมคณะกรรมการ

		 4.1 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดท�ำก�ำหนดการประชุม
กรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระทีช่ ดั เจน ซึง่ เลขานุการบริษทั จะส่งก�ำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคม ของทุกปี
		 4.2 น�ำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า
7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
		 4.3 การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียใน
แต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ตามแต่กรณี หากคะแนน
เสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
		 ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุม จะต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

		 4.4 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง
อย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผล
ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
		 4.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการ
จะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และหากกรณีท่ีกรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อ
ผ่านเลขานุการบริษัท
		 4.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท
เป็นผู้จัดท�ำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้
ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อน
การรับรอง
		 รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
		 ในปี 2561 มีการประชุม ดังนี้
		 - คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (มีวาระพิเศษ 1 ครั้ง) และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการ
			 ประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมอยูใ่ นหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)
		 - คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของ
			 บริษัท เป็นประจ�ำทุกรายไตรมาส พร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
		 - คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มกี ารประชุมกับฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นการหารือพร้อมมีขอ้ เสนอแนะ
			 ต่างๆ และได้รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท
		 - คณะกรรมการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ เห็ น ชอบและเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท สนั น สนุ น ให้ ก รรมการที่ ไ ม่
			 เป็ น ผู ้ บริหารสามารถเรียกประชุมกันเองได้อย่างเป็นอิสระ ซี่งในปี 2561 กรรมการได้พิจารณาแล้ว ไม่มี
			 ประเด็นที่ต้องมีการเรียกประชุมโดยไม่มีผู้บริหาร
5. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

		 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน น�ำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
		 ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (CEO) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนก�ำหนด โดยคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนประจ�ำปี
		 ในปี 2561 ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ได้รับเงินเดือนทั้งสิ้น 2,572,800 บาท ( โดยไม่ได้รับ
โบนัสและค่าตอบแทนประจ�ำปี 2561)
		 ส�ำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนก�ำหนด ซึ่ง
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
		 (รายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารปรากฎอยู่ใน
หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1)

รายงานประจำ�ปี 2561
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6. แผนการสืบทอดงาน

		 บริษัท มีแผนการสืบทอดงานในต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับ โดยเริ่มจากมีกระบวนการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนให้
เข้าอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้น�ำ มีความเป็น
มืออาชีพ และซื่อสัตย์สุจริตซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
		 คณะกรรมการบริษัท ได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนต�ำแหน่งผู้
บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน ดังนี้
		 6.1 ต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุด (คณะกรรมการบริหาร) มีหลักการดังนี้
			 1.		 ก�ำหนดค�ำอธิบายต�ำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้ง ระบุ
					 คุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
			 2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ
			 3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
			 4. จัดท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
		 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็ น ผู ้
สืบทอดต�ำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริษัท (ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหา) เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
		 ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริ ห าร ได้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในล�ำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
		 6.2 ต�ำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน มีหลักการดังนี้
			 1.		 จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริม
					 ให้เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นล�ำดับขั้นตอนต่อเนื่อง
			 2.		 จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ
			 3.		 จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมท�ำงานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
			 4.		 ก�ำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางต�ำแหน่งให้เหมาะสม
			 5.		 เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
			 6.		 จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
			 7.		 จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ
			 8.		 จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อ
					 องค์กรและมองภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในล�ำดับต่อไป
		 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้
บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่ง) เป็นประจ�ำทุกเดือน รวมถึงการร่วมประชุมใหญ่ประจ�ำปี เพื่อร่วมก�ำหนดเป้า
หมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส�ำนึกในการท�ำงานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น
เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสืบทอดงาน
7. การด�ำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

		 คณะกรรมการบริษัทรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้กับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหาร
ความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม

152

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

		 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�ำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกราย
ไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
		 บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นใน
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
		 - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
		 - คู่มือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการฯ
		 - เว็บไซต์บริษัท / Intranet และบอร์ดประชาสัมพันธ์
		 - ประชาสัมพันธ์ผ่าน วีดีโอ Animation
		 และได้ขยายผลไปยังคู่ค้าของบริษัท เพื่อเป็นการขยายผลสู่สังคมในวงกว้างในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม
8. ผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

		 ในปี 2561 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี
2561 ซึ่งมีจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 620 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจ�ำปี 2560 และข้อมูลปี 2561 ที่เปิดเผย
สู่สาธารณชน บริษัทได้ผลส�ำรวจในระดับ “ดีเลิศ”
ช่วงคะแนน

ความหมาย

90-100

ดีเลิศ

80-89

ดีมาก

70-79

ดี

		 จ�ำนวนหลักเกณฑ์และน�้ำหนักที่ใช้ในการประเมิน
หมวด

หลักเกณฑ์ประเมิน(ข้อ)

น�้ำหนัก (%)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2560

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

32

32

15

15

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

19

19

10

10

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

29

29

20

20

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

53

53

20

20

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

108

108

35

35

241

241

100

100

รวม
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		 ผลประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี้
หมวด

ปี 2561 (%)

ปี 2560 (%)

ปี 2559 (%)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

92

92

92

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

99

99

98

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

93

93

93

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

96

89

92

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

83

79

78

90

87

87

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

9. การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้
CG
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

CG Code
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการในฐานะผูน้ �ำทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็น
ไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ด�ำเนินการบริหารจัดการตาม
: หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
แบ่งออกเป็น 5 หมวด ( Corporate Governance Principles : CG Principles)
: หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
แบ่งออกเป็น 8 หมวด ( Corporate Governance Code : CG Code)
ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบในการน�ำหลัก CG
Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท ส�ำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการจะน�ำเสนอและทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
ในปี 2561 บริษัทได้จัดท�ำCG 5 หมวด ซึ่งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยให้ด�ำเนินการครอบคลุมใน 8 หมวด และจะจัดท�ำเป็น 8 หมวดในปี 2562
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		 การเชื่อมโยงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 และ ปี 2560

		 ในปี 2561 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการได้น�ำข้อเสนอแนะจาก IOD เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พัฒนาการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (โครงการ CGR) ซึ่งบริษัทได้มีการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของทาง IOD โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท ยกเว้นในหลักการซึ่งบริษัทได้เลือกใช้แตกต่างในเรื่องดังต่อไปนี้พร้อมค�ำชี้แจง
หลักการ

ค�ำชี้แจง

ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม
2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นประธาน
กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันของบริษัท
บริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทควรก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
แต่ละคนไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง

บริษทั ไม่ได้จ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคนด�ำรงต�ำแหน่งไว้
เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และ
มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
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หลักการ
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ค�ำชี้แจง

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วย
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ
33.33 / 33.33 และ 33.34 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม องค์ประกอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ
และ/หรือ เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 66.67
ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระและโปร่งใส องค์ประกอบของคณะกรรมการชุด
ย่อยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม

คณะกรรมการควรมีก�ำหนดจ�ำนวนปีในการด�ำรงต�ำแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

กรรมการอิสระของบริษัทมีการบริหารงานถ่วงดุล มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 มีกรรมการอิสระที่
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ที่ครบก�ำหนดออกตามวาระ คือ
พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต และนายสันติ บางอ้อ ซึง่ คณะกรรมการ
ได้พิจารณาเสนอกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระเท่านั้น

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
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Corporate
Social

Responsibility

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ปี 2561

สารบัญ
สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

160

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน

161

กระบวนการก�ำหนดเนื้อหาในรายงาน

162

รู้จัก PG

164

โครงการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

170

นโยบายและการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

173

1. การก�ำกับดูแลกิจการ
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. พนักงาน
5. สิทธิมนุษยชน
6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
7. ด้านสิ่งแวดล้อม
8. การพัฒนานวัตกรรม

173
174
180
183
195
196
200
209

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

213

รางวัลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

214

GRI Content Index

215

สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัทมุ่งมั่นสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยน้อมน�ำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกย์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมถึงการน�ำปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาใช้ในการบริหารองค์กร โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียในทุกด้าน   เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน  
บริษัทให้ความส�ำคัญกับระบบการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์   พร้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  รวมถึง
การสือ่ สารกับผูเ้ กีย่ วข้องให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน  ซึง่ สามารถตอบสนองต่อหลักคิดของเครือสหพัฒน์ “คนดี สินค้าดี  สังคมดี”  
พร้อมน�ำหลักคิดดังกล่าวเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์องค์กรที่ก�ำหนดไว้ในระยะยาว 3-5 ปีต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อสร้าง
องค์กรให้มีความยั่งยืน
ส่วนด้านการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการมีส่วนร่วมช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายประเทศไทยและสนับสนุนต่อข้อตกลงปารีส
(Paris Agreement)ในการประชุม COP21 และรวมถึงการประชุม COP24 ที่เกิดขึ้นในปี 2561  ที่จะควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสในปี 2573  โดยบริษัทได้มีการพัฒนาตั้งแต่ผ้าผืนจนถึงการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป   
ซึ่งส่งผลให้ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ด้านผ้าผืน”  และต่อมาเป็น “เสื้อผ้าเบอร์ 5 ประหยัดไฟ
ใส่สบาย ไม่ต้องรีด”    โดยยึดมั่นว่า “เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”   และในปี 2561 นี้
บริษัทยู่ระหว่างด�ำเนินการเพื่อขอรับรองการมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ Green Level 4 (วัฒนธรรมสีเขียว)
ซึ่งคาดว่าจะมีการตรวจประเมินเพื่อรับรองในปี 2562
ด้วยการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด  รักษามาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล และการมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น    
บริษัทจึงได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559  และมีอายุคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด จึงได้ก�ำหนดให้
ด�ำเนินการยื่นต่ออายุใบรับรองดังกล่าวในปี 2562 ต่อไป
ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานทุกคน ตลอดจนชุมชนและ
สังคม ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและน�ำพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน
บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ People’s Garment Public Company Limited : PG จัดท�ำรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)  โดยจัดแยกส่วนอย่างชัดเจนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้ข้อมูล
เชื่อถือได้และมีคุณภาพ  โดยบริษัทก�ำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ และการประเมินระดับความส�ำคัญของประเด็นที่
เกี่ยวข้องต่อเป้าหมายและการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงความมุ่งมั่น
และผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
กระบวนการกำ�หนดเนื้อหาในรายงาน

บริษัทก�ำหนดเนื้อหาโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบนพื้นฐานการด�ำเนินงานของบริษัทและประเด็น
ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย
อ้างอิงตามแนวทางการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนในระดับสากล GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)
เป็นกรอบในการจัดท�ำรายงาน โดยน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนในภาพรวมครองคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
ขอบเขตการรายงาน

ขอบเขตรายงานได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัท และโรงงานทั้ง 2 สาขา ได้แก่ สาขาล�ำพูน และสาขา
กบินทร์บุรี   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการก�ำกับดูแล ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานฉบับนี้
บริษทั ก�ำหนดให้มกี ารจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนพัฒนาระบบและวิธกี ารจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้แนวทางและขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลมากทีส่ ดุ
และสื่อสารผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
ช่องทางการเผยแพร่

รายงานฉบับนี้ เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนการรับทราบข้อมูลทีเ่ หมาะสม  เพือ่ ใช้พจิ ารณาประเด็น
ที่น่าสนใจ  บริษัทได้จัดท�ำภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบสิ่งพิมพ์และแผ่นซีดี   รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์   เพื่อความ
หลากหลายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ทัง้ นี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนีซ้ งึ่ ได้รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษทั หรือสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม ได้ที่ :
เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
: 0-2685-6509-10
E-mail
: suvimol@pg.co.th
บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
: 0-2685-6500
โทรสาร
: 0-2294-5159
เว็บไซต์
: www.pg.co.th
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กระบวนการกำ�หนดเนื้อหาในรายงาน
บริษัทได้จัดท�ำรายงานโดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน เพื่อประเมิน
ความยัง่ ยืนทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อองค์กร ตลอดจนตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยมีกระบวนการและขัน้ ตอนการ
ประเมินประเด็นความยั่งยืนที่ส�ำคัญ ดังนี้

1

การระบุประเด็นทีส่ ำ� คัญ : พิจารณาจากทิศทางกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ ความเสีย่ งและ
โอกาสการบริหารจัดการด้านความยัง่ ยืนและการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคูก่ บั
การรวบรวมประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

2
3

การจั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ : น� ำ ประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กมาประเมิ น และจั ด ล� ำ ดั บ
ความส�ำคัญ โดยพิจารณาจาก โอกาสและผลกระทบที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจและเป็นประเด็นที่
ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

4

การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง : บริษัทได้จัดให้มีการทบทวนกระบวนการจัด
ท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง รับฟังความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ น�ำมาพัฒนาและปรับปรุงเนือ้ หาและรูปแบบการเปิดเผยผล
การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนในรายงานฉบับต่อไป

การตรวจสอบความถูกต้อง : บริษัทได้ด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการจัด
ล�ำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญ

ความสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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โอกาสและผลกระทบที่มีต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
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15. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

14. การบริหารจัดการความเสี่ยง

13. การก�ำกับดูแลกิจการ

12. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

11. การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร

10. การสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ

9. การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

8. การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

7. การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคล

6. ผลประกอบการที่ดีและมั่นคง

5. การด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน  
    และสิ่งแวดล้อม

4. การบริหารจัดการภาพลักษณ์ขององค์กร

3. ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

2. ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ดีต่อลูกค้า

1. การขยายฐานลูกค้า

ประเด็นความยั่งยืน































สังคมและชุมชน

ภายนอกบริษัท
ผู้ถือหุ้น













ลูกค้า








ภายในบริษัท

ขอบเขตผลกระทบ





สิ่งแวดล้อม

รู้จัก

PG

บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2523 โดย
ดร.เทียม   โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจเครือสหพัฒน์   ตลอดระยะ
เวลากว่า 39 ปี บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้
เครื่องหมายการค้าสากลที่ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร พัฒนากระบวนการ
ผลิตควบคู่กั บ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง มาตรฐานการผลิ ต
และมาตรฐานความปลอดภัย ในระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001
และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็น ผู้นำ� ในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มี คุณภาพ
ด้วย นวัตกรรม เสื้อผ้าในประเทศไทย
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”

