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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
บริษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินกิจการมานานกว่า 3 ทศวรรษ ประกอบธุรกิจหลักในการ
จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอางและผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าทีม่ คี ุณภาพสูง ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าชัน้ นํา ซึง่
เป็ นทีร่ จู้ กั กันอย่างกว้างขวางและได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการจัดจําหน่ ายผ่านเครือข่ายคู่คา้ ทาง
ธุรกิจครอบคลุมเกือบทุกช่องทางการขายทัวประเทศ
่
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ชนั ้ นํ าที่โดดเด่นในปจั จุบนั
่
ได้แก่ เครื่องสําอาง “คัฟเวอร์มาร์ค” (Covermark) ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผม “ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล”
(Shiseido Professional ชุดกีฬา ชุดนอนและชุดชัน้ ในสตรี “กี ลาโรช” (Guy Laroche)
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปี ท่ผี ่านมา แม้ต้องเผชิญกับปจั จัยลบและแรงกดดันทัง้ จากภายใน
และภายนอกประเทศตลอดทัง้ ปี ซึง่ มีทงั ้ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ปญั หาการเมืองภายในประเทศ
การชุมนุ มเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ ความผันผวนของราคานํ้ามันและเงินทุนเคลื่อนย้าย รวมทัง้ ภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติต่างๆ แต่กย็ งั สามารถเติบโตโดยได้รบั แรงสนับสนุ นจากการขยายตัวของภาคการส่งออกซึง่ เป็ น
เครื่องจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะยังไม่ฟ้ื นตัวและกลุ่มยุโรป
เผชิญกับปญั หาการขาดดุลงบประมาณและวิกฤตหนี้สาธารณะ แต่เศรษฐกิจเอเชียยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขน้ึ
อุปสงค์โดยรวมในประเทศค่อยๆ ฟื้ นตัวและมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชัดเจนขึน้ ในช่วง
ครึ่งหลังของปี ดัชนีความเชื่อมันของนั
่
กธุรกิจปรับตัวดีข้นึ การลงทุนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อัตราการ
ว่า งงานคงอยู่ใ นระดับ ตํ่ า ราคาสินค้า เกษตรอยู่ใ นระดับ สูง ผู้บ ริโ ภคเริ่มมีค วามเชื่อ มันในเสถี
่
ย รภาพ
เศรษฐกิจ มีการจับจ่ายใช้สอยเพิม่ ขึน้ ส่วนภาคการท่องเทีย่ วเริม่ ปรับตัวดีขน้ึ
จากสภาพเศรษฐกิจทีก่ ล่าวมาข้างต้น บริษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารธุรกิจทีย่ งั เต็ม
ไปด้ว ยความไม่แน่ นอนและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงได้บ ริหารจัดการในเชิงกลยุท ธ์
ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ พร้อมกับปรับเปลี่ยนยุทธวิธที งั ้ ในเชิงรุกและการตัง้ รับ จนสามารถ
ฟนั ฝ่าอุ ปสรรคทัง้ ปวง ส่งผลให้ใ นปี ท่ีผ่านมาบริษัท มียอดขาย 1,267.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
6.74%
เมื่อนํ ายอดขายหักลบกับต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บวกด้วยรายได้อ่นื ๆ
แล้ว ส่งผลให้บริษทั มีกําไรก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 102.99 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 7.58 ล้านบาท
หรือคิดเป็ น 7.94% และเมื่อหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้วจะคงเหลือกําไรสุทธิ 76.71 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึน้
5.74% เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ก่อน
โครงสร้างทางการเงินของบริษทั อยูใ่ นระดับทีแ่ ข็งแกร่งมากอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลาหลายปี โดยมี
หลายตัวชีว้ ดั ของอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าํ คัญ ซึง่ สามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องทีด่ มี าก เช่น ตัวอย่าง
สําหรับปี น้ี บริษทั มีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 362.49 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.73 เท่า ในขณะที่มี
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity) อยูใ่ นระดับตํ่าเพียง 0.39 เท่า
ผลการปฏิบตั งิ านในปีทผ่ี า่ นมา เกิดจากความมุง่ มันทุ
่ ม่ เทแรงกายแรงใจของพนักงานทุกระดับ โดย
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปญั หาใดๆ ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้านํ าไปสู่ความพึง
พอใจสูงสุด บริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้บริษทั เป็ นองค์กรคุณภาพอยู่ค่สู งั คมไทยพร้อมรักษาไว้ซง่ึ ประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
ฝา่ ย
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ส่วนที่ 2
บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
บริ ษัท โอซี ซี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจพาณิชยกรรม จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ประเภท
เครื่องสําอางเสื้อผ้า เครื่องดนตรีและอุปกรณ์เสริมสวย และให้บริการเสริมความงาม โดยปจั จุบนั มีท่ตี งั ้
สํานักงานใหญ่อยูเ่ ลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์

0107537001323
0-295-4545, 0-295-4567

Web Site
โทรสาร

www.occ.co.th
0-295-0415

1. ปัจจัยความเสี่ยง
1.1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ประกอบธุรกิจในการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้า และอุปกรณ์
เครื่อ งดนตรี โดยบริ ษั ท สัง่ ซื้ อ สิน ค้ า จากต่ า งประเทศโดยตรงเพีย ง 0.95% ที่ เ หลื อ ได้ ส ัง่ ซื้ อ จาก
่ อ้ สินค้ารายใหญ่จาก บริษทั เพียส อินเตอร์เนชัน่
ผูป้ ระกอบการในประเทศ 99.05% และปจั จุบนั บริษทั สังซื
แนล (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ บริษทั ได้สงซื
ั ่ อ้ สินค้าในสัดส่วนทีส่ งู ในช่วงปี ทผ่ี า่ นมา เป็ นจํานวนเงิน 327.13
ล้านบาท หรือเทียบประมาณ 48.18% ของยอดซือ้ รวมของบริษทั
บริษทั ดังกล่าวข้างต้น เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ในขณะทีบ่ ริษทั ได้รบั สิทธิ ์
ในการเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ดังนัน้ จึงไม่มอี ุปสรรคในการประกอบธุรกิจต่อเนื่อง
ในอนาคต
1.2 ความเสี่ยงด้านการเงิ น
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีแ่ สดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด เงินลงทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อ่นื และเงินกูย้ มื นโยบายการบัญชีทใ่ี ช้ในการบันทึกและวัด
มูลค่าของเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง และบริษทั
ได้ลดความเสีย่ งของการใช้เครือ่ งมือทางการเงินต่างๆ ดังนี้
(1) ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงในการให้สนิ เชื่ออาจเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลง ซึ่ง
บริษทั ได้มนี โยบายในการป้องกันความเสีย่ งนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า มีมาตรการ
ควบคุมวงเงินสินเชื่อทีร่ ดั กุมและติดตามอย่างใกล้ชดิ มูลค่าสูงสุดของความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อเท่ากับ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าวสุทธิจากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญตามทีแ่ สดงในงบดุล
(2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ บ ริษัท ในงวดป จั จุ บ ัน และงวดต่ อ ๆ ไป บริษัท คาดว่า จะสามารถบริห ารความเสี่ย งที่อ าจเกิด ขึ้น ได้
เนื่องจากบริษทั ได้มกี ารวางแผนและติดตามสถานการณ์อยูต่ ลอดเวลา ซึง่ ปจั จุบนั บริษทั ไม่มเี งินกูย้ มื เลย
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(3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ไม่มเี งินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ แต่มกี ารซื้อ
สินค้าจากต่างประเทศแต่มมี ลู ค่าไม่มาก ซึง่ ผูบ้ ริหารเชื่อว่าความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นในปจั จุบนั อยูใ่ น
ระดับตํ่า
2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
(1) ประวัติความเป็ นมา
บริษทั ได้ก่อตัง้ และประกอบกิจการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2516 ในระยะแรกใช้ช่อื ว่า บริษทั โอเลียรี่
คัฟ เวอร์ ม าร์ ค เซ็ น เตอร์ จํ า กัด เพื่อ จัด จํ า หน่ า ยเครื่อ งสํ า อาง “โอเลี ย รี่ คัฟ เวอร์ ม าร์ ค ” (O’Leary
Covermark) โดยเปิ ดเป็ นศูนย์บริการความงามให้คาํ ปรึกษาแก่ลูกค้าทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ต่อมาได้ขยายช่อง
ทางการจัดจําหน่ ายสู่หา้ งสรรพสินค้าและร้านเสริมสวยทัวประเทศ
่
โดยใช้กลยุทธ์การดูแลหลังการขายที่
สร้างความประทับใจ โดยเฉพาะการจัดทีมโปรโมชันเสริ
่ มแต่ละจุดขายเพื่อสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ การ
บริการ และแนะนํ าวิธกี ารเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ถี ูกต้อง สร้างความเชื่อมันแก่
่ ลูกค้าซึ่งให้การตอบรับด้วยดี
ตลอดมา ส่งผลให้เครื่องสําอางคัฟเวอร์มาร์คมีช่อื เสียงเป็ นทีร่ ูจ้ กั กันอย่างแพร่หลาย สร้างความสําเร็จให้
บริษทั เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตราบจนกระทังป
่ จั จุบนั
(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั
บริษทั ได้รบั อนุ ญาตเข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537
แปรสภาพเป็ น “บริษทั มหาชนจํากัด” และได้เพิม่ การจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อกี หลายประเภท โดยแบ่งเป็ น
กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้ดงั นี้
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เครื่องสําอาง ประกอบด้วยเครื่องสําอางสําหรับผิวหน้า ผิวกาย และผลิตภัณฑ์
การดูแลรักษาเส้นผม
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เสื้อผ้า ประกอบด้วยชุดชัน้ ในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่ายนํ้า
กลุ่มอุปกรณ์เครื่องดนตรี
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษทั ส่วนใหญ่เป็ นสุภาพสตรีในวัยทํางานทีม่ รี สนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี ี
่ ตระหนัก
คุณภาพ มีการบริการทีเ่ อาใจใส่อย่างแท้จริง เพื่อเพิม่ ความงามเสริมบุคลิกภาพสร้างความมันใจ
ในการดูแลผิวพรรณ สุขภาพกายและใจ เสริมสร้างความสุขใจให้ตนเองและคนใกล้ชดิ
บริษทั ประกอบธุรกิจหลักในการจัดจําหน่ ายสินค้าภายในประเทศ โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการค้า
ใช้หลักการบริหารความเสีย่ ง และการบริหารงานอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี มุ่งมันที
่ ่จะก้าวไปสู่ความเป็ นเลิศทางธุรกิจ ด้วยการให้ความสําคัญกับบุคลากรในองค์กร
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทํางานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นมิตร และเอือ้ ต่อการเกิดความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์สนับสนุ นให้พนักงานทุกคนได้มโี อกาสพัฒนาตนเอง เพื่อทีจ่ ะได้สามารถใช้ศกั ยภาพทีม่ อี ยู่
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
(3) โครงสร้างรายได้
ปี 2553 สัดส่วน ปี 2552 สัดส่วน ปี 2551 สัดส่วน
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์
เครือ่ งสําอาง
1,090,146 86.03% 1,027,475 86.54% 1,011,706 87.00%
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กลุ่มผลิ ตภัณฑ์
เสือ้ ผ้า
อุปกรณ์เครือ่ งดนตรี
รวม