ผลิตภัณฑ์หลัก

เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
บุรุษ สตรี เด็ก ชุดว่ายน�้ำ
ชุดกีฬา ชุดปั่นจักรยาน
International Brand
(เครื่องหมายการค้าสากล)
Local Brand
House Brand
รับสั่งผลิต Uniform

สิ่งทอ
ผลิตภัณฑ์ ผ้า Cool mode
(มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับ
เหงื่อและระบายความร้อนได้ดี)
ผลิตภัณฑ์ผ้าฉลากเบอร์ 5
(มาตรฐาน EGAT)
รายงานประจำ�ปี 2561
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เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษทั เชือ่ มัน่ ว่า การปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจของ ดร.เทียม  โชควัฒนา ช่วยส่งเสริมให้บริษัทประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน   
จึงได้นอ้ มน�ำมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของบริษทั ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาองค์ความรูภ้ ายในองค์กรและปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/ กลยุทธ์

CG
บรรษัทภิบาล
นโยบายต่อต้าน
การทุจริต
CSR

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

CSR
ในกระบวนการ
ดำ�เนินธุรกิจ

สู่ภายนอก

มิติแห่งความยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วย
นวัตกรรมสร้างอัตราการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
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ด้านสังคม
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
ในสาขาวิชาชีพเพิ่มขึ้น
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม ดูแล และสร้างสายสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้าน
เศรษฐกิจ

ด้าน
สิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม
จัดทำ�โครงการพลังงานทดแทนและเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พลังงาน
ดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การให้ความสำ�คัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั การคุม้ ครองให้ได้รบั สิทธิ
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและได้รบั การดูแลอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค ทัง้ นีบ้ ริษทั ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาท
ส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ จึงก�ำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พนักงาน

ลูกค้า

คู่แข่ง

สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

ภาครัฐ

คู่ค้า

เจ้าหนี้

สื่อมวลชน

รายงานประจำ�ปี 2561
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ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น
และ
นักลงทุน
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ช่องทางการสื่อสาร

การตอบสนองความคาดหวัง

• การประชุมผู้ถือหุ้น
• การก�ำกับดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทุกกลุม่ ให้ได้รบั สิทธิ
• รายงานประจ�ำปี
ด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่กระท�ำการใด อันเป็นการละเมิด
• การรายงานผลประกอบการทุกไตรมาส และเปิดเผย หรือลิดรอนสิทธิ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีการ
ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบข่ า วตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และบน ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
เว็บไซต์ของบริษัท
• เผยแพร่สารสนเทศส�ำคัญที่ถูกต้องโปร่งใส และสามารถ
• การเปิดช่องทางรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ผ่าน ตรวจสอบได้ ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างครบถ้วน
หน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์”  เว็บไซต์ หรือ ติดต่อ ถูกต้อง ทันเวลา ผ่านช่องทางที่ก�ำหนด
โดยตรงที่เลขานุการบริษัท
• มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน
• ด�ำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล

ลูกค้า

• ประชุมร่วมกับลูกค้า
• ช่องทางการสือ่ สาร ผ่านเว็บไซต์บริษทั / สือ่ อิเลคทรอนิคส์
(Facebook / E-mail) การเยี่ยมเยียนลูกค้า / เข้าร่วม
งานแสดงสินค้า
• ส�ำรวจความต้องการและความพึงพอใจ
• การมีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือแนะน�ำเพื่อ
ปรับปรุงการด�ำเนินงาน

• พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
• คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและ
บริการอย่างต่อเนื่อง
• ดูแลรักษาความลับของลูกค้า
• จัดให้มีระบบและช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสอบถาม
ข้อมูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และร้องเรียน
• น�ำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา
สินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

พนักงาน

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
• การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้พนักงานมีส่วนร่วม
• การติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Intranet
• ประชาสั ม พั น ธ์ ข ่ า วสารผ่ า นเสี ย งตามสาย และ
ติดประกาศบอร์ดสื่อสาร
• การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านทาง
Posts Box หรือผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

• ก�ำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมให้
พนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน
• ดูแลและส่งเสริมคุณภาพและความมัน่ คงในการท�ำงานของ
พนักงาน
• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ บนหลักสิทธิมนุษยชน
• จัดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
• พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการให้ความรูก้ บั พนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน
• จัดช่องทางสื่อสารให้พนักงานสามารถเสนอแนะ หรือร้อง
ทุกข์ในเรื่องต่างๆ
• จั ด ให้ มี ร ะบบและอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ความปลอดภั ย ที่ มี
มาตรฐาน และจั ด สถานที่ ท� ำ งานให้ เ หมาะสมและเอื้ อ
อ�ำนวยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท�ำงาน โดย
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

คู่ค้า

• การชี้แจงและส่งเสริมให้คู่ค้าทราบถึงนโยบายและ
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
• การเยี่ ย มเยื อ นคู ่ ค ้ า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู ้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน และ
รับฟังปัญหา / ข้อเสนอแนะต่างๆ
• ความเป็นธรรม และเสมอภาค
• การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
เว็บไซต์  E-mail กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษทั

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญา
• ค�ำนึงถึงกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม
• สื่อสาร แจ้งให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบาย และจริยธรรมใน
การด�ำเนินธุรกิจ
• แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
• ไม่เรียก รับ หรือยินยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า
• พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเหมาะสม ตามระเบียบ
ปฏิบัติก�ำหนด

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้เสีย
คู่แข่ง

เจ้าหนี้การค้า

สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการสื่อสาร
• รับข้อมูลจากเวทีสาธารณะ

การตอบสนองความคาดหวัง
• ด�ำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม
• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่
ไม่สุจริต
• ไม่ท�ำลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง

• รายงานประจ�ำปี/ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน • ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าระหว่างกันโดยเคร่งครัด
และสิ่งแวดล้อม
• ช�ำระเงินให้เจ้าหนี้ตรงตามก�ำหนดเวลาและตามข้อตกลง
• ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์บริษัท
โดยไม่มีการผิดนัดช�ำระ โดยบริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่าน
• การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งอ�ำนวยความสะดวก
เว็บไซต์  E-mail กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษทั
แก่เจ้าหนี้
• กิจกรรมให้ความรู้แก่สาธารณชน
• โครงการเพื่อชุมชนทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม
• กิจกรรมเพือ่ สังคมทีใ่ ห้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม เช่น การสาน
เสวนาชุมชน
• กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน รักษาสภาพ
แวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
เว็บไซต์  E-mail กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษทั

•
•
•
•

ปฎิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม
แบ่งปันความรู้ ทักษะขององค์กรสู่ชุมชนในด้านอาชีพ
โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และการดูแล
สิ่งแวดล้อม
• อบรบพนักงานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
เผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์บริษัทและช่องทางการสื่อสาร
ภายใน
• การค�ำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการด�ำเนินกิจการ

หน่วยงาน
ภาครัฐ

• การขอค�ำปรึกษาข้อกฎหมาย และภาษีอากรผ่านทาง • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โทรศัพท์ และเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
กับการด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส
• การขอค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นกฎหมาย และแนวปฎิ บั ติ • การควบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น งานจากส่ ว นราชการที่ ก�ำหนด
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจ • การเข้าชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่ก�ำกับดูแลอย่าง
การค้า  กรมศุลกากร เป็นต้น
ถูกต้องรวดเร็ว

สื่อมวลชน

• การให้ สั ม ภาษณ์ ให้ ข ้ อ มู ล ทางวารสาร นิ ต ยสาร • ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
นิทรรศการ เว็บไซต์
• สือ่ สารข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน ละเว้นการสือ่ สารทีเ่ ป็นเท็จ
บิดเบือนความจริง หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม
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โครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
1. แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทมีวิสัยทัศน์ “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรม
เสื้อผ้าในประเทศไทย” จากการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปและผ้าถัก บริษัทมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคง
และร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ  โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  และมีหลักการด�ำเนินงานตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีทิศทางการท�ำงานที่สอดคล้องร่วมกันและผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่ก�ำหนดไว้   
บริษัทด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างจิตส�ำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร
มีความตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ด�ำเนินการสูเ่ ป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีสว่ นร่วมลดผลกระทบต่อ
ภาวะโลกร้อน  โดยมีการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ  กระบวนการท�ำงาน  การผลิต  การจัดหาและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
และบริการ  การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ  ผูบ้ ริหารและพนักงาน  มีความโปร่งใส  เป็นธรรม
รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้
บริษัทเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงสร้างการจัดการเพื่อความยั่งยืน

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
6 คณะ  เพื่อกลั่นกรองงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม  โดยมีส่วนงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งบริษัทจะด�ำเนินการปรับปรุง
โครงสร้างของคณะกรรมการให้มีขอบเขตความรับผิดชอบที่มีความเชื่อมโยงกัน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ผังโครงสร้าง มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
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คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกรรมการบริหาร
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คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท�ำหน้าที่บริหารจัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. คณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001
2. คณะกรรมการไคเซ็น
3. คณะกรรมการนวัตกรรม

1. คณะกรรมการมาตรฐาน
แรงงานไทย มรท.8001
2. คณะกรรมการมาตรฐาน
ความรับผิดชอบทางสังคม
ด้านแรงงาน WRAP
3. คณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ
4. คณะกรรมการมาตรฐาน
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ
5. คณะกรรมการ 5 ส

1. คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน
2. คณะกรรมการมาตรฐาน
การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ISO14001
3. คณะกรรมการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน

คณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  ทำ� หน้าทีบ่ ริหารจัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจ�ำนวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการ
บริหาร มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน โดยมีกรรมอิสระเป็นประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริษัท  กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ท�ำหน้าที่ติดตามกระบวนการระบุ
และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงน�ำเสนอ
ด้านสังคม

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรม
ก�ำกับดูแลกิจการ ท�ำหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวทางและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทัง้ ติดตามการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สามารถตอบสนองต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างครบถ้วน เท่าเทียมกัน และ
มีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน
รายงานประจำ�ปี 2561
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ในปี 2561 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีการประชุม 2 ครั้ง  โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและการพัฒนาการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรและให้ถือปฏิบัติ ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
- ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และการต่อต้านคอร์รัปชั่น
- สนับสนุนให้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและการจัดท�ำกลยุทธ์องค์กร
ทั้งนี้ยังได้ติดตามการด�ำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านต่างๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น
ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานในทุกระดับ  เพือ่ เน้นย�้ำแนวปฏิบัตติ ามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ก่พนักงาน  รวมทัง้ รณรงค์แนวปฏิบตั ติ อ่ ต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แก่พนักงานและขยายสูพ่ นั ธมิตรทางธุรกิจของ
องค์กร  โดยบริษทั ในกลุม่ สหพัฒน์ได้มกี ารจัดท�ำ  Animation เพือ่ เป็นการสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงานตัง้ แต่เริม่ เข้าปฏิบตั งิ าน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร
(รายละเอียดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี 2561  หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ”  
รวมทั้งรายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ )
คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีหน้าที่ก�ำหนดแนวทางและ
แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการด�ำเนินงานด้าน SHE ของ
บริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม�่ำเสมอ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการ
ต่างๆ แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม มีหน้าทีก่ ำ� หนดแนวทางและแผนงานด้านการมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษทั รวมทัง้ จัดให้มกี ารด�ำเนิน
งานดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม�่ำเสมอ
ด้านสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ด�ำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานที่ก�ำหนดขึ้น รวมทั้งควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนประสานความ
ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

172

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

นโยบายและการดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการบริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  โดยน�ำหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบ
ปฏิบัติของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน มาเป็นปัจจัยในการเสริม
สร้างให้องค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  มีความเป็นธรรม  รับผิดชอบและ
ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์  พร้อมอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง
เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยก�ำหนดแนวทางหลักๆ ไว้ 8 ด้าน ประกอบด้วย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ พนักงาน สิทธิมนุษยชน
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรม โดยบริษัทได้มีแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้น�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทโดยเชื่อ
ว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อ
หน้าที  ่ ระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�ำนาจเพือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้
การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่ม
มูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานของบริษทั ก�ำกับดูแลและติดตามนโยบาย
ต่อต้านการคอรัปชั่นของการท�ำงานของฝ่ายจัดการ
เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม บริษัทได้จัดท�ำ  “คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการ” เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกรอบในการปฏิบัติตามได้
อย่างชัดเจน   ในปี 2561 ได้มีการทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน”
เป็นประจ�ำทุกปี   และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pg.co.th และระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทาง
เดียวกันในการปฏิบตั ติ นในการด�ำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการท�ำงาน   เพือ่ ประโยชน์สงู สุดขององค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
พร้อมดูแลให้มีการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ผู้สนในสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อ
“การก�ำกับดูแลกิจการ”)
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการด�ำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ
ในปี 2561 ไม่พบสถานการณ์ใดที่ปฏิบัติโดยไม่สอดคล้องกับตามนโยบายข้างต้น และบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานประจำ�ปี 2561

173

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกู ขาดและไม่มนี โยบายในการแข่งขันทางการ
ค้าโดยใช้วธิ ใี ดๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลของคูแ่ ข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม ตลอดจนให้ความเคารพต่อสิทธิโ์ ดยชอบ
ด้วยกฎหมายในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบุคคลอืน่ โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้
1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโตและพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการ
แข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่การคัดเลือก และ
ประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
4. การด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่น�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อ
ชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี้
- ลูกค้า : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้า
จะต้องได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาที่เหมาะสม และ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก�ำหนดไว้ พร้อมการให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อ
เท็จจริง รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารให้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รั ก ษา
สัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอ รวมถึงไม่กระท�ำการใดๆ   ที่เป็นการละเมิด
สิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำ� ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ตนเองหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องโดยมิชอบ
- คูค่ า้ : ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้าตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงความเสมอภาค
ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า มีระบบการ
คัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการด�ำเนินธุรกิจ
ตามกฎหมายปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย    เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ ม
สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า
และบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
- คูแ่ ข่งทางการค้า : ปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูล
ทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า
- ภาครัฐ : ให้ความส�ำคัญกับความโปร่งใส และค�ำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อท�ำธุรกรรมกับหน่วย
งานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการด�ำเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท�ำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการ
บริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก หรือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนต่อบริษัท
และค�ำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม
		 2.1 การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

บริษทั มุง่ หวังให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปในทางทีม่ กี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม  การเลีย้ งรับรอง  
การรับ หรือการให้ของขวัญ  หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ   เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน  เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม  โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

1. ไม่รบั   หรือให้ของขวัญ  ของก�ำนัล การเลีย้ งรับรอง ทีอ่ าจท�ำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึง่ อย่างใด    
หากจ�ำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง  ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย  
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน  
สิง่ ของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานภายนอกนัน้ ก�ำหนดและใช้เป็นการทัว่ ไป เช่น การได้รับ
ของขวัญ ของก�ำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของก�ำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง ในนาม
ของบริษัท  ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม  
		 ในปี 2561 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ได้ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากคู่ค้ามายังส่วนงานเลขานุการ
บริษัท และได้ร่วมกันน�ำไปจัดสรรให้กับพนักงานในองค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ “จากใจคู่ค้า ... สู่ PG”
ท�ำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมส�ำหรับความส�ำเร็จขององค์กร

		 2.2 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทไม่ด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้สนิ ค้าและบริการทีม่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้อง และไม่สนับสนุน
สินค้าหรือการกระท�ำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่น�ำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้
บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  ไม่ละเมิดหรือน�ำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด
		 2.3 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ

บริษทั ได้นำ� กระบวนการและเทคโนโลยีทใี่ ส่ใจผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อม  เริม่ ต้นจากการคัดเลือก
วัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตสินค้า  ใช้พลังงานจาก
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด ตลอดจนเป็นสินค้าส�ำเร็จรูป  บริษัทจึงมีการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องโดยการน�ำแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความมุ่งมั่นในการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มาใช้เป็นกลไกและกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
อย่างยัง่ ยืน เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มโยงของการด�ำเนินงานในแต่ละส่วน และก�ำหนดเป็นนโยบายในการด�ำเนินการ เพือ่ การน�ำไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
รายงานประจำ�ปี 2561

175

		 2.4 การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการจัดซื้อเป็นกระบวนการส�ำคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของสินค้า  โดยการ
เลือกสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม มิได้พจิ ารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว เพือ่ เป็นการ
กระตุน้ ให้เกิด การเปลีย่ นแปลง และปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้กบั ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ พนักงาน   และผูส้ ง่ มอบ มีการ
ปรับเปลี่ยน การเลือกใช้สินค้าและบริการโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
การจัดหาทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของบริษทั ประกอบด้วย การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การควบคุมกระบวนการผลิต
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน�้ำ การจัดการของเสีย เป็นต้น
บริษัทมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบัติงาน โดยค�ำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ
และการส่งมอบ รวมถึงข้อก�ำหนดขั้นต�่ำตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ   ISO 9001, ISO 14001  
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

การประเมินคู่ค้าตามมาตฐานคุณภาพ
ผลการประเมินคู่ค้าตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ดังนี้

ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตาม
มาตรฐานก�ำหนด

ส่งมอบวัตถุดิบตรง
ตามก�ำหนดเวลา

203 Suppliers

ปริมาณวัตถุดิบครบถ้วน
ตามที่ก�ำหนด
เกรด A 179 ราย
เกรด B 14 ราย
เกรด C 27 ราย

ผลการประเมินคู่ค้าตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 14001 ดังนี้
1. การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

6. มีการเตรียมการป้องกัน
หากเกิดภาวะฉุกเฉิน

2. การคัดแยกขยะ/ ทิ้งขยะ
ถูกต้อง ตามประเภท
และสถานที่

7. ความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน

3. มีระบบการป้องกัน
ควบคุมการปนเปื้อน
ของเสียที่ออกสู่
สิ่งแวดล้อม

8. มีการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
ของบริษัท

4. มีวิธีการควบคุม สารเคมี
วัสดุ วัตถุดิบที่เป็น
อันตรายที่เหมาะสม

9. ให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม

5. ระบบการจัดส่งใช้ยาน
พาหนะที่อยู่ในสภาพดี
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

10. ไม่ปรากฎว่ามีข้อร้อง
เรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย/
ผู้เกี่ยวข้อง

186 Suppliers
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

เกรด A 199 ราย
เกรด B 27 ราย
เกรด C - ราย

2.5 กระบวนการผลิต

บริษัทให้ความส�ำคัญด้านประสิทธิภาพการผลิต โดยติดตามวิเคราะห์กระบวนการ ตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงเป็น
ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการซึ่งครอบคลุมไปถึงการขนส่งบน แนวคิด “ ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ” จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ และการควบคุมการผลิต ผ่านระบบ LEAN และระบบ shopfloor control /
การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแทนน�้ำมันเตา / การใช้ระบบท�ำความเย็น Evaporative Cooling System หรือ EVAP แทนระบบปรับ
อากาศ (Air Condition) ท�ำให้สามารถลดการใช้พลังงาน ถึงแม้จะมีการเพิ่มก�ำลังการผลิต
2.6 การขนส่งสินค้าอย่างประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษทั ได้นำ� ระบบ Software มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการขนส่ง เพือ่ สร้างประสิทธิภาพในการขนส่ง ด้วยการ
วางแผนการขนส่ง ทัง้ การก�ำหนดเส้นทาง การเลือกพาหนะและรูปแบบของการขนส่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการบริหารต้นทุนค่าขนส่ง
สามารถใช้สนิ ทรัพย์ทมี่ อี ยูอ่ ย่างคุม้ ค่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพือ่ การขนส่งทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย
1. ก�ำหนดตารางเที่ยวรถขนส่งแต่ละสาขา ผ่านระบบ Intranet ของบริษัท
2. การลดการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่าทั้งไปและกลับ ซึ่งสามารถจับคู่การขนส่งกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์
3. ใช้ระบบ Software ควบคุมน�้ำหนักสินค้าแต่ละรอบการขนส่ง เพื่อให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การลดการใช้พลังด้วยพนักงานขับรถ ด้วยการอบรมและฝึกฝน เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานขับรถปลอดภัยสร้าง
จิตส�ำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อ
ให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การตรวจสภาพยานพาหนะอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยและการใช้เชือ้ เพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการบริหารจัดการดังกล่าว ท�ำให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งลงได้ ซึง่ บริษทั ได้มกี ารขยายผล
สู่คู่ค้า (บริษทั ขนส่ง) และได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดี
2.7 คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำ�หน่าย

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมเยียนคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจ�ำหน่ายอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้
มั่นใจว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ท�ำให้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัท
ประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมการผลิต การจัดการของเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน และยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทให้เป็น Green Procurement มากขึ้นในอนาคต
จากการด�ำเนินดังกล่าวข้างต้น บริษัทคาดหวังว่า คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจ�ำหน่าย ซึ่งเป็นคู่ธุรกิจของบริษัท
จะสามารถน�ำแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปขยายผลเป็นมาตรฐานในห่วงโซ่ต่อๆ ไป
2.8 ลูกค้า ผู้อุปโภค และผู้ใช้สินค้า

			 บริษท
ั ตระหนักดีวา่ การทีอ่ งค์กรธุรกิจจะยัง่ ยืนอยูไ่ ด้นนั้ ต้องเข้าใจความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้า ซึง่ ในปัจจุบนั พบว่า

ความคาดหวังของลูกค้านั้นไม่ได้จ�ำกัดขอบเขตเฉพาะในส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการด�ำเนินธุรกิจ แต่ได้ขยายไปสู่การ
สนับสนุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย บริษัทพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในสินค้า ที่ค�ำนึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไปใน
ขณะเดียวกัน อาทิ   ผลิตภัณฑ์ Cool mode  และ ผลิตภัณฑ์ I - Flex เป็นต้น (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “นวัตกรรมของ
PG จากการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ”)
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2.9 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักดีว่า  ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจส�ำคัญ อันน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของบริษัท
อย่างยั่งยืน  โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิม่ คุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำ� เป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์   สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า
รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก  รับ  หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพ มีอายุการใช้งาน และราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ด้วยตระหนักถึง
คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยในตัวสินค้า บริษัทจึงมีระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือกวัตถุดิบ
เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ดังนี้
• ควบคุมความปลอดภัยของวัตถุดิบ ด้วยการน�ำระบบระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH : Registration
Evaluation and Authorization of Chemicals) เป็นตัวก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัท
วัตถุดิบของบริษัทจะต้องปราศจากซึ่งสารอันตราย อาทิ สารฟอร์มาดีไฮล์ สารฟลูออเรสเซ่น เป็นต้น
• ควบคุมความปลอดภัยของสินค้าในกระบวนการผลิต ก่อนถึงมือผู้บริโภค ได้แก่
- ควบคุมพื้นที่ในการผลิตให้ปลอดจากสารเคมีตามมาตรฐานของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
- การตรวจสอบโลหะหนักในสินค้า เช่น สารปรอท สารตะกั่ว
- การตรวจเข็ม / เศษโลหะในสินค้า
• บรรจุภัณฑ์ของสินค้าสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ และสามารถย่อยสลายได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

			มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกค้า
บริษทั ได้ดำ� เนินกิจกรรมเพือ่ รักษาไว้ซงึ่ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อการลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน  บริษทั ได้ประกาศนโยบายและด�ำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน โดย
การรักษาไว้ซงึ่ การรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบมาตฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO14001 : 2015
และ การปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP
บริษัทได้ด�ำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของ
ลูกค้า ทั้งของ Phillips-Van Heusen,  Dr. martens  และ Peter  Millar ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
และด้านแรงงาน เป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่างๆ  ที่เป็นที่
ยอมรับ อย่างต่อเนื่อง
บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐานและระบบต่างๆ เพือ่ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
1. ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานการบริหารการจัดการ
คุณภาพสินค้า ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จัดหา
วัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจสอบคุณภาพและบรรจุ สามารถตรวจสอบ
ได้ในทุกกระบวนการ
2. มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพและมีระบบห้องปฏิบตั ิ
การทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถรองรับลูกค้ายุโรป (ISO)
*AATCC ย่อมาจาก American Association of Textile Chemists and
อเมริกา (AATCC)* หรือ ญี่ปุ่น (JIS)**  ได้ตามความต้องการเพื่อให้
Colorists  หรือ มาตรฐาน วิธีการทดสอบการย้อมสี การรักษาและ
คุณสมบัติต่างๆ ของเส้นใย
ผลิตภัณฑ์มคี วามคงทนของสี  ปลอดภัยจากสารเคมี และมีความแข็งแรง
**JIS ย่อมาจาก Japanese Industrial Standard คือ มาตรฐานคุณภาพ
คงทนตลอดอายุการใช้งานของสินค้าทั่วไป
ของประเทศญี่ปุ่น
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			 การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องของสินค้า จึงก�ำหนดให้ติด/แขวนฉลากหรือป้ายแสดง
ข้อมูลการใช้สินค้า ค�ำแนะน�ำการใช้สินค้า และข้อมูลอื่นซึ่งสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  มาตรฐานสากลต่างๆ
และตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดในการใช้สินค้า  รวมทั้งได้รับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีส่วน
ช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน อีกทัง้ ยังได้รบั ทราบถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตลอดวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ เพือ่ ประกอบการตัดสิน
ใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ / กระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

			 การวัดความพึงพอใจของลูกค้า
บริษทั เชือ่ ว่าระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึง่ ในตัวชีว้ ดั ขององค์กร จึงให้ความส�ำคัญในการรับฟังความคิดเห็น
ของลูกค้า พร้อมทัง้ มีกระบวนการวัดความพึงพอใจของลูกค้า 5 ข้อหลัก โดยข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากลูกค้า บริษทั จะน�ำมาวิเคราะห์
และปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้ดยี งิ่ ขึน้ รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2561
1.
2.
3.
4.
5.