ปี 2553 สัดส่วน ปี 2552 สัดส่วน ปี 2551 สัดส่วน
171,958 13.57% 153,031 12.89% 147,864 12.72%
5,119
0.40%
6,742
0.57%
3,298
0.28%
1,267,223 100.00% 1,187,248 100.00% 1,162,868 100.00%

3. การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
3.1. ผลิ ตภัณฑ์เครื่องสําอาง
(1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท เป็ น ผู้จดั จํา หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งสํา อางที่มีคุณ ภาพภายใต้เ ครื่อ งหมายการค้า ที่จ ด
ลิ ข สิ ท ธิ จ์ ากต่ า งประเทศและในประเทศ เช่ น Covermark, O’Leary, KMA, Sungrace, Shiseido
Professional, BSC Hair Care ซึง่ แต่ละผลิตภัณฑ์ได้สนองความต้องการของผูบ้ ริโภคแต่ละระดับได้อย่าง
ครอบคลุมในทุกช่องทางการขาย เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการความงาม ร้านเสริมสวย โมเดอร์นเทรด
ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทัวประเทศ
่
โดยมีพนักงานขายทีผ่ ่านการอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เทคนิคการขาย และการให้บริการอย่างมืออาชีพ คอยให้คําแนะนํ าปรึกษา สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อม
บริการลูกค้าด้วยความตัง้ ใจ
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบปี ทผ่ี ่านมาได้รบั ผลกระทบทางลบจากวิกฤติเศรษฐกิจทัวโลก
่
ปญั หา
ความขัดแย้งทางการเมือง และเหตุหายนะจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติท่เี กิดขึน้ ในหลายจังหวัด ส่งผลให้
สภาพการค้าทัวไปชะลอตั
่
วเนื่องจากระดับความเชื่อมันและการใช้
่
จ่ายของผูบ้ ริโภคลดลง แต่การแข่งขัน
กลับทวีความรุนแรงเพราะความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
บริษทั ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้นวัตกรรมความงามทีล่ ้ําหน้าหลายชนิด เพื่อนํ าเสนอสินค้า
ทีม่ คี ุณสมบัตโิ ดดเด่นทันสมัย มาตรฐานคุณภาพสูง และคุม้ ค่าสําหรับผูบ้ ริโภค ควบคู่กบั การเพิม่ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมากขึน้ เพื่อกระตุ้นให้ผูบ้ ริโภคเกิด
ความสนใจในผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น พร้อมเน้ นการใช้แนวบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer
Relationship Management) เพื่อเพิม่ ระดับความพึงพอใจและความประทับใจของลูกค้า ส่งผลให้กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอางมีผลประกอบการในปี 2553 เติบโตเพิม่ ขึน้ ถือเป็ นความสําเร็จท่ามกลางสภาวะทีไ่ ม่
ปกติ
ผลิตภัณฑ์คฟั เวอร์มาร์ค (Covermark) ซึ่งเป็ นแบรนด์หลักในกลุ่มเครื่องสําอางของบริษทั ได้มี
การปรับเปลี่ยนให้ทนั สมัยยิง่ ขึน้ มีการนํ าเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มคี ุณภาพสูงจากสารประกอบที่มคี ุณค่า
และเทคโนโลยีการผลิตชัน้ สูงโดยตรงจากต่างประเทศ เพื่อวางตําแหน่ งแบรนด์ให้สะท้อนภาพลักษณ์แบ
รนด์อนิ เตอร์ในระดับแนวหน้า ส่งผลให้สามารถเพิม่ ลูกค้ากลุ่มใหม่ ในขณะเดียวกันลูกค้าเดิมก็ได้รบั ความ
พึงพอใจมากยิง่ ขึน้ บริษทั จึงยังคงสามารถสร้างยอดขายเพิม่ ขึน้ ในขณะทีม่ คี ู่แข่งยักษ์ใหญ่บริษทั ข้ามชาติ
หลายรายเข้ามารุมแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมากขึน้
เครื่องสําอางแบรนด์ KMA ซึง่ เป็ นลิขสิทธิ ์ของบริษทั เอง ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลเล็กชัน่
ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองกระแสนิยมแนวเครื่องสําอางเกาหลีของวัยรุ่นและวัยเริม่ ทํางาน ซึง่ ได้รบั
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การตอบรับที่ดมี ากส่งผลให้มยี อดขายเติบโตแบบก้าวกระโดด มีการเปิ ด KMA Boutique เพื่อขยายจุด
บริการเพิม่ อีกหลายแห่งทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดสําคัญ
ส่วนผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผมภายใต้ลขิ สิทธิ ์ของ Shiseido Professional บริษทั ได้นําเข้า
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีมีคุ ณ ภาพ ทัน สมัย สอดรับ เทรนด์แ ฟชัน่ ป จั จุ บ ัน เช่ น ผลิต ภัณ ฑ์น้ํ า ยายืด ผมสู ต รใหม่
ผลิตภัณฑ์น้ํ ายาดัดผม Hot Perm, Cool Perm ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ผลิตภัณฑ์บํารุงรักษาเส้นผม และ
ผลิตภัณฑ์จดั แต่งทรงผมทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ ได้รบั ความนิยมอย่างสูง มีผลประกอบการเติบโตเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง มีกิจกรรมสนับสนุ นการตลาดที่เน้ นการสร้างความผูกพันระยะยาวกับตัวแทนจําหน่ าย อบรม
ความรูแ้ นะนําเทคนิคใหม่ๆ เกีย่ วกับการจัดแต่งทรงผม การเปลีย่ นสีผม ควบคูก่ บั การสาธิตวิธใี ช้ผลิตภัณฑ์
ที่ถูกต้องโดยเทคนิเชี่ยนผูเ้ ชี่ยวชาญของบริษทั สิง่ เหล่านี้ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ที นั สมัยของผลิตภัณฑ์
ตอกยํ้าความเป็ นหนึ่งในผูน้ ําเทรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผม ส่งผลให้แบรนด์สนิ ค้ามีความเข้มแข็งเป็ น
ทีย่ อมรับในตลาดมากยิง่ ขึน้ สร้างความมันคงในเชิ
่
งธุรกิจให้ทงั ้ บริษทั และตัวแทนจําหน่ายซึง่ ต่างมียอดขาย
เพิม่ ขึน้
(3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
บริษัท ได้ใ ห้ค วามสําคัญ ต่ อ การคัด เลือ กสิน ค้า และเพิ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่เ พื่อ เป็ น ทางเลือ กให้
ผูบ้ ริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มคี ุณภาพและมีมาตรฐานสูง ในส่วนที่เป็ นสินค้านํ าเข้าจาก
่
และ ชิเซโด้ โปรเฟส
ต่างประเทศส่วนใหญ่จะดําเนินการผ่านบริษทั ในเครือของ เพียส อินเตอร์เนชันแนล
ชันแนล ส่วนสินค้าทีว่ จิ ยั พัฒนาขึน้ เองภายในประเทศนัน้ จะมีการประสานความร่วมมือกับบริษทั ในเครือส
หกรุป๊ เช่น บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์ จํากัด และ บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอนเตอร์ไ พรส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ น โรงงานผลิต เครื่อ งสําอางที่มีม าตรฐานในระดับ สากล มีค วาม
เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพเครื่องสําอางมานาน ได้รบั ความไว้วางใจจาก
เจ้าของหลายตราสินค้าชัน้ นําจากต่างประเทศให้เป็ นผูผ้ ลิตเพือ่ ส่งออกจําหน่ายยังต่างประเทศมานาน
3.2. ผลิ ตภัณฑ์เสือ้ ผ้า
(1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าประเภทชุดชัน้ ในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุด
ว่ายนํ้ า ภายใต้ลิขสิทธิ ์เครื่องหมายการค้า Guy Laroche แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวได้ผลิตจากวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภาพ มีการออกแบบทีส่ ะท้อนรสนิยมสวยสง่าเสน่ หง์ ดงาม โดยคัดเลือก
ผ้าลูกไม้จากต่างประเทศ ตลอดจนวิธกี ารตัดเย็บอย่างประณีต เพื่อให้เหมาะกับสรีระของสุภาพสตรีไทย
่
โดยมีพนักงานขายคอยบริการให้คาํ แนะนํ า
สินค้าส่วนใหญ่จดั จําหน่ ายในห้างสรรพสินค้าชัน้ นําทัวประเทศ
สินค้า
นอกจากนี้บริษัทยังได้เป็ นผู้แทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุดชัน้ ในสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า
Gunze ทีม่ ชี ่อื เสียงจากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วตั ถุดบิ จากเส้นใยฝ้ายชัน้ ดีคุณภาพสูงถักเป็ นผ้าด้วยเทคนิค
พิเศษเพิม่ ความยืดหยุ่น เหมาะกับวัยรุ่นสวมใส่เป็ นเสื้อลําลอง ซึ่งได้รบั การตอบรับอย่างดียงิ่ มียอดขาย
เติบโตเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
ป จั จุ บ ัน บริษัท ได้เ พิ่ม เครื่อ งหมายการค้า G&G เพื่อ เป็ น อีก หนึ่ ง ทางเลือ กของผู้บ ริโ ภคที่มี
รสนิยมชอบผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าดีในราคาย่อมเยา ซึ่งจะมีทงั ้ ผลิตภัณฑ์ชุดชัน้ ในทีส่ วยงามทันสมัยน่ าสวมใส่
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และชุดออกกําลังกายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพื่อรองรับกระแสคนรุ่นใหม่ทเ่ี น้นความสําคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง
ด้วยการออกกําลังกาย
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
สภาวะการแข่งขันของตลาดชุดชัน้ ในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดว่ายนํ้ า ค่อนข้างสูงเพราะแต่ละแบ
รนด์ในตลาดแข่งขันกันปรับรูปแบบให้ทนั สมัยมีการนําเสนอเทคนิคการออกแบบและวัสดุใหม่ๆ รวมทัง้ แข่ง
กันลดราคา ณ จุดขายตามห้างสรรพสินค้าท่ามกลางบรรยากาศทีผ่ บู้ ริโภคลดการจับจ่ายใช้สอย
บริษัท ได้ใ ห้ค วามสํ า คัญ กับ แบรนด์ Guy Laroche สัญ ชาติฝ รัง่ เศสซึ่ง มีก ารวางจํ า หน่ า ย
์ สไตล์ของ
ภายในประเทศมานาน ได้มกี ารสรรหาผูบ้ ริหารการตลาดที่มคี วามรอบรูแ้ ละเข้าใจแฟชันไลฟ
่
สุภาพสตรียุคใหม่เข้ามานํ าทีมเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาด การพัฒนาออกแบบและเลือกใช้วสั ดุ เพื่อสร้าง
ภาพลัก ษณ์ ท่ีโ ดดเด่ น แก่ ผลิต ภัณ ฑ์ภ ายใต้แ บรนด์ท่ีมีผู้บ ริโ ภครู้จกั กัน ดี โดยคาดหวัง ว่า จะส่ง ผลให้มี
ยอดขายทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ในอนาคต
ในปี ทผ่ี ่านมาชุดชัน้ ใน Guy Laroche ได้นําเสนอนวัตกรรมการยกกระชับเพิม่ เนินอกให้อมิ่ เอิบ
สวยงามด้วยบราไร้ตะเข็บภายใต้คอนเซ็ปต์ Cup up Bra ซึง่ สามารถสร้างความสนใจและได้รบั การตอบรับ
จากลูกค้าดีมาก ในขณะทีช่ ุดว่ายนํ้า Guy Laroche ได้รบั ความไว้วางใจให้เป็ นผูส้ นับสนุ นชุดว่ายนํ้าให้กบั ผู้
เข้าประกวดสวมใส่ในการประกวด Miss Thailand Universe 2010 นับเป็ นความสําเร็จในการเพิม่ การรับรู้
ในตราสินค้าและความเป็ นผูน้ ําแฟชันอย่
่ างดี
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Gunze ได้มพี ฒ
ั นาการด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นํ าเสนอเนื้อผ้าที่มี
คุณสมบัติ Anti-Bacteria ซึ่งจะมีผลดีต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคที่สวมใส่ มีการดีไซน์ รูปแบบใหม่ท่ที นั สมัย
เนื้อผ้าอ่อนนุ่ มสวมใส่สบาย หลากหลายสีสนั และเพิม่ ลวดลายกราฟิ กทีส่ วยงามน่ าสวมใส่ นอกจากนี้ยงั มี
การจัดโปรโมชันส่
่ งเสริมการขายทัวประเทศผ่
่
านหลายช่องทาง ทัง้ นี้เพื่อแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ให้ถึง
ผูบ้ ริโภคในวงกว้างขึน้ ซึง่ ได้ผลตอบรับทีด่ มี ากมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในปี ท่ผี ่านมา บริษัทได้เพิม่ ผลิตภัณฑ์ชุดชัน้ ในและชุดออกกําลังกายโดยใช้ตราสินค้า G&G
สําหรับเป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกทีม่ คี ุณภาพดีในราคาทีแ่ ข่งขันได้ เพือ่ เพิม่ ยอดการขายของกลุ่มเสือ้ ผ้าทัง้ ใน
ระยะสัน้ และในระยะยาวต่อไป
(3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าส่วนใหญ่ผลิตจากบริษทั ในเครือสหกรุ๊ปที่มชี ่อื เสียงมีคุณภาพเชื่อถือได้
เช่น บริษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน) บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด และบริษทั ไทยกุนเซ่ จํากัด ซึง่ แต่
ละบริษทั มีมาตรฐานการผลิตชัน้ สูงจนได้รบั ความไว้วางใจจากเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจํานวน
มากใช้เป็ นฐานการผลิตเพือ่ ส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศด้วย
3.3. อุปกรณ์เครื่องดนตรี
(1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ได้เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องดนตรีแบรนด์ Ritmuller ทีม่ ชี ่อื เสียงระดับ
โลก เช่น เปี ยโน และไวโอลิน โดยเฉพาะเปี ยโนซึง่ มีความไพเราะของโทนเสียงทุม้ นุ่มนวล กังวาน อันเป็ น
เอกลักษณ์ของเปี ยโนสไตล์ยุโรป มีการผลิตที่ประณีตใช้อุปกรณ์ส่วนประกอบคงทนแข็งแรง มีโชว์รูมจัด
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แสดงสินค้าพร้อมผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านดนตรีและผลิตภัณฑ์ทผ่ี ่านการอบรมจากต่างประเทศไว้คอยแนะนํ า
และให้บริการหลังการขาย
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ตลาดเครื่องดนตรีในประเทศไทยช่วงหลายปี ท่ผี ่านมาเริม่ มีทศิ ทางการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ผูป้ กครองที่มฐี านะดีมกั จัดให้บุตรหลานได้เริม่ หัดเล่นดนตรีตงั ้ แต่ยงั เล็ก มีเยาวชนสนใจเรียนด้านดนตรี
มากขึน้ สถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่งมีการเปิ ดการเรียนการสอนด้านดนตรีเพิม่ ขึน้ แต่การตลาดและ
การจัดจําหน่ ายยังมีขอ้ จํากัดอยู่ในวงแคบเพราะเป็ นสินค้าประเภท Niche Product เนื่องจากช่องทางการ
จําหน่ายยังคงต้องพึง่ พาการแนะนําจากโรงเรียนและอาจารย์สอนดนตรี
(3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
เครือ่ งดนตรี Ritmuller ได้นําเข้าโดยตรงจากผูผ้ ลิตในประเทศจีน ซึง่ เป็ นโรงงานผลิตขนาดใหญ่
ที่มฝี ี มอื ผลิตให้เครื่องดนตรีชนั ้ นํ าทัวโลก
่
โดยมีเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย โดยเฉพาะ
เปี ยโน Ritmuller ได้เจาะจงเลือกใช้อุปกรณ์สว่ นประกอบสําคัญทีส่ งจากประเทศเยอรมั
ั่
น
4. การวิ จยั และพัฒนา
บริษทั เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายเครื่องสําอางและเสือ้ ผ้าภายใต้ลขิ สิทธิ ์จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
ซึง่ บริษทั ได้มอบหมายให้ผผู้ ลิตภายในประเทศทีไ่ ด้รบั ลิขสิทธิ ์และได้รบั อนุญาตผลิต ค้นคว้าวิจยั และพัฒนา
ผลิต ภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุ ณภาพ เป็ นผู้ส ร้า งสรรค์ผลิต ภัณฑ์ในแต่ ล ะประเภท รวมทัง้ ได้รบั การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการผลิตจากบริษทั เจ้าของลิขสิทธิ ์ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานสากล ทํา
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในประเทศและต่างประเทศทัวโลก
่
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ภาระ
ผูกพัน
1. ทีด่ นิ 1 แปลง จังหวัดอุบล 15 ตรว.
เป็ นเจ้าของ
195,840.00 ไม่ม ี
2. ทีด่ นิ 1 แปลง จังหวัดนครปฐม 2 ไร่
เป็ นเจ้าของ
1,908,150.00 ไม่ม ี
3. ทีด่ นิ 1 แปลง ตําบลบางโพงพาง
สัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี 1 เดือน เหลือ 7 ปี 9 เดือน
311,823.65 ไม่ม ี
4. อาคารพาณิชย์ 2 ห้อง จังหวัดอุบล
สร้างบนทีด่ นิ ข้อ 1.
44,034.17 ไม่ม ี
5. อาคารสํานักงาน 6 ชัน้ ที่ ถ.รัชดาภิเษก สร้างบนทีด่ นิ เช่า ข้อ 3.
6,498,558.32 ไม่ม ี
6. อาคารพาณิชย์ 4 ชัน้ ที่ ถ.รัชดาภิเษก สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี 6 เดือน เหลือ 10 ปี 10 เดือน 3,100,391.57 ไม่ม ี
7. อาคารศูนย์กระจายสินค้า แขวงช่องนนทรี สร้างบนทีด่ นิ เช่า
417,851.13 ไม่ม ี
8. อาคารศูนย์การค้า RCA 1 ห้อง
สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี เหลือ 10 ปี 11 เดือน
1,751,204.63 ไม่ม ี
9. สิทธิการเช่าศูนย์การค้าสยามพารากอน สัญญาเช่าระยะเวลา 24 ปี เหลือ 21 ปี
20,170,400.00 ไม่ม ี
10.สิทธิการเช่าโครงการยูเนียนมอลล์
สัญญาเช่าระยะเวลา 9 ปี เหลือ 6 ปี 1 เดือน
3,257,189.48 ไม่ม ี
11. ทรัพย์สนิ อื่นๆ
เป็ นเจ้าของ
38,713,527.25 ไม่ม ี
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ

ลักษณะกรรมสิทธิ ์

มูลค่า

6. โครงการในอนาคต (Future Plan)
เนื่ อ งจากป จั จุ บ ัน สุภ าพสตรีต้อ งทํา งานและมีกิจ กรรมนอกบ้า นมากขึ้น การแต่ ง กายจึง มี
บทบาทสําคัญอย่างยิง่ ในการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ เติมความมันใจและเพิ
่
ม่ ความสวยสง่างดงาม
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บริษทั ได้เล็งเห็นโอกาสดังกล่าว จึงกําลังพิจารณาจะนําเข้าผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าสตรีชนั ้ นําทีม่ ชี ่อื เสียงจาก
ต่างประเทศ ซึง่ มีดไี ซน์ทนั สมัย มีเอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยวัสดุทม่ี คี ุณภาพดีและการออกแบบทีป่ ระณีต
โดยคาดว่าจะจัดจําหน่ ายในห้างสรรพสินค้าชัน้ นํ า ซึ่งจะสามารถเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั ในระยะยาว
ต่อไป
7. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
บริษัทไม่มขี ้อพิพาททางกฎหมายในลักษณะคดีท่บี ริษัท จะมีผลกระทบทางด้านลบต่ อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
8. โครงสร้างเงิ นทุน
(1) หลักทรัพย์ของบริ ษทั
บริษทั มีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 60 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญทัง้ หมด
จํานวน 60,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
(2) ผูถ้ ือหุ้น
(ก) รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทัง้ จํานวนหุน้ ทีถ่ อื และสัดส่วนการถือหุน้
ล่าสุด ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ วันที่ 7 เมษายน 2553 มีดงั นี้
จํานวนหุน้
สัดส่วน
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
1. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล
่
11,839,980
19.73%
2. นายสําเริง มนูญผล
9,154,940
15.26%
3. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
7,635,000
12.73%
4. นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา
2,757,490
4.60%
5. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด
2,625,000
4.38%
6. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2,244,300
3.74%
7. นางสาวพัชรา สังวรชาติ
2,197,710
3.66%
8. บริษทั วัตสดรมัย จํากัด
1,624,570
2.71%
9. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร
1,204,990
2.01%
10.นายธนานันท์ เอือ้ อารักษ์
931,990
1.55%
รวม
42,215,970
70.37%
ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ได้จากเว็บไซต์ของบริษทั www.occ.co.th
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
การถือหุน้ ไขว้
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และ บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแน
่ จํากัด
(มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั โดยถือหุน้ ของบริษทั ในสัดส่วน 12.72% และ 19.73% ตามลําดับ ใน
ขณะเดียวกันบริษทั ได้เข้าถือหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวในสัดส่วน 0.06% และ 0.55% โดยคิดเป็ นมูลค่าของเงิน
ลงทุนจํานวน 1.51 ล้านบาท และ 16.71 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้ นี้ ในการถือหุ้นไขว้กนั ดังกล่าวไม่มี
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ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษทั แต่อย่างใด และการทีบ่ ริษทั เข้าถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวเนื่องจากเห็น
ว่าเป็ นบริษทั ทีม่ คี วามมันคง
่ มีศกั ยภาพในการดําเนินงาน และประการสําคัญคือการได้รบั ผลตอบแทนจาก
การจ่ายเงินปนั ผลทีด่ แี ละสมํ่าเสมอทุกปี
(3) นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นประจําทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ของบริษทั และสภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก บริษทั ยังไม่มกี ารกําหนดอัตราขัน้ ตํ่าของการจ่ายเงินปนั ผลจาก
กําไรสุทธิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ผี ่านมานัน้ บริษทั ได้จดั สรรกําไร
เพื่อจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเป็ นธรรมอย่างสมํ่าเสมอในอัตราทีเ่ หมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจใน
ขณะนัน้ สรุปได้ดงั นี้
ปี
ราคามูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (บาท)
เงินปนั ผลต่อหุน้ (บาท)
รวมเป็ นจํานวนเงิน (บาท)
สัดส่วน (%) ต่อกําไรสุทธิ

2552
1.00
0.55
30,000,000
45.49%

2551
1.00
0.50
27,000,000
48.42%

2550
1.00
0.45
33,000,000
58.16%

2549
1.00
0.55
33,000,000
43.38%

2548
1.00
0.55
27,000,000
42.70%

9. การจัดการ
(1) โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้ว ยคณะกรรมการ
ทัง้ หมดจํานวน 6 ชุด กล่าวคือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการของ บริษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวง
พาณิชย์มจี ํานวนทัง้ หมด 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 1 ท่าน กรรมการทีไ่ ม่เป็ น
ผูบ้ ริหารจํานวน 5 ท่าน และ กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ทุกท่านล้วนเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและ
มีประสบการณ์หลายด้าน ดังมีรายนามต่อไปนี้
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ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อกรรมการ
นางกาญจนา สายสิรพิ ร
นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป์
นางธีรดา
อําพันวงษ์
นายมนู
ลีลานุวฒ
ั น์
นายชัยเลิศ มนูญผล
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
นางอรดี
รุง่ เรืองโรจน์
นางวัชนี
วัฒนถวัลย์วงศ์
นายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล
นางชูพนั ธุ์
อิม่ ทอง

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การและCEO
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษทั

การแต่งตัง้ และการพ้นจากตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั
ข้อบังคับบริษทั มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการแต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษทั
สรุปได้ดงั นี้
การแต่งตัง้ กรรมการ
 ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมด เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลทีจ่ ะได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง จะเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการซึ่งที่ประชุม
ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่มี บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ซึ่งเกินจํานวนกรรมการที่ท่ปี ระชุ มผู้ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในที่
ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการของบริษทั ประธานกรรมการมี
สิทธิออกเสียงชีข้ าดในกรณีทค่ี ะแนนเสียงของคณะกรรมการในทีป่ ระชุมมีจํานวนเท่ากัน และให้
คณะกรรมการพิจารณาเลือกและแต่ งตัง้ กรรมการอีกคนหนึ่ งเป็ นรองประธานกรรมการและให้
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานกรรมการในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็ นการ
ชัวคราว
่
หรือเมือ่ ตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
 ในกรณีท่ตี ําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึง่ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็
ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่
ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน มติของคณะกรรมการใน
กรณีน้ีตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
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 กรณีทต่ี ําแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการทีเ่ หลืออยู่
กระทํา การในนามของคณะกรรมการได้แ ต่ เ ฉพาะการจัด ให้มีก ารประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ เลือ กตัง้
กรรมการแทนตําแหน่งทีว่ า่ งทัง้ หมดเท่านัน้
การพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษทั
 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม กรรมการทีอ่ อกตาม
วาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
 นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่ งเมื่อ ตาย หรือ ลาออก
หรือ ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกําหนด หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้
ออก หรือ ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก
 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลา
ออกไปถึงบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยีย่ งวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝา่ ย มีการดูแลให้บริษทั ดําเนินงานเป็ นไปตามนโยบาย
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อันมีขอ้
พึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี และหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอํานาจหน้ าที่ให้แก่ท่ปี รึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบตั ิ
2. อนุ มตั กิ ารให้กูย้ มื เงินแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือ
บริษทั ที่มกี ารประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษทั อื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะ
กรรมการบริหาร
3. อนุ มตั กิ ารเข้าคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผู้
ถือหุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษทั อื่น ในวงเงินส่วนทีเ่ กิน
อํานาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุ ม ัติ ก ารเข้า ทํ า นิ ติ ก รรมที่มิใ ช่ ธุ ร กรรมทางการเงิน ในวงเงิน ส่ ว นที่เ กิ น อํ า นาจคณะ
กรรมการบริหาร
5. อนุมตั กิ ารได้รบั หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุ มตั ิการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อ่นื ใด ในวงเงินส่วนที่เกิน
อํานาจคณะกรรมการบริหาร
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7. อนุมตั กิ ารจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุ มตั ิการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ท่ไี ม่มตี วั ตนที่เลิกใช้
ชํารุด สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อ่นื ๆ มี
มูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนทีเ่ กินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุ มตั กิ ารปรับสภาพราคา การทําลายซึง่ วัตถุดบิ และ/หรือ สินค้าคงเหลือทีเ่ สื่อมสภาพ หรือ
ล้าสมัยซึง่ จะทําให้มมี ลู ค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนทีเ่ กินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุ มตั กิ ารประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้อง
คดี และ/หรือ การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั สําหรับเรื่องทีม่ ใิ ช่
ปกติวิส ัย ทางการค้า และ/หรือ ที่เ ป็ น ปกติวิส ยั ทางการค้า ที่มีทุ น ทรัพ ย์เ กิน อํ า นาจคณะ
กรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิม่ ทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้
12. มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น
ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น
13. ปรึก ษาผู้เ ชี่ย วชาญ หรือ ที่ป รึก ษาของบริษัท (ถ้า มี) หรือ จ้า งที่ป รึก ษา หรือ ผู้เ ชี่ย วชาญ
ภายนอก ในกรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
14. แต่งตัง้ และถอดถอนเลขานุการบริษทั
15. บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษทั ดังกล่าวข้างต้นทีเ่ กีย่ วข้องกับ เรื่องการได้มา
หรือ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง สิน ทรัพ ย์ แ ละการทํ า รายการที่เ กี่ ย วโยงกัน ให้ป ฏิบ ัติต ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษทั
2. อนุ มตั ิแผนงานและงบประมาณประจําปี รวมทัง้ กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ายจัดการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ใิ น
การดําเนินธุรกิจและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้
มันใจว่
่ าบริษัทมีการดําเนินการที่มปี ระสิทธิภาพ การทํารายการต่างๆ ได้รบั อนุ มตั ิจากผู้มี
อํานาจ มีการสอบทานและจัดทําบัญชีท่ถี ูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ทีส่ ามารถป้องกันการ
นําทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มี
แนวทางที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยผูม้ สี ่วนได้เสียไม่มี
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ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการดําเนินการและการ
เปิ ดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว และได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุน
อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
ตลอดจนกําหนดอัต ราการจ่ายเงินปนั ผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ สนอต่อผูถ้ อื หุน้ ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั จะงด
รับลงทะเบียนการโอนหุน้ ก็ได้ โดยประกาศให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของบริษทั ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ หรือ กําหนดวันเพื่อ
กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 2 เดือน
และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ 1 วันในวันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื
หุน้ เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
เพือ่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิในการรับเงินปนั ผล
10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิ ดเผย
ไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
ั ่ าได้แสดงข้อความ
11. ติดตามดูแลเอกสารทีจ่ ะยืน่ ต่อหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนใจว่
หรือลงรายการเป็ นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสาร
อื่นใดของบริษทั
12. อนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ทีเ่ กินอํานาจคณะกรรมการบริหารหรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
ข้อพึงปฏิ บตั ิ ที่ดีของกรรมการบริ ษทั
1. ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เยีย่ งวิญญูชนผูป้ ระกอบ
ธุรกิจเช่นนัน้ จะพึงกระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการบริษทั รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้
2. มีความตัง้ ใจทีจ่ ะดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และอุทศิ เวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและ
ให้ความคิดเห็นอย่างสมํ่าเสมอ
3. มีภาวะผูน้ ํา วิสยั ทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษทั อย่างแท้จริง
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4. กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ ําหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ดูแ ลผู้มีส่ว นได้เ สีย ตามสิท ธิท่ีมีต ามกฎหมายที่เ กี่ย วข้อง และส่งเสริมให้เ กิดความร่ว มมือ
ระหว่างบริษทั กับผูม้ สี ่วนได้เสีย ในการสร้างความมังคั
่ ง่ ความมันคงทางการเงิ
่
น และความ
ยังยื
่ นของกิจการ
6. รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์ การเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์บริษทั ของตน คู่สมรส บุตร
และบุตรบุญธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
7. รายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ น
ส่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ตามหลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
8. ในกรณีทก่ี รรมการบริษทั รวมทัง้ บุคคลทีม่ คี วามเกี่ยวข้องหรือญาติสนิท มีการทํารายการกับ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย ซึง่ เข้าข่ายรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
9. ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั กรรมการบริษทั ควรติดตามดูแลเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้แสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทตามความเป็ นจริง โดยไม่
ปกปิ ดข้อความอันควรทีส่ าธารณชนพึงทราบ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนบริ ษทั
อํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ของกรรมการ ตามทีร่ ะบุในข้อบังคับบริษทั คือ “กรรมการสอง
คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนามผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั ได้”
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การ โดยกําหนดให้มอี ํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.

มีอาํ นาจในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัท มติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริหาร
ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง

2.