ความสะดวกในการติดต่อ 			
ระบบการจัดส่งตัวอย่าง และเอกสาร
การส่งมอบ 			
คุณภาพสินค้า 			
การแก้ไขข้อร้องเรียน 			

=
=
=
=
=

4.08
3.83
3.58
4.08
3.67

			 การรับข้อร้องเรียน
บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน สอบถามข้อมูลและเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและ
บริการได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อ “ช่องทางการสื่อสาร) มีระบบศูนย์
ลูกค้าสัมพันธ์โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท
และเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายถึงผู้บริโภค ทั้งนี้ บริษัทได้มีการติดตามเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ

รายงานประจำ�ปี 2561
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			 ช่องทางการสื่อสาร

บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน สอบถามข้อมูลและเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและ
บริการได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ได้แก่
โทรศัพท์

E-mail

หน่วยงานธุรกิจ 1

0 2685 6537

nutchapunporn@pg.co.th

หน่วยงานธุรกิจ 2

0 2685 6565

photchamarn@pg.co.th

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่าน Social Media ได้แก่ www.pg.co.th และ Facebook  
เพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิตของลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆ อาทิ Saha Group Fair  ซึ่งบริษัทเข้าร่วมการแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือก
ชมสินค้า พร้อมแนะน�ำ ติชมสินค้าของบริษัทได้ และก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยส�ำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้น�ำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
เพื่อด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก
3. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชันนั้น
เป็นภัยร้ายแรงที่ท�ำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  บริษทั ไม่มนี โยบายเสนอเงิน สิง่ จูงใจ ของก�ำนัล สิทธิประโยชน์
พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัท หน่วยงาน
ภายนอกหรือเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ เพือ่ ให้ได้มาหรือคงไว้ซงึ่ ประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ
รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการด�ำเนินการหรืออ�ำนวย
ความสะดวก
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ ในความถูกต้อง
โดยจัดให้มแี นวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน รวมถึง
การสร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติ โดยการสนันสนุนกิจกรรม
ที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้
มีการสร้างความส�ำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต  
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ ด้วยหลักสูตร “ การเตรียมความพร้อมก่อนการเริม่ งาน”  และนอกจากนัน้ บริษทั ยังก�ำหนดให้ผบู้ ริหารและหัวหน้างาน
ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง “ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อสื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและน�ำ
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทัง้ นีบ้ ริษทั ยังคงจัดอบรมและมีการวัดผลเกีย่ วกับนโยบายอย่างต่อเนือ่ งตาม แผนการอบรมก�ำหนดให้ครอบคลุม
กับจ�ำนวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท 100%
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้น�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจึงได้ก�ำหนดขั้นตอนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังนี้
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คณะกรรมการบริษัท
- แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ประธานกรรมการบริ ษั ท แสดงเจตนารมณ์ เ พื่ อ เข้ า รั บ การรั บ รอง
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
- เสนอและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ข้อปฏิบัติ ระเบียบต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ก�ำกับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบ
- เป็นผู้ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความ
เสีย่ งและความเสีย่ งด้านทุจริตคอร์รปั ชัน  รวมทัง้ ก�ำกับดูแลและสอบทาน
มาตรการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ท�ำหน้าทีใ่ นการจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล รายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และตัวแทนทางธุรกิจ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติ โดยต้อง
ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชันไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม

		 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
		 ตามที่คณะกรรมการบริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)  มีมติอนุมัติการลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2557  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำ� หนดไว้ในหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท   ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม   คณะ
กรรมการบริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ  ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้
ในปี 2561 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2561 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

รายงานประจำ�ปี 2561
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				 แนวปฏิบัติ

		 1. ส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึก  และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้แก่ กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย   ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทไม่กระท�ำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล  รวมถึงการให้ของขวัญทาง
ธุรกิจ บริษัทจะด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้   
3. ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน กระท�ำการใดหรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สนิ   หรือผลประโยชน์ใด
จากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระท�ำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ต�ำแหน่งหน้าที่
และ/ หรือ น�ำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง  มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจให้เหมาะสม  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่น  
5. ก�ำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวน   
แนวทางการปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย
และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจ
ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการได้ดำ� เนินการจัดท�ำ “ข้อปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ” ซึง่ ประกอบด้วย
1. ค�ำนิยามและรูปแบบการคอร์รัปชั่น
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
3. แนวทางการปฏิบัติ
ซึ่งได้รับอนุมัติจากประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  2561
(รายละเอียดปรากฎในหัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการ “หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย หัวข้อ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ”
และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี”)
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ และการจ่ายสินบนเพือ่ ประโยชน์
ทางธุรกิจ รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อปลูกจิตส�ำนึกที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม
น�ำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร
บริษัทได้ผ่านการรับรอง เป็นล�ำดับที่ 185 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาคณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้นอ้ มน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหาร
องค์กรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดพร้อมถือมั่นในการให้
พนักงานทัว่ ทัง้ องค์กรปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความขยัน ซือ่ สัตย์ ยุตธิ รรม ตามปรัชญาการด�ำเนินชีวติ และการท�ำงานของผูก้ อ่ ตัง้ เครือ
สหพัฒน์ ดร.เทียม โชควัฒนา  รวมถึงการตระหนักถึงความส�ำคัญและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ส่งผลให้ปี 2561 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริษัทแต่อย่างใด
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บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

4. พนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรบุคคล และเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจไปสู่เป้าหมาย และสร้างความได้เปรียบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ จึงได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านการบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ พร้อมสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่
สร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเติมโตไปพร้อมๆ กับความส�ำเร็จขององค์กร
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือ
ส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ
ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง
สร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสม ตามความรู้ ความสารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�ำงานซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการ
พิจารณาและก�ำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการท�ำงานโดยค�ำนึงถึงหลัก
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ เป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

		

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละความผูกพันต่อบริษทั ของพนักงาน บนพืน้ ฐานการปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม และการเคารพซึ่ง
กันและกัน บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

		

แนวทางปฏิบัติด้านว่าจ้าง

1. บริษัทไม่ใช้แรงงานที่ถูกบังคับในการจ้างงานทุกรูปแบบ
2. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย,ข้อก�ำหนด ต่างๆ และจะคุ้มครองสิทธิ ของพนักงานให้เท่าเทียมกัน
3. บริษัทจัดให้มีระบบการจ้างงานที่มีสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีข้อตกลงการจ้างงานอย่างชัดเจน
4. บริษัทปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงานโดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ
การท�ำงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล

		

แนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทน

1. บริษทั ก�ำหนดค่าตอบแทนไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ฎหมายก�ำหนดหรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยความ
ยุตธิ รรม ไม่เลือกปฏิบตั ใิ น เรือ่ งสัญชาติ เชือ้ ชาติศาสนา เพศ แต่จะพิจารณาตามหลักทีว่ า่ งานเท่ากันค่าตอบแทนเท่ากัน
2. บริษทั พิจารณาการปรับค่าจ้างด้วยความยุตธิ รรมเพือ่ แยกให้เห็นว่าผูป้ ฏิบตั งิ านมีความแตกต่างกันทัง้ ในด้านความรู้
ความสามารถ โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบการประเมินผลงาน การเลื่อนต�ำแหน่ง
3. บริษัทมีระบบการบันทึก รายงาน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

รายงานประจำ�ปี 2561
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แนวปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์

1. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านระบบคณะกรรมการสวัสดิการ และระบบอื่นๆ ซึ่ง
พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายตามสิทธิที่พนักงานทุกประเภทสัญญาจ้างจะได้รับ
3. บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือการกระท�ำใดๆ ที่จะเป็นผลกระทบต่อการใช้สิทธิของพนักงานที่ไม่มีผลเสียหาย
ต่อกิจการของบริษัท ในการด�ำเนินกิจกรรมของพนักงานที่ถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ
ความพิการ ชาติก�ำเนิด การเป็นสมาชิกสหภาพ พรรคการเมือง
4. บริษทั จัดให้มรี ะบบร้องทุกข์ เพือ่ เป็นสือ่ ในการสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ทดี่ รี วมทัง้ ให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงาน

		

แนวปฏิบัติการร้องทุกข์

1. พนักงานยื่นค�ำร้องทุกข์เป็นหนังสือหรือทางวาจาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการร้องทุกข์ โดยระบุวัน
เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ ประเด็นของปัญหา มูลเหตุที่เกิดปัญหาให้ต้องร้องทุกข์ ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน อย่างไร มีความ
เป็นมา สภาพแวดล้อม พฤติกรรมอย่างไร วัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์ โดยแนบเอกสารประกอบ (หากมี)  พร้อม
ทั้งลงชื่อ ต�ำแหน่ง หน่วยงาน ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง
2. กรณี ที่พนักงานผู้ร้องทุกข์ ไม่สามารถยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ด้วยเหตุผลประการใดๆ ก็ตาม  
พนักงานอาจยื่นค�ำร้องทุกข์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป หรือผู้จัดการบุคคล
3. กรณี ผูร้ อ้ งทุกข์ไม่สามารถให้ขอ้ มูลเพือ่ พิจารณาเรือ่ งร้องทุกข์ได้ สามารถ มอบหมายหรือแต่งตัง้ ให้มตี วั แทนเข้ามาให้
ข้อมูล ทั้งนี้จะต้องมีการมอบอ�ำนาจหรือแต่งตั้งตัวแทนให้ถูกต้อง
4. หาก มีผู้ร้องทุกข์หลายคนในเรื่องเดียวกัน   ให้ลงนามร่วมกันในหนังสือร้องทุกข์ฉบับเดียวกันได้
5. กรณี ผูร้ อ้ งทุกข์ไม่พอใจค�ำตอบจากผลการพิจารณา พนักงานผูร้ อ้ งทุกข์สามารถยืน่ อุทธรณ์ได้ตามขัน้ ตอนที่ 2 และ 3

		

การสรรหาและการจ้างงาน

ในปี 2561 ส�ำหรับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรจะเริม่ ต้น เมือ่ มีตำ� แหน่งทีเ่ ปิดใหม่หรือมีตำ� แหน่งว่างทางบ
ริษทั ฯจะพิจารณาหมุนเวียนพนักงานปัจจุบนั ทีเ่ หมาะสมก่อน หรือในบางต�ำแหน่งอาจจะเปิดโอกาสให้พนักงานปัจจุบนั ทีส่ นใจ
สมัครตามแหน่งดังกล่าวและมีกระบวนการคัดเลือก ถ้าหากไม่มผี ท้ ู สี่ นใจหรือเหมาะสมกับต�ำแหน่งนัน้ บริษทั จะท�ำการประชาสัมพันธ์
เพือ่ เปิดรับสมัครผูส้ มัครจากภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ เพือ่ ให้ได้ผสู้ มัครทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ตามทีต่ อ้ งการ
ทัง้ นีผ้ สู้ มัครทุกคนจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน ตัง้ แต่กระบวนการคัดเลือก เข้าสูก่ ารสัมภาษณ์ และได้รบั ว่าจ้าง
เป็นพนักงาน กรณีผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกหลังจากเข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว บริษัทจะมีการแจ้งผลให้ทราบ
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จำ�นวนพนักงานและประเภทการจ้างงาน

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
ณ 31 ธันวาคม 2561

815 คน

สาขา

ส�ำนักงานใหญ่ :
กรุงเทพฯ

พนักงานผู้พิการ

10 คน
ประเภทการจ้าง

รายเดือน

309 คน

เพศ

หญิง

608 คน

รายวัน

363 คน
สาขาล�ำพูน :
จังหวัดล�ำพูน

54 คน
รายเดือน

46 คน
รายวัน

274 คน
สาขากบินทร์บุรี :
จังหวัดปราจีนบุรี

228 คน

ชาย

207 คน

รายเดือน

70 คน
รายวัน

108 คน
178 คน

คนต่างชาติ

30 คน

รายงานประจำ�ปี 2561
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กราฟแสดงจำ�นวนพนักงาน

กราฟเปรียบเทียบการจ้างคนพิการกับกฎหมาย

จํานวนพนักงาน

พนักงานผูพิการ
กฎหมาย

1,200
937

1,000
800

			

10

815

11

10

10

9

10

8

600

6

400

4

200

2

0

12

12

1,018

2561

2560

0

2559

2561

2560

2559

การพัฒนาบุคลากร

บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร เพือ่ ส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
และปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มในองค์กร ให้เ ป็น องค์กรแห่ง การเรี ยนรู ้ ตลอดจนเสริ ม สร้ า งให้ พ นั ก งานเป็ น พนั ก งานที่ มี คุณ ภาพ
มี ศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพการท�ำงาน และ คุณภาพชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และต่อผู้ร่วมงาน

			 1. การฝึกอบรม
บริษัทฯได้ก�ำหนดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ และก�ำหนดในการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้
กลุ่มระดับบริหาร
มุง่ สร้างเสริมวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ ระหว่างผูบ้ ริหารของบริษทั ในกลุม่ และบริษทั ในเครือ
ในเรือ่ งการบริหารจัดการการผลิต การบริหารการขาย และการตลาด
แล้วน�ำมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มระดับจัดการ
มุ ่ ง พั ฒ นาความรู ้ ทั ก ษะในการบริ ห ารงานและ
ทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย โดยในปี 2561 มุ่งเน้นการ
พัฒนากลุ่มผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารรุ่นใหม่ให้
เป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพและเป็นก�ำลังน�ำทีมงานให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยเพิม่ เติมความรูจ้ ากหลักสูตรฝึกอบรม ในกลุม่
หลักสูตรสายวิชาชีพ และกลุม่ หลักสูตรบริหารจัดการ
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กลุ่มระดับปฏิบัติงาน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกตาม
สายอาชีพ การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รพื้ น ฐานและหลั ก สู ต รสาย
วิชาชีพ

หลักสูตร
การบริหารจัดการ

หลักสูตร
ด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

หลักสูตรพื้นฐาน

หลักสูตรสายวิชาชีพ

ด�ำเนินการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบงานของบริษัทและ
คุณธรรมจริยธรรม
ในการท�ำงาน มุ่งเน้น
ให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี
ในการท�ำงาน รวมไปถึง
ความโปร่งใสในการ
ท�ำงานผ่านหลักสูตร

เพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับ
บุคลากรในสายอาชีพต่าง
ๆ เช่น สายงานธุรกิจ การ
ขาย และการผลิต เพื่อส่ง
เสริมการสร้างกลยุทธ์ใน
การน�ำเสนอสินค้าและ
บริการของบริษัทให้เป็นที่
รู้จักและประทับใจแก่
ลูกค้า อันเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการด�ำเนินธุรกิจ

เพิ่มขีดความสามารถ ใน
การบริหาร การจัดการ
การตัดสินใจ และการ
ท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
ด�ำเนินธุรกิจก้าวไปตาม
วิสัยทัศน์ที่วางไว้

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องของความ
ปลอดภัยและ
สวัสดิภาพในการท�ำงาน
ของพนักงาน โดยส่งเสริม
ให้พนักงานมีความรู้ใน
การจัดการกับ
ภาวะฉุกเฉิน
เพื่อลดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมไป
ถึงการปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย
และสอดคล้องตาม
กฎหมาย

•

•

•

•
•

•
•
•
•

องค์กรโปร่งใสไร้
คอร์รัปชั่น
เรื่องเล่าข่าวทุจริต
และผิดมาตรฐาน
บัญชี
Teamwork
การเตรียมความ
พร้อมก่อนการปฏิบตั งิ าน
การลดความ		
บกพร่องในการ		
ท�ำงานประจ�ำวันให้
เป็นศูนย์

•
•
•

•
•

แนวโน้มแฟชั่นปี
2019
ความรู้เกี่ยวกับ		
แพทเทิร์น
มาตรฐานและ		
กลยุทธ์ด้าน HR
การตรวจสอบ		
คุณภาพด้วยวิธีชัก
ตัวอย่างเพื่อการ
ยอมรับ
Data science for
Business
สูตร สถิติ และ		
รายงานเพื่อการ
วิเคราะห์ฯ

•

•
•

กระดาษ 1 ใบเข้าใจ
ประเด็น
เทคนิคการมอบ		
หมายงาน สอนงาน
ติดตามงานที่ได้
ทั้งงาน และได้ทั้งใจ
ลูกน้อง
ทักษะภาวะผู้น�ำของ
ผู้บังคับบัญชา
วิธีออกแบบกระดาษ
ท�ำการ

•
•
•
•
•

การดับเพลิงขั้นต้น
การดับเพลิงขั้น		
รุนแรง
การปฐมพยาบาล
ครบตามมาตรฐาน
จป. หัวหน้างาน
จป.บริหาร
5 ส เพื่อความ		
ปลอดภัย
การเตรียมความ
พร้อมเมื่อเกิด
แผ่นดินไหว

ผู้ผ่านอบรม คิดเป็น

ผู้ผ่านอบรม คิดเป็น

ผู้ผ่านอบรม คิดเป็น

ผู้ผ่านอบรม คิดเป็น

62%

38%

83%

43%
รายงานประจำ�ปี 2561
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จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรม ประจำ�ปี 2561
ชม./ คน/ ปี

ผู้บริหาร

รวมทั้งหมด

7.99

9.