มีอํานาจในการสังการหรื
่
อดําเนินการใดๆ ที่จําเป็ นและสมควร เพื่อให้การดําเนินการตามข้อ 1.
สําเร็จลุล่วงไปและหากเป็ นเรื่องสําคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารรับทราบ

3.

มีอาํ นาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ กําหนดมาตรการ
ทางวินยั ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทัง้ นี้การดําเนินการต่างๆ ดังกล่าว
ต้องไม่ขดั แย้งกับอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
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4.

มีอํานาจออกระเบียบว่าด้ว ยการปฏิบ ตั ิงานของบริษัท โดยไม่ขดั หรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อกําหนด คําสังและมติ
่
ใดๆ ของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

5.

มีอาํ นาจอนุมตั จิ ดั หา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครัง้ ไม่เกิน จํานวน 50 ล้านบาท

6.

มีอาํ นาจอนุมตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท

7.

มีอาํ นาจอนุ มตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสัน้ ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 50 ล้าน
บาท

8.

มีอํานาจอนุ มตั กิ ารเข้าทํานิตกิ รรมที่มใิ ช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจํานวน 10
ล้านบาท

9.

เมื่อมีการดําเนินการใดๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดําเนินการนัน้ ๆ แก่คณะกรรมการบริษทั และ/
หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครัง้ ต่อไป

10. มอบอํานาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้
11. การใช้อํานาจของกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถกระทําได้ หากกรรมการผูจ้ ดั การมี
ส่วนได้เสีย หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษทั
12. ในการใช้อํานาจของกรรมการผูจ้ ดั การ หากมีขอ้ สงสัย หรือความไม่ชดั เจนในการใช้อํานาจหน้ าที่
ตามทีก่ าํ หนดนี้ให้เสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
13. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบ่งแยกหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบให้แก่คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
เพื่ อ กระจายการดู แ ลการดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ภายใต้ ห ลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดย
คณะอนุกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะอนุ กรรมการแต่ละ
ชุด ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ทุกท่าน
ล้วนมีความเป็ นอิสระ และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด และตามนิยามของบริษทั ดังนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นางอรดี
รุง่ เรืองโรจน์
2. นางวัชนี
วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล
กรรมการตรวจสอบ
โดยนางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ และนางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ เป็ นผูท้ ่มี คี วามรอบรูด้ า้ นบัญชี-การเงิน
อย่างดี (ตามรายละเอียดประสบการณ์ทาํ งานและประวัตกิ ารศึกษาอบรมของท่านภายใต้หวั ข้อ ข้อมูลของ
กรรมการบริษทั หน้าที่ 69-71 ) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอเป็ นประจําทุก
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เดือน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยมีนางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง เลขานุ การบริษทั ปฏิบตั หิ น้าที่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือการ
ถอดถอนจากคณะกรรมการบริษทั หรือการพ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบ
ทีพ่ น้ จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. กํ า หนดให้ มี ก ารประสานความเข้ า ใจให้ อ ยู่ ใ นแนวทางเดี ย วกั น ระหว่ า ง ผู้ ส อบบัญ ชี
คณะกรรมการบริษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอํานาจเชิญ ผูบ้ ริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น
ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของ
องค์กร
3. มีอาํ นาจในการตรวจสอบผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องภายในขอบเขตของอํานาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึกษาผู้เ ชี่ย วชาญ หรือ ที่ปรึก ษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้า งที่ปรึก ษา หรือผู้เ ชี่ย วชาญ
ภายนอก ในกรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มี
ฝา่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยง หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
ั ่ ารายการ
กฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
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ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั
ข. ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
ค. ความเห็น เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษทั
ง. ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
กฎบัตร (Charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทําดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ก. รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริตหรือสิง่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝา่ ฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหาร ไม่ดําเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
กําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
10. ปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมาย ด้ ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย
คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษทั จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายมนู

ลีลานุวฒ
ั น์

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- - 18 -

แบบ 56-1

2. นางกาญจนา สายสิรพิ ร
3. นางธีรดา
อําพันวงษ์

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทน จัด ตัง้ ขึ้น เพื่อ ทํ า หน้ า ที่ส นั บ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านของ
คณะกรรมการบริษทั ในการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ในด้านการกําหนดค่าตอบแทน การพิจารณาหลักเกณฑ์
ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั มีการ
พิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี หรือสิ้นสุดโดยการ
ลาออกหรือ ถึง แก่ ก รรม หรือ คณะกรรมการบริษัท มีม ติใ ห้พ้น จากตํ า แหน่ ง ทัง้ นี้ กรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทนที่พน้ จากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้ ในปี 2553 นาย
บุญเกียรติ โชควัฒนา ซึ่งดํารงตําแหน่ งประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ครบกําหนดออก
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 16 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และไม่ประสงค์กลับเข้ารับการ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการอีก ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 จึงได้
มีมติแต่งตัง้ นายมนู ลีลานุ วฒ
ั น์ กรรมการ ผูซ้ ง่ึ มีคุณสมบัตเิ หมาะสมดํารงตําแหน่ งประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนคนใหม่ต่อไป
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีก่ ําหนดไว้
ในกฎบัตร ต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. มีอาํ นาจเชิญฝา่ ยจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น
2. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
ในกรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ของบริษทั วงเงินค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และจํานวนเงินค่าตอบแทนที่
จ่ายในปี ทผ่ี ่านมา เพื่อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและนํ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เพือ่ อนุ มตั ิ
2. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน อํานาจ
หน้ า ที่ แ ละปริม าณความรับ ผิด ชอบ ภายในวงเงิน ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ อ นุ ม ัติ แ ละนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ิ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทีม่ ไิ ด้ดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริษทั ) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน อํานาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ิ
4. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
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5. ปฏิบตั กิ ารใดๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการบริษทั จํานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายมนู
นางกาญจนา
นางธีรดา
นางอรดี

ลีลานุวฒ
ั น์
สายสิรพิ ร
อําพันวงษ์
รุง่ เรืองโรจน์

ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจัดตัง้ ขึน้ เพื่อทําหน้าที่สนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ใน
การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ในด้านการสรรหาและกลันกรองบุ
่
คคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริษทั ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและเพื่อการ
ได้มาซึง่ บุคคลทีม่ คี ุณภาพ
คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือถึงแก่
กรรม หรือคณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง ทัง้ นี้ กรรมการสรรหาทีพ่ น้ จากตําแหน่ งตามวาระ
อาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้ ในปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2553
เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมอีกวาระหนึ่ง และได้มมี ติแต่งตัง้ นาง
ธีรดา อําพันวงษ์ เข้าร่วมเป็ นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาเพิม่ เติม ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาชุดปจั จุบนั
ของบริษัท จึง ประกอบด้ว ยสมาชิก จํา นวน 4 ท่ า น โดยมี นายมนู ลีล านุ ว ัฒ น์ ดํา รงตํ า แหน่ ง ประธาน
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎบัตรต่อ
คณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. มีอํานาจเชิญฝา่ ยจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น
2. ปรึก ษาผู้เ ชี่ย วชาญ หรือ ที่ป รึก ษาของบริษัท (ถ้า มี) หรือ จ้า งที่ป รึก ษา หรือ ผู้เ ชี่ย วชาญ
ภายนอก ในกรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั
2. ตรวจสอบประวัติแ ละข้อ มู ล ต่ า งๆ ของบุ ค คลที่ไ ด้ร ับ การคัด เลือ ก โดยคํ า นึ ง ถึง ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม
โดยเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3. จัดทําความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
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5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ
6. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยสมาชิก จํานวน 7 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางธีรดา
นางวัชนี
นายประกิต
นางจันทรา
นางสาวรัตนา
นางสาวศิรพิ ร
นายณิชา

อําพันวงษ์
วัฒนถวัลย์วงศ์
ชุณหสมบูรณ์
ตัง้ ธนศฤงคาร
วงศ์เลิศวิทย์
ตัง้ ธนศฤงคาร
ศรีสงวนสกุล

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

โดยมี นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนหิรญ
ั หัวหน้าหน่ วยตรวจสอบภายใน ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุ การคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จัดตัง้ ขึน้ เพื่อทําหน้าทีส่ นับสนุ นการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการบริหาร ในการประเมินความเสีย่ งและกําหนดมาตรการป้องกัน ติดตามดูแลความ
เสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและยอมรับได้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออก
หรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ ง ทัง้ นี้ กรรมการบริหารความเสีย่ งทีพ่ น้
จากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้ ในปี 2553 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดเดิมอีก
วาระหนึ่งและได้มมี ติแต่งตัง้ นายณิชา ศรีสงวนสกุล ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยแฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์ เข้าร่วมเป็ นสมาชิก
ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพิม่ เติม ดังนัน้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดปจั จุบนั ของบริษทั
ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก จํ า นวน 7 ท่ า น โดยมี นางธี ร ดา อํ า พัน วงษ์ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีก่ ําหนดไว้ใน
กฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. ขอรับคําปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่
ปรึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณีดว้ ย
ค่าใช้จา่ ยของบริษทั
2. มีอาํ นาจแต่งตัง้ คณะทํางานประเมินและติดตามความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. นําเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบ
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2. กําหนดแนวทางการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร
3. ติดตามกระบวนการระบุและประเมินความเสีย่ งทีค่ ณะทํางานบริหารความเสีย่ งนําเสนอ
4. ประเมินและอนุ มตั แิ ผนการจัดการความเสีย่ ง ทีค่ ณะทํางานฯ นําเสนอ
5. นําเสนอรายงานการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบ
6. กํากับดูแลประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง
7. นําเสนอการแต่งตัง้ คณะทํางานบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบ
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
9. ปฏิบตั กิ ารใดๆ อันเป็ นลักษณะเฉพาะตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก จํานวน 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นางธีรดา
อําพันวงษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและCEO
2. นายประกิต
ชุณหสมบูรณ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นางจันทรา
ตัง้ ธนศฤงคาร ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี-การเงิน
4. นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยสํานักงาน
5. นางสาวศิรพิ ร ตัง้ ธนศฤงคาร ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการตลาดเครือ่ งสําอาง
โดยมี นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง เลขานุการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุ การในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็ นฝา่ ยจัดการจัดตัง้ ขึน้ เพื่อทําหน้าทีบ่ ริหารจัดการกิจการของบริษทั
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยีย่ งวิญญู
ชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนัน้ จะพึงกระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ นกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือถึงแก่
กรรม หรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ ี
มหาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด หรือครบ
กําหนดเกษียณอายุและไม่ได้รบั การว่าจ้างต่อในตําแหน่ งเดิม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จาก
ตําแหน่ง ทัง้ นี้ กรรมการบริหารทีพ่ น้ จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้
ในปี 2553 ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2553 เมื่อวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีม ติแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการบริหารชุดเดิมอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎบัตรต่อ
คณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและ สวัสดิการ
แก่พนักงานระดับต่างๆ
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2. แต่งตัง้ ถอดถอน คณะทํางานอื่นใดเพือ่ ดําเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษทั
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบตั งิ าน และสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรรมการบริหาร
และ/หรือ พนักงานผูด้ ํารงตําแหน่ งทางการบริหาร เป็ นผูล้ งนามอนุ มตั เิ บิกจ่ายสินทรัพย์ของ
บริษทั ได้
4. อนุ มตั กิ ารเข้าทํานิตกิ รรมทีม่ ใิ ช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 10 ล้าน
บาท
5. อนุ มตั ใิ ห้ดาํ เนินการขอหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 50 ล้านบาท
6. อนุ มตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท
7. อนุ มตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสัน้ ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 50 ล้าน
บาท
8. อนุ มตั กิ ารจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 50 ล้านบาท
9. อนุ มตั กิ ารปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนทีเ่ ลิกใช้
ชํารุด สูญหาย ถูกทําลาย เสือ่ มสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชีรวมไม่
เกินครัง้ ละจํานวน 20 ล้านบาท
10. อนุ มตั กิ ารปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซึง่ วัตถุดบิ และ/หรือ สินค้าคงเหลือทีเ่ สื่อมสภาพ หรือ
ล้าสมัยซึง่ จะทําให้มมี ลู ค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครัง้ ละ จํานวน 20 ล้านบาท
11. อนุ มตั กิ ารตัดหนี้สญ
ู ทางบัญชี และ/หรือ สินทรัพย์อ่นื ๆ ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 2 ล้าน
บาท
12. อนุ มตั กิ ารประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้อง
คดี และ/หรือการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั สําหรับเรื่องที่มใิ ช่
ปกติวสิ ยั ทางการค้า ที่มที ุนทรัพย์ไม่เกิน จํานวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็ นปกติวสิ ยั ทาง
การค้าทีม่ ที ุนทรัพย์ไม่เกิน จํานวน 20 ล้านบาท
13. มีอํานาจเชิญผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น
14. ขอรับคําปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือ ทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่
ปรึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณีดว้ ยค่าใช้จ่าย
ของบริษทั
15. มอบอํานาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษทั หรือบุคคลอื่นใดทําการแทนได้
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและงบประมาณประจําปี ต่อคณะกรรมการบริษทั
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทาง
ธุรกิจของบริษทั
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3. รับผิดชอบในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั และส่งเสริมให้มกี ารคิดค้น
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ดูแลการดําเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็ นไปของกิจการที่
ตนดูแลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มกี ารจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผสู้ อบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรือสอบ
ทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ตามลําดับ
7. เสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุ มตั ใิ นเรื่องทีเ่ กินขอบเขต
อํานาจของคณะกรรมการบริหาร
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ
9. ปฏิบตั กิ ารใดๆ อันเป็ นลักษณะเฉพาะ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
เลขานุการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง ผูจ้ ดั การแผนกกฎหมาย ดํารงตําแหน่ ง
เลขานุ ก ารบริษัท อย่ า งเป็ น ทางการในการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2551 เมื่อ วัน ที่ 14
พฤษภาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามทีก่ ฎหมายกําหนด รวมถึงการสนับสนุ นด้านการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังต่อไปนี้
- ให้คําแนะนํ าเบื้องต้นแก่ กรรมการ ผู้บ ริหาร ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ต่ างๆ ที่
กรรมการและผูบ้ ริหารต้องทราบเพื่อการทําหน้าทีอ่ ย่างเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั โดยติดตามให้มี
การปฏิบ ัติต ามอย่ า งสมํ่า เสมอด้ว ยความถู ก ต้อ ง รวมถึง การรายงานการเปลี่ย นแปลงใน
ข้อกําหนดของกฎหมายทีม่ นี ยั สําคัญต่อบริษทั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษทั และข้อพึงปฏิบตั ติ ่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ ติดตามประสานงานให้
มีการปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
- ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่ วยงานทีก่ ํากับดูแล
บริษทั จดทะเบียน ตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงาน รวมถึงกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
- ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ทัวไปให้
่
ได้รบั ทราบข่าวสารของบริษทั และสิทธิต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้
- ดูแลกิจกรรมการของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
- การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดในการกํากับดูแลการจัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญ
ของบริษทั อาทิ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยคณะกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหาร หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และรายงาน
ประจําปี ของบริษทั เป็ นต้น
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ปี 2552 และปี 2553
- กรรมการบริ ษท
ั
ชื่อ – สกุล

นางกาญจนา
นายสมศักดิ ์
นางธีรดา

สายสิรพิ ร
ธนสารศิลป์
อําพันวงษ์

นายมนู
นายชัยเลิศ
นางทิพาภรณ์
นางอรดี
นางวัชนี
นายเกรียงศักดิ ์

ลีลานุวฒ
ั น์
มนูญผล
โชควัฒนา
รุง่ เรืองโรจน์
วัฒนถวัลย์วงศ์
ศรีไพศาล

จํานวนหุ้นเพิ่ ม/ลด
31 ธ.ค. 2553 ระหว่างปี (หุ้น)
200,000

จํานวนหุ้น (หุ้น)*

31 ธ.ค. 2552
200,000
994,960
81,975
38,790
30,000
2,379,300

994,960
1,481,975

หมายเหตุ

1,400,000 เพิม่ ในเดือน
กรกฎาคม 2553

38,790
30,000
2,379,300

-

-

- ผูบ
้ ริ หาร
ชื่อ – สกุล

นางธีรดา

อําพันวงษ์

จํานวนหุ้นเพิ่ ม/ลด
31 ธ.ค. 2553 ระหว่างปี (หุ้น)

จํานวนหุ้น (หุ้น)*

31 ธ.ค. 2552
81,975

1,481,975

หมายเหตุ

1,400,000 เพิม่ ในเดือน
กรกฎาคม 2553

นายประกิต
ชุณหสมบูรณ์
นางจันทรา
ตัง้ ธนศฤงคาร
48,720
48,720
นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์
196,790
196,790
2,000
นางสาวศิรพิ ร ตัง้ ธนศฤงคาร
2,000
หมายเหตุ : * จํานวนหุน้ รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

-

-

สรุปสถิ ติการเข้าร่วมประชุมในปี 2553
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น อย่ า งน้ อ ยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยในปี 2553
คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมร่วมกันจํานวน 5 ครัง้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อกรรมการบริษทั
นางกาญจนา
นายสมศักดิ ์
นางธีรดา
นายบุญเกียรติ
นายมนู
นายชัยเลิศ

สายสิรพิ ร
ธนสารศิลป์
อําพันวงษ์ (1)
โชควัฒนา (2)
ลีลานุ วฒ
ั น์
มนูญผล

กรรมการ
บริษทั

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหา

4/5

-

1/1

3/5
5/5
0/2
5/5
4/5

-

1/1
-
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กรรมการ
ประชุม
พิจารณา
ผูถ้ อื หุน้
ค่าตอบแทน
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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ลําดับ

รายชื่อกรรมการบริษทั

กรรมการ
บริษทั

7.
8.
9.
10.

นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา (3)
นางอรดี
รุง่ เรืองโรจน์
นางวัชนี
วัฒนถวัลย์วงศ์
นายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล

3/3
5/5
4/5
5/5

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหา

12/12
12/12
11/12

1/1
-

กรรมการ
ประชุม
พิจารณา
ผูถ้ อื หุน้
ค่าตอบแทน
1/1
1/1
1/1
1/1

หมายเหตุ (1) ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหา ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 3/2553 เมือ่
วันที ่ 13 พฤษภาคม 2553
(2) ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที ่ 16 เมือ่ วันที ่ 27 เมษายน 2553 และประสงค์
ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการอีก โดยสถานภาพการเป็ นกรรมการบริษทั มีผลสิ้นสุดลงตัง้ แต่วนั
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที ่ 16 เป็นต้นไป
(3) ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการใหม่ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที ่ 16 เมือ่ วันที ่ 27 เมษายน 2553

สถิ ติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ลําดับ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อกรรมการบริ หาร
นางกาญจนา สายสิรพิ ร
นางธีรดา
อําพันวงษ์ (1)
นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร
นายประกิต ชุณหสมบูรณ์
นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์
นางสาวศิรพิ ร ตัง้ ธนศฤงคาร

ตําแหน่ ง
สถิ ติการเข้าประชุม
ประธานกรรมการ
12/12
กรรมการผูจ้ ดั การและCEO
12/12
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยบัญชี-การเงิน
12/12
ผูอ้ าํ นวยการ สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
12/12
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยสํานักงาน
12/12
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยการตลาดเครือ่ งสําอาง
12/12