17

.2

9

ระดับจัดการ

83

พนักงาน

6.27

แยกการ
บังคับบัญชา

แยกเพศ

11

.91

6.76

ชาย

หญิง

		 2. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริษัทฯได้มีการน�ำเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีการพัฒนาขึ้นจากบุคลากรภายใน และความรู้อื่นๆที่ส่งเสริม
การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน น�ำมาไว้ในระบบ e - learning ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้เข้าไป
ศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ทางบริษัท ได้จัดให้มีห้องสมุดส�ำหรับพนักงาน โดยมีหนังสือที่หลากหลาย
และจ�ำเป็นต่อการพัฒนาความรู้ของพนักงานเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการท�ำงาน เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาใน
ภูมิภาคอาเซี่ยน  ปรัชญาการท�ำงาน ฯลฯ
		 3. การศึกษาดูงาน
บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนและจัดส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน จากองค์กรภายนอก เช่นงาน Shanghai intertextile งาน Shanghai interfiliere ณ ประเทศจีน  งานแนวโน้มแฟชั่น ปี 2019 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่ง
ชาติงาน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้ก้าวตามทันนวัตกรรมของโลกที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นการเก็บเกี่ยว
องค์ความรู้เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนา
องค์กรในปัจจุบันเชื่อมโยงไปถึงอนาคต
		 4. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing)
บุคลากรทุกคนนับว่าเป็นแหล่งความรู้ชั้นดี เนื่องจากทุกคนได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งความรู้ที่
คนๆหนึ่งยังขาด อาจจะมีอยู่ในตัวของคนอีกคนหนึ่ง ดังนั้นทุกครั้งที่มีการประชุม หรือร่วมพูดคุยกันทั้งในหน่วยงาน
ระหว่างหน่วยงาน หรือทั้งองค์ บริษัทได้สนับสนุนให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้ที่มี เพื่อเป็น
ประโยชน์กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ รวมทั้งการแบ่งปันความรู้เฉพาะทางที่นอกเหนือจากการท�ำงาน ซึ่งเป็นความรู้ที่
มีประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจ�ำวัน โดยผู้มีองค์ความรู้น�ำมาถ่ายทอดในบทบาทของการเป็นวิทยากรในรูปแบบ
ของหลักสูตรฝึกอบรม
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		 5. การเรียนรู้จากในงาน จากการปฎิบัติจริง (On the job training)
จากการที่บริษัทฯได้ด�ำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ส่งผลให้เกิดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการท�ำงานใน
แต่ละสายงานขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งบุคลากรเหล่านี้สามารถที่จะน�ำความรู้ความเชี่ยวชาญจากในงานผสมผสานกับ
ความรู้ที่ได้รับมาจากแหล่งความรู้อื่นๆ น�ำมาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมที่สุดและน�ำมาใช้ในงานได้อย่างลงตัว ก่อ
ให้เกิดแบบแผนในการท�ำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับบุคลากรรุ่นหลัง ผ่านระบบการสอนงาน โดยพนักงานใหม่ที่
เข้ามาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ จะได้รับการดูแลและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างใกล้ชิดจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
			 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
บริษัทฯได้จัดให้มีคณะกรรมการ Kaizen เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง การท�ำงานให้ดีขึ้น โดยให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดหรือผลงานที่ช่วยส่งเสริมการท�ำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน Saha Group Innovation Award อย่างต่อเนื่องทุกปี
			

การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยจิตส�ำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร ซึ่งถ่ายทอด สู่กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้การศึกษา สิ่งแวดล้อม ศิลปะ
วัฒนธรรม ครอบครัว สุขภาพ ชุมชนและศาสนา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

Happy Body (สุขภาพดี)
ต้ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพของ
บุคลากรในเชิงป้องกัน
• ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
• ตรวจสารเสพติด

Happy Brain (หาความรู้)
ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ก าร
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทั้ ง ในองค์ ค วามรู ้ ที่ จ� ำ เป็ น
ส�ำหรับการท�ำงาน
• อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ป้องกันและระงับอัคคีภยั
• อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ขั บ ขี่
ปลอดภัย

Happy Heart (น�้ำใจงาม)
ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานความมี
น�้ำใจไมตรีเอื้ออาทรต่อกัน
• กิจกรรมสาธารณกุศล
• เยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย

Happy Soul (จิตใจสงบ)
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับศาสนาทีถ่ กู ต้อง ปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
บุคลากร
• กิจกรรมแห่งเทียน
เข้าพรรษา
• กิจกรรมวันสงกรานต์

Happy Society (สังคมดี)
เรียนรูบ้ ทบาทของการเป็นผู้ ให้
มีจิตส�ำนึกสาธารณะ
• โครงการบริจาคอุปกรณ์
การเรียน
• PG จิตอาสาพิทักษ์ป่า
ลดโลกร้อน ปีที่ 11

Happy Money (ปลอดหนี้)
ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีการออม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งไว้ ใช้ ใ นยาม
ฉุกเฉินและ ยามเกษียณ
• กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
• สหกรณ์ออมทรัพย์

Happy Relax (ผ่อนคลาย)
เนื่องจากต้องการให้บุคลากร
ผ่อนคลายความเครียดจาก การ
ท�ำงาน
• กิจกรรมรอยยิม้ และเสียงลุน้
• กิ จ กรรมสั ป ดาห์ ค วาม
ปลอดภัย

Happy Family (ครอบครัวทีด่ )ี
บุคลากรสามารถดูแลตัวเอง
และครอบครัวให้ มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี
• มอบทุนการศึกษา
• มอบสวัสดิการช่วยเหลือ
พนั ก งานที่ ป ระสบภั ย
ธรรมชาติ (วาตภัย)
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การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำ�งานอย่างมีความสุข

กิจกรรมเพื่อสังคม
• กิจกรรมเลี้ยงไอศกรีม
เนื่องในวันคนพิการสากล
• กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้ผู้ต้องขังหญิง
• กิจกรรมผ้าป่า ขยะรีไซเคิล
• กิจกรรมมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์กีฬา โรงเรียนแจ่มพัฒนา
• กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
• กิจกรรมธารน�้ำใจ PG สู่ชนบท
• กิจกรรมบริจาคโลหิต
• กิจกรรม PG จิตอาสาพิทักษ์ป่า
ลดโลกร้อน
• กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
• ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล
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กิจกรรมเพื่อพนักงาน
• กิจกรรมมอบเกียรติบัตรพนักงานปฏิบัติงาน
ครบรอบ 10 , 20 และ 30 ปี
• กิจกรรม แฮปปี้ วันวาเลนไทน์เดย์
• กิจกรรมท�ำบุญ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
• กิจกรรมออมเงินกับธนาคารออมสิน
• กิจกรรมความรู้จากประกันสังคม
• กิจกรรมวันสงกรานต์
• กิจกรรม Saha Group Family Sport Day
• กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับ บุตร – ธิดา
พนักงาน
• กิจกรรม Clean Food Good Test
• กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week
• กิจกรรมตรวจมะเร็งเต้านม

			 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ด้วยการก�ำหนดนโยบายความปลอดภัย   
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(คปอ.) เป็นตัวแทนของพนักงานในการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
และมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน ทัง้ นี้ เพือ่ ความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน ผูร้ บั เหมา   และบุคคล
ภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัทฯ โดยมีการด�ำเนินการต่างๆ ดังนี้
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.)
กฎหมายก�ำหนด
สาขา

บริษัท
จ�ำนวนกรรมการ จ�ำนวน พนง.
(คน)
(คน)

จ�ำนวนลูกจ้าง (คน)

จ�ำนวนกรรมการ (คน)
ชาย

หญิง

รวม

ส�ำนักงานใหญ่

ตั้งแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน

7

363

6

5

11

ล�ำพูน

ตั้งแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน

7

274

7

4

11

กบินทร์บุรี

ตั้งแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน

7

178

6

3

9

815

19

12

31

61

39

100

รวม

เทียบสัดส่วน (%)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ส�ำนักงานใหญ่
จ�ำนวน (คน)
ชาย

ล�ำพูน
จ�ำนวน (คน)

หญิง รวม

ชาย

กบินทร์บุรี
จ�ำนวน (คน)

หญิง รวม

รวม
จ�ำนวน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1. จป.ระดับบริหาร

15

16

31

2

1

3

4

0

4

21

17

37

2. จป.ระดับหัวหน้างาน

7

45

52

3

14

17

3

8

11

13

70

83

3. จป.ระดับวิชาชีพ

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

			 การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
		บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
อย่างเคร่งครัด โดยก�ำหนดเป็นแนวทางปฏิบตั ผิ า่ นนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
และนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้อง ในปี 2561 ไม่เกิดกรณีละเมิดข้อก�ำหนดและกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมแต่อย่างใด
			 การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
		บริษทั ฯ ปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยให้กบั พนักงานในทุกระดับผ่านการก�ำกับดูแลในระดับนโยบายและ
การปฏิบตั ิ เช่น  อบรมดับเพลิงขัน้ สูง อบรมและฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมเมือ่ เกิดแผ่นดินไหว วิธกี ารเอาตัวรอดจาก
ภัยเรือล่มและการใส่เสือ้ ชูชพี ทีถ่ กู ต้อง อบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน การช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน (Cardio-Pulmonary
Resuscitation; CPR) และการใช้เครือ่ งฟืน้ คืนคลืน่ หัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator; AED)
โดยสภากาชาดไทย  อบรมขับขีป่ ลอดภัย  เป็นต้น ซึง่ กิจกรรมต่างๆ มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งทุกปี
รายงานประจำ�ปี 2561
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อบรมดับเพลิงขั้นสูง
โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.ลำ�พูน

อบรมดับเพลิงขั้นสูง โดยงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จ.ลำ�พูน

			 การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำ�หนด

บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อก�ำหนดด้านความ
ปลอดภัยของสารเคมีอย่างเคร่งครัด ผ่านการก�ำกับดูแลในระดับนโยบายและการปฏิบตั ิ เพือ่ ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
ของผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมถึงลดและป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ได้แก่
•
•
•
•
•

ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีทมี่ คี วามเป็นอันตราย โดยการคัดเลือก สัง่ ซือ้ และใช้สารเคมีทดแทนทีม่ คี วาม
ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สารเคมี โดยควบคุมการจัดเก็บ การใช้งาน การก�ำจัด รวมถึงจัดให้
มีอปุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคลทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อใช้ในการควบคุมสารเคมีหกหรือรั่วไหล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมี อบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีให้กับ
ผู้เกีย่ วข้องทัง้ หมดอย่างต่อเนือ่ งทุกปี
จัดให้มกี ารประเมินผลการบริการจัดการด้านสารเคมี โดยการทบทวน ตรวจติดตาม ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านสารเคมี เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อก�ำหนด   ด้านสารเคมีอย่างต่อเนือ่ ง

			 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท�ำแผนฉุกเฉินเพือ่ ก�ำหนดแนวทางและวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ เข้าระงับเหตุได้ทนั ท่วงที ประกอบ
ด้วย 3 แผน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภยั   สารเคมีหรือน�ำ้ มันหกรัว่ ไหลและ
หม้อไอน�ำ้ รัว่ หรือระเบิด โดยมีการฝึกอบรมและทบทวนความรูใ้ ห้กบั พนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอและฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภยั ปีละ 4 ครัง้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดความปลอดภัย ลดความสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานและ
บริษทั   ตลอดจนเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่อองค์กรและชุมชนใกล้เคียง  ส่วนการเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบตั ิ ได้แก่ การฝึกซ้อมอพยพ กรณีเกิดแผ่นดินไหว ซึง่ ได้ดำ� เนินการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว ทุกสาขา ปีละ 1 ครัง้
อย่างต่อเนือ่ ง
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อบรมดับเพลิงขั้นต้น

			

การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยแพทย์กู้ชีพ EMS โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

อาชีวอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ

บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มกี ารประเมิน    ความ
เสีย่ งด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) ทุกลักษณะงาน เน้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคจากการท�ำงานและปัญหา  จากท่าทาง
การท�ำงานทีไ่ ม่ถกู ต้อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ อบรมวิธกี ารยกของทีถ่ กู วิธี ท่าทางการท�ำงานทีถ่ กู ต้อง   ตามลักษณะ
งาน  กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนือ้ เพือ่ ลดความเมือ่ ยล้าจากการท�ำงาน ซึง่ จัดต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 11 แล้ว  
ปี 2561 ผลการตรวจสุขภาพประจ�ำปี พบว่าพนักงานมีคา่ ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) สูงขึน้ ซึง่ เสีย่ ง
ต่อการเกิดภาวะอ้วนลงพุง เพือ่ เป็นการป้องกันกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (Non-Communicable Diseases; NCDs) โดย
สาเหตุหลักส�ำคัญของกลุม่ โรค NCDs คือพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ ในการด�ำเนินชีวติ ไม่วา่ จะเป็นการรับประทานอาหารรส
จัด เช่น หวานจัด เค็มจัด อาหารทีม่ ไี ขมันสูง อาหารปิง้ ย่าง การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์  การสูบบุหรี  ่ การไม่ออกก�ำลัง
กาย  การนอนดึก การมีความเครียดสูง การรับประทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เป็นต้น  ซึง่ พฤติกรรมเสีย่ งดังกล่าวก่อให้เกิด  
โรค NCDs เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ บริษทั จึงเน้นการดูแลสุขภาพ   เชิง
ป้องกันให้กบั พนักงาน ทัง้ ด้านโภชนาการและการออกก�ำลังกาย รวมถึงให้ความรูเ้ กีย่ วกับไขมันทรานส์ดว้ ย  