หมายเหตุ (1) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 1/2552 เมือ่ วันที ่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติให้ดํารง
ตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 1 มีนาคม 2553 เป็ น
ต้นไป
สถิ ติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ลําดับ รายชื่อกรรมการบริ หารความ
ตําแหน่ ง
สถิ ติการเข้าประชุม
เสี่ยง
1. นางธีรดา
อําพันวงษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและCEO
12/12
2. นางวัชนี
วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ
11/12
3. นายประกิต ชุณหสมบูรณ์
ผูอ้ าํ นวยการ สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
12/12
4. นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยบัญชี-การเงิน
12/12
5. นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยสํานักงาน
12/12
6. นางสาวศิรพิ ร ตัง้ ธนศฤงคาร
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยการตลาดเครือ่ งสําอาง
12/12
7. นายณิชา
ศรีสงวนสกุล (1) ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยแฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์
8/8
หมายเหตุ (1) ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม
2553
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การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หาร
วิ ธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหามีหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูง โดยการสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมในด้านต่างๆ โดยดูถงึ ความเหมาะสมด้าน
คุ ณ วุ ฒ ิ ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญจากหลากหลายวิช าชีพ รวมถึง ผลการปฏิบ ัติง านในฐานะ
กรรมการบริษทั ในช่วงทีผ่ า่ นมา โดยเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่วมกันก่อนทีจ่ ะนํ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ในกรณีทต่ี ําแหน่ งกรรมการบริษทั ว่างลงโดยมิใช่เป็ น
การออกตามวาระ อาจพิจารณาสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตัง้ บุคคล
เข้าเป็ นกรรมการในตําแหน่งทีว่ า่ งลงได้ตามข้อบังคับของบริษทั
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็ นกรรมการจะคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี พี น้ื ฐานและความเชีย่ วชาญ
จากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นําวิสยั ทัศน์ กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่
โปร่งใสไม่ดา่ งพร้อย รวมทัง้ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
ในปี 2553 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการซึง่ ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 16 มีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการอีก และได้ย่นื หนังสือขอลาออก
จากการเป็ นกรรมการบริษทั โดยสถานภาพการเป็ นกรรมการบริษทั มีผลสิน้ สุดลงตัง้ แต่วนั ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 16 เป็ นต้นไป ซึง่ การสรรหาผูท้ จ่ี ะดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรร
หาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มกี ารพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้มมี ติใ ห้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระทัง้ หมด 3 ท่าน ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
กรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางธีรดา อําพันวงษ์ และ นายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล และบุคคลทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
2/2553 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ได้มกี ารพิจารณาร่วมกันและมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบตามแนวทาง
ของคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ กรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุ คคลเป็ นกรรมการตามมติของที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งได้มมี ติให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระทัง้ หมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2
ท่าน คือ นางธีรดา อําพันวงษ์ และ นายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล และบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
รายใหม่ 1 ท่าน คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
วิ ธีการเลือกตัง้ กรรมการผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นและสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นรายย่อย
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอรายชื่อบุคคลทีพ่ จิ ารณาว่าเหมาะสมต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาได้ โดย
บริษทั ได้เปิดโอกาสและให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2553 โดยได้แจ้งการให้สทิ ธิ
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บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่เชิญชวนผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์
ของบริษทั www.occ.co.th โดยได้กําหนดคุณสมบัตผิ ถู้ อื หุน้ อธิบายหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริษทั ด้วย
วิธกี ารเลือกตัง้
ข้อบังคับของบริษทั หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 21 กําหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้
กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมด เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลทีจ่ ะได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง จะเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการซึ่งที่ประชุม
ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่มี บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ซึ่งเกินจํานวนกรรมการที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในที่
ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ และ/หรือ
ถอดถอน ส่วนผูบ้ ริหารระดับอื่น คณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย ตาม
ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมสอดคล้องกับ วัตถุ ประสงค์ และนโยบายที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
(2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(1.1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินในปี 2553
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของกรรมการบริษัท 10 ท่าน ประกอบด้วยค่าเบี้ย
ประชุม ค่าบําเหน็จกรรมการ ดังนี้
รายชื่อ
1. นางกาญจนา สายสิรพิ ร
2. นายสมศักดิ ์
ธนสารศิลป์
3. นางธีรดา
อําพันวงษ์
4. นางอรดี
รุง่ เรืองโรจน์
5. นางวัชนี
วัฒนถวัลย์วงศ์
6. นายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล
7. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
8. นายมนู
ลีลานุวฒ
ั น์
9. นายชัยเลิศ
มนูญผล
10. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
รวม
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จํานวนเงิน
484,000.00
193,000.00
390,000.00
520,000.00
509,000.00
460,000.00
175,000.00
205,000.00
199,000.00
18,000.00
3,153,000.00
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(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร รวม 8 ท่าน ดังนี้
เงินเดือน
20,508,970.00 บาท
โบนัส
7,201,070.00 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพ
48,000.00 บาท
ค่าพาหนะ
212,000.00 บาท
ค่าเบีย้ ประชุม
240,000.00 บาท
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
615,268.00 บาท
กองทุนประกันสังคม
72,000.00 บาท
ค่ารักษาพยาบาล
192,829.00 บาท
รวม
29,090,137.00 บาท
(1.2) ค่าตอบแทนอื่น – ไม่มี
(3) การกํากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและเป็ น
ธรรมต่อผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝา่ ยตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ด้วยเชื่อมันว่
่ าเป็ นพืน้ ฐานสําคัญของ
การดําเนินธุรกิจให้มคี วามก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น สามารถเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจและความ
มังคงให้
่
แก่ต่อผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะช่วยกันพัฒนา
ระดับการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนื่องต่อไป
การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลที่ดีของบริ ษทั ในปี 2553
ในปี 2553 บริษทั ได้รบั การรับรองการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้


การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 - AGM Assessment ระดับคะแนน 100 คะแนนเต็ม
จัดอยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม”



รายงานการประเมินการกํากับดูแลกิจการ Corporate Governance Report
Companies 2010 : ระดับคะแนน 86 คะแนน จัดอยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม”

of Thai Listed

หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ตัง้ แต่ปี 2545
ประกอบด้วยนโยบายการการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งล้วนเป็ น
แนวทางสําหรับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนได้ยดึ ถือเป็ นในหลักการทํางาน และเป็ นหลัก
ปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจ โดยบริษทั ได้มกี ารพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายเป็ นประจําทุกปี
และเห็นว่าแนวทางตามนโยบายดังกล่าวยังมีความทันสมัยและมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ในปจั จุบนั
บริษทั มีการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามหลักการทีส่ าํ คัญ 5 หมวดอย่างครบถ้วน โดยรักษาคุณภาพการปฏิบตั งิ านและพัฒนาต่อ
อย่างต่อเนื่องสรุปได้ดงั นี้
1.