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
และการตรวจสุขภาพประจำ�ปี 2561

ให้ความรู้เกี่ยวกับไขมันทรานส์
และวิธีการดูฉลากข้างภาชนะบรรจุ

					การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
บริษัทฯ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ได้แก่ แสงสว่าง  เสียง  ความร้อน  ฝุ่นละออง  ปริมาณ
ความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ปฏิบัติงาน คุณภาพน�้ำทิ้งและคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย (Stack Emission)      
เพื่อตรวจติดตามและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด      
เป็นการป้องกันโรคจากการท�ำงานให้กับพนักงาน รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง

รายงานประจำ�ปี 2561
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ตรวจวัดปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
(Formaldehyde) บริเวณพื้นที่ทำ�งาน

ตรวจคุณภาพน้ำ�ทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบาย (Stack Emission)

จากการป้องกันอุบตั เิ หตุเชิงรุกดังกล่าว ท�ำให้บริษทั ไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน รวมถึงไม่มกี ารเจ็บป่วยหรือ
เกิดโรคจากการท�ำงาน บริษทั จึงได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ระดับแพลทินมั ปีที่ 3 (ไม่เกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานถึงขัน้
หยุดงานต่อเนือ่ ง 16,225,144  ชัว่ โมงการท�ำงาน) ใน “โครงการรณรงค์ลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ Zero
Accident Campaign” ประจ�ำปี 2561 ซึง่ เป็นปีที่ 11 ติดต่อกันและได้รบั ประกาศนียบัตรเกียรติยศ รางวัลสถานประกอบ
กิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ประจ�ำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 4
ติดต่อกัน ระดับทอง จากกระทรวงแรงงาน

โล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทตินัม ปีที่ 3
โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้เป็นศูนย์
Zero Accident Campaign ประจำ�ปี 2561

			

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ประจำ�ปี 2561
ระดับประเทศ ปีที่ 4 ติดต่อกัน

การแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษทั ได้จดั ให้มกี ระบวนการในการจัดการกับเรือ่ งทีพ่ นักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระท�ำผิด โดยก�ำหนดเป็น
นโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�ำผิด ไว้ใน “จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน”
คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมือ่ พบเรือ่ งที่
อาจเป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของพนักงานในบริษทั ตลอดจนพฤติกรรมทีอ่ าจเป็น
ปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิด
สิทธิ หรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรม ผ่านช่องทางและกระบวนการทีบ่ ริษทั ก�ำหนด
บริษทั จะรับฟังและด�ำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนที่
เป็นระบบและยุตธิ รรม ข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้ จะท�ำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
หรือความเสียหาย
2. บริษทั จะเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นความลับ และค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูร้ อ้ งเรียน โดยก�ำหนดมาตรการ
คุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีเ่ ป็นพนักงาน รวมถึงผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รบั ความคุม้ ครองจากการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนต�ำแหน่งงาน
เลิกจ้าง เป็นต้น
(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน แสดงอยูใ่ น “การก�ำกับดูแลกิจการ หมวด 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย”
และเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษทั www.pg.co.th ภายใต้หวั ข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ”ี )
5. สิทธิมนุษยชน
		 บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยดำ�เนินธุรกิจตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และประกาศเป็น
นโยบายที่ชัดเจน ภายใต้ขอบเขตอำ�นาจบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำ�ใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
		 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนทั้งมาตรฐานสากล
คือ มาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2553) ใน
การไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีถิ่นก�ำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเบี่ยงเบน
ทางเพศ ความทุพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน พนักงานมีความสมัครใจในการท�ำงาน ไม่ใช้
แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะ
และเพิม่ พูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรูอ้ ย่างทัว่ ถึงและสม�ำ่ เสมอ ในกรณีทพี่ นักงานไม่ได้รบั ความยุติธรรม
ในเรือ่ งต่างๆ มีการก�ำหนดช่องทางทีส่ ามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ าจเป็นการกระท�ำผิดกฎหมายพร้อมทั้งมี
กระบวนการแก้ไข มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีเ่ ป็นระบบและยุตธิ รรมโดยเผยแพร่ในระบบอิเลคทรอนิคส์ในองค์กร (Intranet)
ทั้งนี้บริษัทยังได้ให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักนโยบาย และคุณธรรม ( Code of Conduct) ของ
ลูกค้าในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้มีการลงนามในนโยบายของ PVH Corp. ดังนี้
		
1.		 นโยบายแรงงานสัมพันธ์
		 2.		 นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ
		 3.		 นโยบายการคุกคามและการล่วงละเมิด
		 4.		 นโยบายการบังคับใช้แรงงาน
		 5.		 นโยบายแรงงานเด็ก
		 6.		 นโยบายเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
		 7.		 นโยบายสุขภาพและความปลอดภัย
		 8.		 นโยบายค่าตอบแทนและประโยชน์
		 9.		 นโยบายจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน
		 10. นโยบายสิ่งแวดล้อม

		

การปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

บริษทั เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงานโดยจะปกป้องและไม่นำ� ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติ
ครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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การดูแลชุมชนและสังคม

การดูแลบุคลากรของบริษทั ยังครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานเป็นผูท้ มี่ จี ติ ใจดีงาม เอือ้ เฟือ้ และแบ่งปันประโยชน์
และความสุขแก่ผู้อื่น พร้อมที่จะให้และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคม มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมท�ำกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่บริษัทจัดขึ้น และ/หรือ พนักงานริเริ่มท�ำเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
		 บริษัทมีแนวทางในการด�ำเนินการด้านสังคมและการพัฒนาชุมชนโดยการด�ำเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการด�ำเนินกิจการของบริษัท โดยก�ำหนดกรอบการด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนและสังคม บริเวณพื้นที่รอบส�ำนักงานและโรงงานทุกสาขา ครอบคลุมการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การส่งเสริมการเรียนรู้ส�ำหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
2. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน
3. การเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน
เส้นทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม

BKK
การศึกษา

สิ่งแวดล้อม

KB

โครงการธารน�้ำใจ PG สู่ชนบท : ปีที่ 15  โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณาราม

โครงการนักศึกษาฝึกงาน
ภาคฤดูร้อน
-  มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
    ราชมงคลธัญญบุรี

โครงการนักศึกษาฝึกงาน
ภาคฤดูร้อน
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    ราชมงคลกรุงเทพ

โครงการ PG จิตอาสาพิทักษ์
ป่าแบบยั่งยืน

-

LB
ร่วมกับชมรมบริหารงาน
บุคคลเครือสหพัฒน์ มอบ
อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์
กีฬา โรงเรียนบ้านแจ่ม
พัฒนา

-

โครงการบริจาคโลหิต
สังคม

			

สภากาชาดไทย
- มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้
ประสบภัย

-

โครงการบริจาคสิ่งของให้ผู้
ต้องขังหญิง

ส่งเสริมการโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน

บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญเรือ่ งการศึกษาทัง้ ของบุตรของพนักงานและเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นวัยเรียนให้ตงั้ ใจศึกษาเล่าเรียน
ส่งผลให้สงั คมไทยมีความสุข มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตทัง้ ยังเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ แบ่งเบาภาระให้กบั ครอบครัว
ของพนักงานโดยบริษัทมีการมอบทุนการศึกษาดังนี้
1. ร่วมกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ระดับประถมศึกษา – อุดมศึกษา
จ�ำนวน 21 ทุน
2. ร่วมกับกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและวิศวกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ�ำนวน 2 ทุน
3. มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยทคโนโลยีจิตรลดา จ�ำนวน 2 ทุน
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			 โครงการธารน้ำ�ใจ PG

			 จากแนวความคิดของอดีตประธานและผูก้ อ่ ตัง้ เครือสหพัฒน์ ดร.เทียม โชควัฒนา  ทีต่ ระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษา  
บริษัทถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ด�ำเนินเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาบริเวณรอบที่ตั้งสถานประกอบ
การของบริษัทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา  ซ่อมแซมโรงหารอาหารหรือสถานที่สันทนาการ  ตลอดจน
สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนขาดแคลน โดยบริษัทได้ด�ำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 15 ปี
ในปี 2561 บริษัทได้จัดโครงการขึ้นที่โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม จังหวัดปราจีนบุรี และร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคล
เครือสหพัฒน์ (ล�ำพูน) มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนบ้านแจ่มพัฒนา จังหวัดล�ำพูน

			 ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม

		บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมท�ำประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม สร้างให้พนักงานเข้าใจถึงความเสียสละ

ความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทยังจัดกิจการรมที่รวมแรง
รวมใจพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

			 การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล
		บริษัท ประชอาภรณ์ จ�ำกัด(มหาชน) และบริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จ�ำกัด(บริษัทร่วมทุน) ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในกิจกรรมสาธารณกุศลทั้งของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  จึงได้มอบเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปให้กับ สภากาชาดไทย  เพื่อน�ำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ
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			 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าล�ำทองหลางและป่าล�ำพญากลาง แปลงที่ 2 (ปี 2553) จังหวัด

สระบุรตี ามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50
“PG จิ ต อาสาพิ ทั ก ษ์ ป ่ า ลดโลกร้ อ น” ได้ ร ่ ว มสานต่ อ เจตนารมณ์ ข องโครงการปลู ก ป่ า ถาวรเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ในโครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์
ป่าล�ำทองหลางและป่าล�ำพญากลาง แปลงที่ 2 (ปี 2553) จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 12,500 ไร่ หรือประมาณ 200
ตารางกิโลเมตรเพื่อคืนผืนป่าให้กับลุ่มแม่น�้ำป่าสักซึ่งเป็นแหล่งน�้ำดิบหลักแหล่งหนึ่งของคนในภาคกลางเดิมมีสภาพเป็น
ป่าดิบแล้ง ภูเขาหินปูน และป่าเบญจพรรณที่เสื่อมโทรม ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ บริเวณที่มีสภาพ
เป็นป่าเสื่อม ซึ่งตามโครงการของบริษัทจะปลูกต่อเนื่อง เป็นเวลา 11 ปี พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ท�ำนุบ�ำรุงต้นไม้รวมถึงการ
ปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตาย โดยเริ่มด�ำเนินการปลูกเฉพาะโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบันติดต่อกันเป็นปีที่ 7 แสดงเป็น
ตารางจ�ำนวนต้นไม้และปริมาณ CO2 ดังนี้

ตารางแสดงจ�ำนวนต้นไม้ที่ปลูกและปริมาณดูดกลับ CO2
ปี

จ�ำนวนพื้นที่
(ไร่)

จ�ำนวนต้นไม้สะสม
(ต้น)

CO2
กิโลกรัม/ ปี

CO2
ตันคาร์บอน/ ปี

CO2
ตันคาร์บอน/ 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

ปี 2561

จำ�นวนปลูกต้นไม้
สะสมรวม

4,200 ต้น
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ปี 2561

ลดปริมาณ CO2

สะสม รวม 105,000
Kg.Co2eq

			 โครงการจิตอาสา “เราทำ�ความดีด้วยหัวใจ”

			 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสา “เราท�ำดีด้วยหัวใจ” เพื่อสนอง

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยให้พนักงานได้ฝึกฝนการมีจิตใจเมตตา
เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ตอ่ ผูอ้ นื่ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน เสียสละเวลาเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม รวมถึง
การเข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือกับชุมชนหรือสังคม

			 การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน

			 ด้วยตระหนักถึงการปลูกฝัง และพัฒนาจิตส�ำนึกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กรให้มีส่วน
ร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ประกอบกับการ
ที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ
ต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Continuous)  
ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินธุรกิจที่ผ่านมา จึงไม่เป็นที่ปรากฏว่าบริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้รับค�ำข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง
ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมิให้
สร้างผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน
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7. ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยได้ก�ำหนด
มาตรการประหยัดพลังงานและแนวทางป้องกันและควบคุมไม่ให้การด�ำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วทั้งองค์กรเพื่อดูแลและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น  โดยจัดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคณะท�ำงานของระบบการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม   รวมทั้งได้รับความร่วมมือ
จากพนักงานทุกคนภายในองค์กรและคู่ค้า  โดยปฎิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001
บริษัทส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเพื่อควบคุมดูแล
ติดตามการด�ำเนินงานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกิจของบริษัทให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ของบริษทั ทัง้ ด้านการปฎิบตั ติ ามกฎหมายกฎระเบียบข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการอนุรกั ษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม   ป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมโดยค�ำนึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน
การผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจ�ำหน่าย การใช้งาน การจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างยัง่ ยืนและคุม้ ค่า ตามหลัก 5R (REDUCE REUSE RECYCLE REPAIR REJECT) ลดการใช้   ใช้ซำ   
�้ น�ำกลับมาใช้
ใหม่   ซ่อมแล้วใช้   หลีกเลี่ยงการใช้และส่งเสริมให้มีการบ�ำบัดและฟื้นฟู  การทดแทน  การเฝ้าระวัง  ดูแลและป้องกันอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งเสริมการพัฒนาในการจัดท�ำระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกการ
ด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนั้นสอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล  ISO14001 : 2015
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การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

			 บริษัทก�ำหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  พร้อมก�ำหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ด�ำเนินงานด้านพลังงานและวัตถุดบิ เพือ่ การใช้พลังงานและวัตถุดบิ ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด โดยให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานทั่วทั้งองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน
			 นโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. มุง่ มัน่ ปฏิบตั ติ ามกฏหมายกฏระเบียบส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมของ บริษทั ฯ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ
จัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมด้านการจัดการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การป้องกันปัญหามลพิษด้านสิง่ แวดล้อมโดยค�ำนึงถึง
ผลกระทบทางด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อมในทุกขัน้ ตอนการผลิต ตัง้ แต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต
การจ�ำหน่าย การใช้งาน การจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า
4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการ
ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและระบบนิเวศ
5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยใช้หลัก
5R  (REDUCE   REUSE   RECYCLE   REPAIR   REJECT) ลดการใช้ ใช้ซ�้ำ   น�ำกลับมาใช้ใหม่   ซ่อมแล้วใช้  
หลีกเลี่ยงการใช้ และส่งเสริมให้มีการบ�ำบัดและฟื้นฟู การทดแทน   การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศตามธรรมชาติและความผาสุกของทุกคน
6. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการจัดท�ำระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยด�ำเนิน
การพัฒนาและตรวจติดตามด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์  และข้อก�ำหนด
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

				 การจัดการด้านพลังงาน
    
บริษัทด�ำเนินการบริหารการจัดการควบคุมการใช้พลังงานในส�ำนักงานและโรงงานอย่างต่อเนื่อง และยังคงให้ความ
ส�ำคัญเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน เพื่อการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยบริหารการจัดการการใช้พื้นที่การท�ำงานให้
เหมาะสม  
ด�ำเนินจัดการพื้นที่ท�ำงาน   โดยแยกพื้นที่ลักษณะงานส่วนที่ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ ออกจากพื้นที่ท�ำงานที่ต้องใช้
ระบบปรับอากาศ  
				 การบำ�รุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

เครื่องปรับอากาศ : โดยการบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามตารางแผนการบ�ำรุงรักษาที่ก�ำหนด ให้มีประสิทธิภาพ
ในการท�ำความเย็น ซึง่ เป็นระบบทีใ่ ช้พลังงานไฟฟ้าสูงให้มปี ระสิทธิภาพในการท�ำความเย็นเพือ่ ลดการท�ำงานเครือ่ งปรับอากาศ
ระบบแสงสว่าง : การลดการใช้พลังงานของระบบแสงสว่าง โดยการน�ำหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED มาใช้งาน
แทนหลอดฟลูออเรสเซน   ซึ่งมีประสิทธิภาพการให้แสงในอุณหภูมิการท�ำงานปกติสูงกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน และหลอด
LED ยังมีความสูญเสียในรูปของความร้อนต�ำ 
่ ส่งผลช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยการใช้เครือ่ งปรับอากาศได้ในทางอ้อม   และด�ำเนิน
การติดตั้งระบบแสงสว่างที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ส�ำหรับไฟส่องสว่างทางเดินภายนอก
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ระบบการผลิต : เพือ่ การเพิม่ ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยการเปลีย่ นใช้เครือ่ งจักรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง  

และปรับเปลี่ยนจากการใช้หม้อไอน�้ำขนาดใหญ่ ปรับมาใช้หม้อไอน�้ำขนาดเล็ก ซึ่งหม้อไอน�้ำขนาดเล็กใช้พลังงาน
น้อยกว่ามาก  มีการสูญเสียพลังงานน้อย และยังเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษต่อชุมชน
รอบข้าง
การใช้พลังงานทดแทน ในปี 2561 บริษัทจัดท�ำโครงการน�ำร่องการใช้งานระบบโซล่าเซลในการผลิตไฟฟ้า
โดยทดลองติดตั้งบริเวณลานจอดรถยนต์ของบริษัท ซึ่งระบบโซล่าเซลล์สามารถให้พลังงานทดแทนได้ 9,000 Kw/ปี  
ลดค่าไฟฟ้าได้ 36,000 บาท/ ปี  และส่งผลให้ลด Co2 ได้ 5,625 Kg.Co2

				 โครงการ Boiler Bio-Mass

บริษัทตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานน�้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ใน
ขณะที่แหล่งน�้ำมันดิบเริ่มลดน้อยลงบริษัทให้ความส�ำคัญกับปัญหาพลังงานดังกล่าวประกอบกับมีความมุ่งมั่น
ต้องการลดการใช้พลังงานน�้ำมัน และเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
โรงงานสาขาล�ำพูนและกบินทร์บุรี ใช้ระบบ Boiler Bio-Mass เพื่อผลิตพลังงานความร้อน โดยใช้ชิ้นไม้สับ
(ChipWood) เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้น�้ำมันเตา ซึ่งนอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถลดมลพิษทาง
อากาศจากควันที่เกิดจากเผาไหม้ ซึ่งการเผาไหม้ชิ้นไม้สับนั้นปราศจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์จึงไม่ท�ำลายสุขภาพของ
พนักงานและชุมชนบริเวณข้างเคียงโรงงาน ท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตสินค้าของ
บริษัทได้อีกทางหนึ่ง
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ด�ำเนินการก�ำจัดขี้เถ้าและเถ้าถ่า นอย่างถูก ต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐาน
ระบบ ISO 14001
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คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมจัดกิจกรรมณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน ปลูกฝังสร้างจิตส�ำนึก   จากเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของคณะกรรมการบริษัท ที่มุ่งมั่น
สนับสนุนการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม   ส่งเสริมให้บุคคลากรทุกระดับมีความรู้
ความสามารถ ความทันสมัย มีศักยภาพในการร่วมอนุรักษ์พลังงาน   สอดคล้องกับนโยบายการจัดการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมของบริษัท  

ปี 2561 ปริมาณใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 2,288,232 หน่วย ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 1,428
TonCo2 ลดลง 436,489.50 หน่วย ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 272.40 TonCo2 (83.98 %)
จากปีก่อน

ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า (Mw)
2,958

2,724
2,288

2559

2560

2561

				 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาสิง่ แวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติทที่ วีความรุนแรงขึน้
รวมถึงประเด็นด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในปัจจุบนั ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจ  เพือ่ แสดงถึง
การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัท
จึงได้กำ� หนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุง่ เน้นให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเพือ่ ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
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				 การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015   ควบคุมปริมาณของเสียและมลพิษ ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน
และควบคุมการใช้ทรัพยากรการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ วางแผนการท�ำงานเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ลดปริมาณการเกิดของเสีย (Waste) น้อยที่สุด ดังนี้
กระบวนการผลิต : บริหารการใช้วัตถุดิบหลัก (ผ้า) โดยวางแบบการตัดชิ้นงานให้เหลือเศษผ้าน้อยที่สุด วัสดุ
ส�ำนักงานต่างๆ ประเภทกระดาษ  แฟ้มงาน  ปก  เครื่องเขียน ฯลฯ รณรงค์การใช้งาน
ซ�้ำก่อนน�ำไปท�ำลาย ซึ่งท�ำให้สามารถควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (3R) : เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
หมุนทรัพยากรน�ำกลับมาใช้ใหม่ ควบคุมของเสียและมลพิษ โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนใน
องค์กรมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R สนับสนุนการด�ำเนิน
กิจกรรมในการลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ�้ำ  (Reuse) และน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) เพื่อลดการสั่งซื้อ ต่อเนื่องถึงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกประเภท

ในปี 2561 บริษทั ได้รบั รางวัลจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผูป้ ระกอบการจัดการของเสียอันตรายภาค
อุตสาหกรรม โครงการย่อยที่  1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 2 รางวัล
ได้แก่   3Rs Awards และ Zero Waste Achievement Awards จากกระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม และน�ำกากอุตสาหกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามหลัก 3Rs คือ Reduce Reuse Recycle   ตั้งแต่
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต ขั้นตอนและวิธีการผลิต การบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายใน
โรงงาน ไปจนถึงการก�ำจัดอย่างถูกวิธี และปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 และอยู่
ระหว่างการยื่นขอการรับรองอุตสาหกรรมหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ต่อไป
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3Rs Awards

Zero Wast Achieviment
Awards

				 การจัดการของเสีย

บริษทั มีมาตรการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบโดยปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดดย่างเคร่งครัด ยึดหลักบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015  โดยจ�ำแนกขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป  ขยะย่อยสลาย  
ขยะรีไซเคิล  และขยะอันตราย  และปลูกฝังพนักงาน สร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ผ่าน “โครงการคัดแยกขยะ” ซึ่งพนักงาน
ทุกคนมีสว่ นร่วมในการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิง้ ลงในถังขยะทีจ่ ดั เตรียมให้ถกู ประเภท  โดยขยะแต่ละประเภทมีขนั้ ตอนและวิธี
การจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม
ในปี 2561 จากการคัดแยกประเภทขยะก่อนการท�ำลาย สามารถลดปริมาณขยะได้ 72,232 Kg ส่งผลให้ลดการปลด
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เท่ากับ 189 TonCo2

ปริมาณขยะ (Kg.)

35,000

33,299

ขยะตางๆ (%)

32,755

30,000

8.55

25,000

เศษกระดาษ

20,000
45.35

15,000
10,000

46.10

เศษผา

เศษพลาสติก

6,178

5,000
0
เศษกระดาษ

เศษผา

เศษพลาสติก

รายงานประจำ�ปี 2561
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			 การจัดการคุณภาพน้ำ�เสีย
			 บริษัทมีการควบคุมคุณภาพน�้ำเสียก่อนที่จะปล่อยออก

สูภ่ ายนอกโดยมีการตรวจวัดค่า BOD, COD ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน
น�้ำเสีย และก่อนปล่อยน�้ำเสียออกสู่ภายนอก บริษัทได้มีการ
ปรั บปรุ งคุ ณ ภาพน�้ ำ เสี ยให้ มี ค่ า อ๊ อกซิ เจนเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อให้น�้ำ
ที่ก่อนปล่อยออกมีค่าสูงกว่าค่ามาตราฐานน�้ำเสีย ด้วยการเติม
อากาศด้วยระบบเติมอากาศ
ระบบเติมอากาศเพื่อเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ�
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก

				 การจัดการคุณภาพอากาศ

บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การจั ด การคุ ณ ภาพ
อากาศเพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดย
บริ ษั ท มี ก ารลดและควบคุ ม การเกิ ด ของเสี ย ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการการผลิต เพื่อป้องกันมลพิษและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ใช้เชื้อเพลิงไม้สับในการผลิต
ไอน�้ำส�ำหรับกระบวนการผลิตซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เกิดจาก
ธรรมชาติและ
ได้มกี ารตรวจวัดคุณภาพอากาศทีร่ ะบายออกจากปล่องของหม้อไอน�ำ 
้ (Boiler) ได้แก่ ฝุน่ ละออง  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(Sulfur dioxide: SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nitrogen dioxide:NOx) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide: CO)
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
ผลตรวจคุณภาพอากาศ
รายการตรวจวัด
ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)
ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of nitrogen)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)
ความทึบแสง (Opacity)
หมายเหตุ :
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หน่วย

ผลตรวจ

ค่ามาตรฐาน

เปรียบเทียบ
มาตรฐาน

mg/ m3
ppm
ppm
ppm
%

56.077
1.716
15.485
243.756
1.3

320
60
200
690
10

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
2. ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรมเรื่ อ งก� ำ หนดค่ า ปริ ม าณเขม่ า ควั น ที่ เจื อ ปนในอากาศที่ ร ะบายออกจากปล่ อ งของหม้ อ น�้ ำ ของ
โรงงาน พ.ศ. 2549

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

				 การดำ�เนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษทั พัฒนากระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างทีค่ ำ� นึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ สนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม โดยสนับสนุนคูค่ า้ ทีใ่ ห้การดูแลสิง่ แวดล้อม ซึง่ นอกจากการพิจารณาความเหมาะสมด้านคุณภาพ ราคา การส่ง
มอบสินค้า และบริการตามทีก่ ำ� หนดแล้ว ยังพิจารณาถึงการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นคู่
ค้าทีด่ ำ� เนินกิจการถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน กฎหมายความปลอดภัย ปฏิบตั ติ อ่
ลูกจ้างด้วยจรรยาบรรและเคารพในสิทธิมนุษยชน

ในปี 2561 ปลดปล่อย CO2 จากกิจกรรม
ดำ�เนินการ 1,371 TonCo2 ลดลง
194.58 TonCo2 (87.57 % ) จากปีก่อน

ลดการปลดปล่อย CO2 จากการรณรงค์ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ 308 TonCo2 ลดลง
581 TonCo2 (70.24 % ) จากปีก่อน

				 จากภาพโดยรวมการดำ�เนินงานของบริษัท ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 บริษทั ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการด�ำเนินกิจการต่างๆ รวม 1,679 TonCo2 และมีกจิ กรรมลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง  308 TonCo2 ท�ำให้บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงจากปีก่อน 581
TonCo2 คิดเป็นเปอร์เซ็น  70.24 %  และการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและฟืน้ ฟูสภาพอากาศจากกิจกรรมต่างๆของบริษทั
เพือ่ การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ซงึ่ สามารถดูดกลับได้ 308 TonCo2 ปริมาณสะสมของกิจกรมการลดการปลดปล่อยของ
ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ตงั้ แต่ปี 2554 เท่ากับ 5,198 TonCo2
ขยะตางๆ (%)
ลด CO2 จากการใช้พลังงาน

8.55

ลด CO2 ในบรรยากาศ

2,400

1,952

การลดค่า CO2 (TonCo2)
45.35
46.10

1,679
1,900

เศษกระดาษ
เศษผา

เศษพลาสติก

387

1,400
343

900

308

400
-100
-308

2559

-600
2561

2560

2561

2560

-308
ลด CO2 ในบรรยากาศ

1,952

1,679

รายงานประจำ�ปี 2561
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TonCo2

กราฟแสดงกิจกรรมลดการปลดปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์

1,500
1,000

2560
2561

การลดปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เทียบปีที่แล้ว

2560
2561

กราฟลดการปลดปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สะสม ปี 2554-2561

TonCo2

2554
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2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

8. การพัฒนานวัตกรรม
		 บริษัทส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดสามารถในกระบวนการท�ำงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า
วิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

					 นวัตกรรมจากการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
					 บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยการน�ำความรู้ ความช�ำนาญที่เกิด

จากประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ มาพัฒนาปรับใช้และคิดค้นสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไปในขณะเดียวกัน
ด้วยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในสินค้าของบริษัท บริษัทจึงจัดให้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะ เพื่อต่อยอดการพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุนจากทัง้ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนอย่างต่อเนือ่ ง
บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า โดยมีองค์ประกอบส�ำคัญ คือ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนี้
ในปี 2561   บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบัน
ทั้งด้านคุณสมบัติการสวมใส่สบาย การดูแลรักษาง่าย การป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยคุณสมบัติผ้ายับยั้งแบคทีเรีย รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดทางนวัตกรรม ประมาณ 33  ล้านบาท คิดเป็น 4.5 % ของยอด
ขายรวม  รายละเอียดผลิตภัณฑ์แสดงอยู่ใน “ลักษณะประกอบธุรกิจ ”
				 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

				 COOL MODE

นวัตกรรมเนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับความชื้นและระบายเหงื่อได้ดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคุณสมบัติที่ท�ำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย กล่าวคือ ผู้บริโภคสามารถสวมใส่ในอาคารหรือห้องที่มีอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ 25°C ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์คูลโมดของบริษัทได้ผ่านการ
รับรองคุณภาพ และมาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI)
และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ “ฉลากคูลโมด (COOL MODE)”
เป็นรายแรกของประเทศไทย
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				 คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ COOL MODE

เป็นผ้าที่สวมใส่แล้วเย็นสบาย ท�ำความสะอาดได้ง่าย มีคุณภาพและความทนทาน และมีความปลอดภัยส�ำหรับผู้
สวมใส่โดยมีคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการดังนี้
• กระบวนการผลิต ใช้สารเคมีและสีย้อมที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
• คุณภาพและความคงทน มีคณ
ุ สมบัตคิ วามแข็งแรงคงทนต่อการเปลีย่ นแปลงขนาดหลังการซัก มีความคงทนของสี
ต่อการซัก แสง และเหงื่อ สามารถใช้งานได้เทียบเท่ามาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากล
• คุณลักษณะลดความร้อน เป็นคุณสมบัติพิเศษในการช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย ท�ำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย  
และช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ
บริษัทได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) และองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นผู้ผลิต  จ�ำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์ CoolMode  
ในปี 2561 บริษทั ได้รบั การรับรองผลิตภัณฑ์ COOLMODE เพิม่ เติมอีกจ�ำนวน 4 รายการ ได้แก่ เนือ้ ผ้า 100%COTTON  
(COOL COT V.1)  /  เนื้อผ้า TC(79/21) (COOLMODE CHILL V.2) /  เนื้อผ้า CVC(55/45) (COOLMODE CHILL V.3) และ  
เนื้อผ้า CVC SPANDEX  ( COOLMODE CHILL V.4) ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมีส่วนร่วม
ช่วยลดภาวะโลกร้อน สั่งผลิตชุดยูนิฟอร์มเพิ่มขึ้น

				 ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ

บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 “ประหยัดไฟ ใส่สบาย  ไม่ต้องรีด”  ผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ ARROW , BSC COOL , PRIMO  และผลิตภัณฑ์ผ้าผืน โดยมีคุณสมบัติที่ส�ำคัญ คือ
• เนื้อผ้าแข็งแรง  คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของขนาดหลังการซัก สีคงทนต่อแสงและเหงื่อ
• ปลอดภัย  ผลิตด้วยสารเคมีและสีย้อมที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
• ลดความร้อน ดูดซับเหงื่อและถ่ายเทความร้อนได้ดี
• ผ่านมาตรฐาน มาตรฐานการทดสอบ Cool mode มาตรฐานความเรียบ
• การดูแลรักษา “ซัก ตาก ใส่” ผ่านการทดสอบค่าความเรียบของเนื้อผ้าและตะเข็บ
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I-Flex

นวัตกรรมผ้ายืด “I-Flex”ถูกคิดค้นและพัฒนาขึน้ โดยใช้เส้นใยชนิดพิเศษร่วมกับการวิจยั และพัฒนาโครงสร้างการถักผ้า
เพื่อให้ได้เนื้อผ้าที่สามารถยืดหยุ่นและคืนตัวได้อย่างดีเยี่ยม ท�ำให้ได้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติดูแลรักษาง่าย รีดง่าย ยับยาก  
ระบายอากาศได้ดี ให้ความรู้สึกสบายขณะสวมใส่ ด้วยคุณสมบัติยืดหยุ่นตัวได้ 360 องศา (more flexibility) ท�ำให้ผู้สวมใส่
สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องตัว เนื้อผ้ามีความพิเศษสามารถดูแลรักษาได้ง่าย (easy care) ไม่ยับหรือสามารถรีดได้
อย่างง่ายดาย (easy ironing) เนื้อผ้ามีความเบา และ “เนี้ยบ” สะท้อนบุคลิกภาพของผู้ที่สวมใส่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Business
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถน�ำไปท�ำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิ เสื้อสูท ชุดเดรส กระโปรง กางเกง  

Recycle polyester

บริษัทได้ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาผ้ายืดจาก
เส้ น ด้ า ย recycle polyester ภายใต้โครงการ
Up Cycling the Oceans ของบริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะใน
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยส่งเสริมการทิ้ง
ขยะและการแยกขยะพลาสติก ซึง่ สามารถน�ำไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทมี่ มี ลู ค่า โดยแปรรูปด้วยนวัตกรรม
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ พั ฒ นาเป็ น เสื้ อ ผ้ า
และสินค้าแฟชั่นที่มีมูลค่าสูงขึ้น
กระบวนการเปลี่ยนขยะประเภทขวดพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

Step 2

PET

แปลงเป็นวัตุดิบ
รอเปลี่ยนร่าง
(เช่น โพลีเมอร์
ไนลอน
โพรีเอสเตอร์)

Step 3

Step 4

Step 5

ปั่นเป็นเส้น (ใย)

ถักเป็นผืนผ้า

เปลี่ยนเป็นสินค้า
ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ได้ต่อไป

CHIPS

SPINNING

KNITTING

PRODUCT

Step 1

เก็บจากทะเล แล้วคัดแยก
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Perma Healca
เพอร์ม่า ฮีลก้า เป็นนวัตกรรมสิ่งทอเพื่อสุขภาพ ที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี “นาโนซิงค์”  
เพื่อยับยั้งแบคทีเรีย ทีเ่ ป็นสาเหตุของกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ทงั้ ยังมีคณ
ุ สมบัตใิ นการยับยั้งรังสียูวี ซึ่งเป็นตัวการของโรคผิวหนัง และ
คุณสมบัตใิ นการระบายความชืน้ ให้ความรูส้ กึ สบายขณะสวมใส่ และยังช่วยรักษาความชุม่ ชืน้ ของผิว
ในปี 2561 บริษัทได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อยืดโปโล ภายใต้แบรนด์ ARROW
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ PG

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมอบโล่
ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้แก่ผป
ู้ ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ์
เบอร์ 5 ประเภท “เสื้อผ้าเบอร์ 5”

ได้รบ
ั รางวัลสถานประกอบการทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด
่ ใี นการบริหารจัดการปัญหายาเสพ
ติดพืน
้ ทีก
่ รุงเทพมหานคร จากกรมสวัสดิการและคุม
้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ
กองทัพบกและกรุงเทพมหานคร

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ประจ�ำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 4
ติดต่อกัน ระดับทอง จากกระทรวงแรงงาน

ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล จ า ก ก า ร เ ข ้ า ร ่ ว ม
โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ ผู ้ ป ระกอบ
ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง เ สี ย อั น ต ร า ย ภ า ค
อุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 1 โครงการ
พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของ
เสียจากกระทรวงอุตสาหกรรม

องค์ ก รโปร่ ง ใสห่ า งไกลการทุ จ ริ ต
คอร์ รั ป ชั่ น บริ ษัท ได้ รับ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบต
ั ข
ิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption : CAC)

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินัม
ปีที่ 3 (ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานถึงขั้นหยุด
งานต่อเนือ
่ ง 16,225,144 ชัว
่ โมงการท�ำงาน) ใน
“โครงการรณรงค์ลดสถิตอ
ิ บ
ุ ต
ั เิ หตุจากการท�ำงาน
ให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign”

บริษัทได้รับรางวัล “ดีเลิศ” จากการตรวจประเมิน
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษัท จดทะเบี ย นประจ� ำ ปี 2561
ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies 2016 (CGR) และได้รับตราสัญลักษณ์
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดวง จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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รางวัลทางสังคม และสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน / องค์กร

ปี

รางวัลเกียรติยศ

2560

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
  - สำ�นักงานใหญ่ :
11 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2561)
  - สาขาลำ�พูน
:
11 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2561)
  - สาขากบินทร์บุรี :
10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2552 – 2561)

กระทรวงแรงงาน

ได้รับประกาศนียบัตร “สถานประกอบการที่มีแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good
Labour Practices : GLP)”
2558

สถานประกอบการการที่มีความมุ่งมั่นดำ�เนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จประเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับ รางวัลมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
(มยส.)

2556

สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอมามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งานระดับจังหวัด  สาขาลำ�พูน
สถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขากบินทร์บุรี
รางวัลสถิติอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้เป็นศูนย์ ระดับทอง ( Zero Accident
Campaign)

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวสาธารณสุข
กระทรวงพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน)
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2556

ได้รบั เกียรติบตั ร สถานประกอบการทีใ่ ห้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ เกินโควต้า
กว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนด

2558

ได้รับ เกียรติบัตร สถานประกอบการตัวอย่าง ด้านการจ้างงานคนพิการ เกินโควต้า
กว่าที่กฎหมายกำ�หนด

2556

ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3  ระบบสีเขียว ( Green System)”

2558

สถานประกอบการที่มีมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม CSR – DIW CONTINUOUS AWARD 2015

2558

บริษัทได้รับการรับรอง ตามประเมินตามหลักเกณฑ์ “สถานประกอบการ”

2556

ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า “บรรลุผลดีเด่น” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้
พลังงานสำ�หรับโรงงานขนาดกลาง กลุ่มกระดาษ และสิ่งทอ

ดัชนี้ชี้วัดตามกรอบแนวทางการจัดทำ�รายงานความยั่งยืนระดับสากล
General Standard Disclosures
GRI Standards
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Strategy and Analysis
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102-14
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P.32 , P.160
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P.12 - 17 , P 18 - 23

G4-5   102-3

Location of headquarters

P.19 , P. 124

G4-6   102-4

Location of operations

P.19 , P.98 , P.74

G4-7   102-5

Ownership and legal form

P.27 - 28

G4-8   102-6

Markets served

P.2 - 3 , P.20

G4-9   102-7

Scale of the organization

P.56

G4-10   102-8

Information on employees and other workers

P.185

G4-12   102-9

Supply chain

P.174 - 177

G4-13   102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

This page / No significant
change during the reporting
year

G4-16   102-13

Membership of associations

P.180 , P.182

Organization Profiles

Identified Material Aspects and Boundaries
G4-17   102-45

Entities included in the consolidated financial statements

This page / No consolidated
financial statements

G4-18   102-46

Defining report content and topic Boundaries

P.170 - 176

G4-19   102-47

List of material topics

P.167 - 169 ,P.162

G4-20   103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

P.162-163 , P.168-169

G4-21   103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

P.162-163, P.168-169

G4-22   102-48

Restatements of information

This page / No Restatements
of information

G4-23   102-49

Changes in reporting

This page / No Changes in
reporting

G4-24   102-40

List of stakeholder groups

P.168-169

G4-25   102-42

Identifying and selecting stakeholders

P.167-169 , P.170-172

G4-26   102-43

Approach to stakeholder engagement

P.167-169

G4-27   102-44

Key topics and concerns raised

P.167-169

G4-28   102-50

Reporting period

P.166

G4-29   102-51

Date of most recent report

P.166

G4-30   102-52

Reporting cycle

P.166

G4-31   102-53

Contact point for questions regarding the report

P.98

Stakeholder Engagement

Report Profile
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General Standard Disclosures
GRI Standards

Disclosure

Page / Link / Comment

Governance
G4-34   102-18

Governance structure

P.33 ,P.129-145

G4-37   102-21

Consulting stakeholders on economic, environmental, and
social topics

P.167-169

G4-38   102-22

Composition of the highest governance body and its committees P.34-36

G4-40   102-24

Nominating and selecting the highest governance body

P.146-147

G4-41   102-25

Conflicts of interest

P.109-110 ,P.112-113

G4-43   102-27

Collective knowledge of highest governance body

P.38-42

G4-44   102-28

Evaluating the highest governance body’s performance

P.135-136

Values, principles, standards, and norms of behavior

P.100-101

G4-EC1 201-1

Direct economic value generated and distributed

P.56-57

G4-EN5   302-3

Energy intensity

P.201-203

G4-EN6   302-4

Reduction of energy consumption

P.200-203

G4-EN7   302-5

Reductions in energy requirements of products and services

P.201-204

G4-EN15   305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

P.207-208

G4-EN16   305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

P.198,P.207-208

Water discharge by quality and destination

P.205-206

Ethics and Integrity
G4-56   102-16
Economic

Emissions

Effluents and Waste
G4-EN22   306-1

Labor Practices and Decent Work
G4-LA1   401-1

New employee hires and employee turnover

P.185-186,P.191

G4-LA2   401-2

Benefits provided to full-time employees that are not provided
to temporary or part-time employees

P.186 , P.188-189

Occupational Health and Safety
G4-LA6 403-2

Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost
days, and absenteeism, and number of work-related fatalities

P.193-194

G4-LA7 403-3

Workers with high incidence or high risk of diseases related to P.191-194
their occupation

Training and Education
G4-LA9   404-1

Average hours of training per year per employee

P.186-188

G4-LA10   404-2

Programs for upgrading employee skills and transition
assistance programs

P.187

Diversity and Equal Opportunity
G4-LA12 405-1

Diversity of governance bodies and employees

P.185-186

G4-PR5   102-43

Approach to stakeholder engagement

P.179-180

             102-44

Key topics and concerns raised

P.179

Product and Service Labeling
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