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยการอํานวยความสะดวก
ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิพน้ื ฐานในฐานะนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษทั โดยเท่าเทียมกันด้วยวิธกี าร
และมาตรฐานอันเป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่ ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์โดยอิสระ การ
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ได้รบั ส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษทั สิทธิในการรับเงินปนั ผล การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจ
ในเรือ่ งสําคัญของบริษทั เช่นการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับของบริษทั สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ และกําหนดสินจ้างผูส้ อบบัญชี รวมถึงสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิทจ่ี ะได้รบั สารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา
โดยผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิออกเสียงตามจํานวนหุน้ ทีถ่ อื คือหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มหี ุน้ ใดทีม่ สี ทิ ธิ
พิเศษเหนือกว่าหรือสามารถจํากัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายอื่นได้
นอกจากสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผูถ้ อื หุน้ โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่สําคัญบน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษทั www.occ.co.th อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ผถู้ อื
หุ้นได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัวถึ
่ ง โดยในปี 2553 บริษัทได้ดําเนินการเพื่อเป็ นการอํานวยความ
สะดวก และส่งเสริมสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. เปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซึ่งมีมติกําหนดให้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2553 ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ทีม่ มี ติกําหนดวัน
ประชุม
2. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้า 14 วัน
โดยผู้ถือหุ้นไทยจะได้รบั หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นต่ างชาติจะได้รบั หนังสือเชิญ
ประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ต่างชาติในการได้รบั
ข้อมูลทีเ่ ข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวัน เวลา สถานทีจ่ ดั ประชุม แผนทีข่ อง
สถานทีจ่ ดั ประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบรายละเอียดวาระต่างๆ อย่างครบถ้วนเพียงพอ
โดยในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็ นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพียงพอทีจ่ ะให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตัดสินใจในการใช้สทิ ธิออกเสียงได้
และในหนังสือเชิญประชุมบริษทั ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานทีจ่ ําเป็ นทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องนํ ามาแสดงให้
ครบถ้วนและวิธกี ารเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้บริษทั ยังได้อํานวยความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูลของผูถ้ อื หุน้ ให้มรี ะยะเวลาในการพิจารณาข้อมูลมากยิง่ ขึน้ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถเข้าดูขอ้ มูล
ต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบเอกสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทางเว็บไซต์
ของบริษทั www.occ.co.th เป็ นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ซึง่ เป็ นข้อมูลเดียวกับทีบ่ ริษทั
จะส่ง ให้ผู้ถือ หุ้น ในรูป แบบเอกสาร และยัง ได้ป ระกาศคํ า บอกกล่ า วเรีย กประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ลงใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และยังได้
เปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ก่อนการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ในเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย ในการนี้บริษทั ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็ น
แบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถเลือกใช้สทิ ธิออกเสียงได้โดยอิสระ พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้
ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมก็สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั หรือบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม และผูถ้ อื
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หุน้ ยังสามารถเลือกดาวน์ โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทงั ้ 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จาก
เว็บไซต์ของบริษทั ได้ดว้ ย
3. ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั เปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
ก่อนเวลาประชุม 2 ชัวโมง
่
โดยได้จดั เตรียมสถานทีพ่ ร้อมเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับ และจัดเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนใน
จํานวนทีเ่ หมาะสม มีการนําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน ซึง่ บาร์โค้ดจะแสดงรายละเอียดของผูถ้ อื
หุน้ แต่ละรายทีไ่ ด้จดั พิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้อง
แม่นยําของข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ในการลงทะเบียน พร้อมทัง้ ได้จดั พิมพ์บตั รลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย
4. ก่อนเริม่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน และ
วิธกี ารนับคะแนนอย่างชัดเจนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ซึง่ การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง
เป็ นไปอย่างเปิ ดเผย โดยบริษทั ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง ซึ่งทําให้ขนั ้ ตอนประมวลผลการ
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยํา ซึง่ การลงคะแนนเสียงเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย โดยมีการแสดงผลสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระอย่างชัดเจนในห้อง
ประชุมด้วย และในวาระการเลือกตัง้ กรรมการได้ให้สทิ ธิผูถ้ ือหุน้ ในการลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระบริษทั ได้จดั พิมพ์บตั รลงคะแนนเสียงเพื่อการใช้สทิ ธิออก
เสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งบริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง เพื่อคํานวณหักออกจากผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด ยกเว้นวาระเลือกตัง้
กรรมการที่บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทัง้ หมด โดยการตรวจนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดในแต่ละ
วาระจะมีตวั แทนอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยและ
ผูส้ อบบัญชีบริษทั คอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ดว้ ย และเมื่อจบการประชุมแล้วผูถ้ ือหุน้ สามารถขอตรวจสอบ
รายละเอียดได้ ทัง้ นี้ การออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่ งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็ นมติ
ยกเว้นกรณีการลงมติทก่ี ําหนดให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติทก่ี าํ หนดให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ซึง่ เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 16 ในปี 2553 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษทั ทุกท่าน ประธานคณะอนุ กรรมการทุกชุด ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีบริษทั ได้เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
5. ประธานทีป่ ระชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดําเนินการประชุมอย่างเหมาะสม
และโปร่งใสตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างการประชุม ประธานที่
ประชุ ม ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น ทุ ก รายสามารถแสดงความคิด เห็น และซัก ถามได้อ ย่า งทัว่ ถึง ก่ อ นจะ
ลงคะแนนและสรุปมติท่ปี ระชุมในแต่ละวาระ ซึ่งบริษทั ได้จดั เตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเป็ น
ผูใ้ ห้คาํ ตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั เพื่อชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผถู้ อื หุน้ อย่าง
ครบถ้วน
6. ให้สิท ธิผู้ถือหุ้นที่มาร่ว มประชุ มผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุ มแล้ว มีส ิท ธิอ อกเสีย งหรือ
ลงคะแนนในระเบียบวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ โดยนับเป็ นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระที่
ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็ นต้นไป
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7. เปิ ดโอกาสในการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 12 เดือน มีสทิ ธิเสนอวาระหรือ
ตัวบุคคลทีเ่ หมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี โดยในปี
2553 บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เพื่อให้
เลขานุ การบริษทั ตรวจทานความครบถ้วน ก่อนนํ าเสนอคณะกรรมการสรรหา/คณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอีก ครัง้ หนึ่ ง ซึ่งบริษัท ได้แจ้งข่า วบนเว็บไซต์ข องตลาดหลัก ทรัพย์ และชี้แจงรายละเอีย ดบน
เว็บไซต์ของบริษทั แล้ว ซึง่ ในปี ทผ่ี า่ นมาไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดใช้สทิ ธิดงั กล่าว
8. ภายหลังการประชุมสิ้นสุดลง บริษัท ได้ดําเนิ นการจัดทํารายงานการประชุมอย่างละเอียด
ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงทีป่ รากฏในการประชุม และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั www.occ.co.th ทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน
ภายหลังการประชุม และมีการเผยแพร่ภาพถ่ายวีดโี อการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย รวมถึง
ได้จดั ส่งรายงานการประชุมให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด
9. บริษทั มีความมุง่ มันในการดํ
่
าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ สร้างความเจริญก้าวหน้าและ
การเติบโตอย่างยังยื
่ น เพือ่ ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับผูถ้ อื หุน้
2. การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความสําคัญและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคด้วยการสร้าง
ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้ กับผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ ในฐานะ
เจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมันใจได้
่
ว่าสิทธิของตนจะได้รบั ความคุม้ ครองและได้รบั การ
ปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมเสมอ โดยบริษทั ได้ดาํ เนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ก่อนการประชุม
- เพื่อส่งเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ทท่ี างการกําหนดและตามข้อกําหนดของ
บริษทั เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ คราวเดียวกัน โดยบริษทั
ได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย และบริษทั จะแจ้งผลการพิจารณา
พร้อมเหตุผลให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ในปี 2553 บริษทั ได้ดาํ เนินการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ใช้สทิ ธิล่วงหน้าก่อนการประชุมตัง้ แต่วนั ที่ 1–30 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็ นวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
- ลงโฆษณาบอกกล่ าวนัด ประชุ ม ในหนังสือพิมพ์ร ายวัน ติด ต่ อกัน 3 วัน ก่ อ นการประชุม ตาม
กฎหมายแล้วบริษทั ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์
ของบริษทั ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเป็ นข้อมูลเดียวกับทีบ่ ริษทั จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบ
เอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ 14 วัน ซึง่ ระยะเวลาดังกล่าวบริษทั ได้จดั สรรให้เพิม่ มากขึน้ กว่าปี ท่ี
ผ่านมา รวมทัง้ แจ้งการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการ
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นี้ บริษทั ยังมีแนวทางที่จะเพิม่ ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าให้มากขึน้ เรื่อยๆ อีกในปี
ต่อไป ทัง้ นี้ เพือ่ อํานวยประโยชน์สาํ หรับผูถ้ อื หุน้ ให้ได้มากทีส่ ดุ
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและชัดเจนพร้อมทัง้ ความเห็นของ
คณะกรรมการ ไม่เพิม่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า และมีการแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเข้าร่วมประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ก็สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตาม
รายชื่อทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ก็ได้ โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่งไปถึง
ผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ผถู้ อื หุน้ ยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามความเหมาะสมได้จาก
เว็บไซต์ของบริษทั ด้วย
- เปิ ดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและชัดเจนพร้อมทัง้ ความเห็นของ
คณะกรรมการ ไม่เพิม่ หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า แจ้งหลักเกณฑ์
และวิธกี ารเข้าร่วมประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในกรณีท่ผี ูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ก็สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่
บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ก็ได้ โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่งไปถึงผูถ้ อื หุน้
นอกจากนี้ผถู้ อื หุน้ ยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามความเหมาะสมได้จากเว็บไซต์
ของบริษทั ด้วย
วันประชุม
- บริษัทเปิ ดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดล่ ว งหน้ าก่ อนการประชุม 2 ชัวโมง
่
และ
ถึงแม้ว่าจะพ้นระยะเวลารับลงทะเบียนแล้ว ก็ยงั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้โดยไม่เสียสิทธิแต่อย่างใด
- จัดให้มกี ระบวนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีโ่ ปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการ
จะแจ้งหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประชุม ขัน้ ตอนและวิธกี ารออกเสียงลงมติให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในทีป่ ระชุมก่อนเริม่
การประชุม ซึง่ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การพิจารณาและลงคะแนนเสียง
เป็ นไปตามลําดับวาระการประชุมทีก่ ําหนด มีการพิจารณาและลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล และ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทัง้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และอนุ มตั คิ ่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามที่
กําหนดในหนังสือเชิญประชุม การออกเสียงลงคะแนนกระทําโดยเปิ ดเผย โดยมีบตั รลงคะแนนในแต่ละวาระ
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยใช้วธิ กี ารเก็บบัตรลงคะแนนทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสีย งในแต่ ล ะวาระ เพื่อนํ า ผลคะแนนมาหัก ออกจากจํา นวนเสีย งที่เ ห็น ด้ว ย ยกเว้น วาระเลือ กตัง้
กรรมการทีจ่ ะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยมีผสู้ อบบัญชีทเ่ี ป็ นกลางและมีตวั แทนอาสาพิทกั ษ์
สิทธิในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยร่วมเป็ นพยานในการนับคะแนน
ทัง้ นี้บตั รลงคะแนนของแต่ละวาระจะจัดเก็บรักษาไว้ท่บี ริษทั อย่างปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ ใน
ระหว่างการประชุมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการประชุมทีผ่ ูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั แล้ว บริษทั ยังได้
นําเสนอข้อมูลในระบบวีดที ศั น์ เพือ่ อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ อีกด้วย
- สําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใด
คนหนึ่ง หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั จัดส่ง
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึง่ เป็ นรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือ
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หากผูถ้ อื หุน้ ต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นก็สามารถดาวน์ โหลดหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ คือ
แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษทั ได้ท่ี www.occ.co.th
- ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้ให้ความสําคัญ
และเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ประธานได้แนะนํ ากรรมการและผู้บริหาร
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมเป็ นรายบุคคล เปิ ดโอกาสและให้เวลาผู้ถือหุ้นในการซักถามเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือกิจการบริษทั อย่างเพียงพอ เพื่อชี้แจง/ตอบคําถาม/ให้ขอ้ มูลประกอบอย่าง
ชัดเจน
หลังการประชุม
- มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสําคัญ ได้แก่ มติท่ี
ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็ นจํานวนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียงในแต่ละวาระ
คําถาม คําชีแ้ จงและความคิดเห็นของทีป่ ระชุม และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายใน
ระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ สามารถรับทราบข้อมูลได้โดยไม่ตอ้ งรอให้ถงึ การประชุมในคราว
ถัดไป และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง นอกจากนี้ บริษทั ได้
จัดให้มกี ารบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดที ศั น์เพื่อสามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อไป โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้นําข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รบั จากผู้ถือหุ้นในการประเมินผลการจัด
ประชุม มาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง เพือ่ พัฒนาการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่อง
- ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ้นบริษทั ได้ดําเนินการแจ้งมติท่ปี ระชุมผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกัน รวมถึงแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ และประสานงาน
กับนายทะเบียนบริษทั จดทะเบียน ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ ในการจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายในอัตรา
ทีเ่ ท่าเทียมกันตามสิทธิอย่างครบถ้วน
การดูแลและป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
- บริษทั มีการกําหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในจรรยาบรรณ
พนักงานโดย ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง อันได้แก่ คู่สมรส และบุตรทีย่ งั
ไม่บรรลุนิตภิ าวะ รวมทัง้ บุคคลซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูล ใช้ขอ้ มูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสําคัญต่อการ
เปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปทําการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ทัง้ นี้ เพื่อป้องกันมิให้มกี ารนํ าข้อมูล
ภายในไปใช้ในทางมิชอบอันอาจเป็ นการลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
- มีการจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารประจําปี และจัดส่ง
ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการทราบระยะเวลาทีค่ วรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2553 กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ในช่วงเวลาทีห่ า้ มดังกล่าว
- กําหนดและแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ ายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของ
บริษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันทําการนับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และได้กําหนดให้บรรจุวาระการ
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษทั ของกรรมการและผูบ้ ริหารรวมคู่สมรสเป็ นวาระประจําในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร
- กําหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยได้แจ้ง
แนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และมีการติดตามผลการปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ
- ในการพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกัน ได้จดั ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
ได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูล
อื่นทีจ่ าํ เป็ น เพือ่ ให้คณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ สามารถตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์โดยรวมของบริษทั ฯ
- กําหนดแนวทางอย่างชัดเจนไม่ให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับผูท้ ่มี สี ่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
ดังกล่ าว ซึ่งผู้ท่ีมีส่ว นเกี่ย วข้องหรือมีส่ว นได้เ สียนัน้ จะไม่เ ข้าร่ว มประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้ก าร
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเป็ นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ ของผูถ้ ือหุน้ อย่าง
แท้จริง
- กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับ สูงรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่ อ
เลขานุ การบริษัทเพื่อสําเนารายงานเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตาม
หลักเกณฑ์ท่พี ระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และรายงานทุกครัง้ เมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลง
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั มุ่งมันในการดํ
่
าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์
ร่วมกันอย่างยังยื
่ น โดยคณะกรรมการบริษทั ได้กํากับดูแลให้บริษทั มีระบบการบริหารจัดการทีเ่ ชื่อมันว่
่ าจะ
สามารถรับรูแ้ ละดูแลสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้
ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนชุมชน สิง่ แวดล้อม และสังคมโดยรวม ภายใต้หลักการและ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงานของบริษทั ซึง่ มีกําหนดไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
การปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ของบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น : นอกจากสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานซึง่ ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้ดําเนินนโยบายในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่เห็นแก่
ประโยชน์อย่างอื่นทีอ่ าจได้มาจากการดําเนินงานทีไ่ ม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม การดําเนินธุรกิจด้วย
ความถูกต้องโปร่งใสนํ ามาซึง่ ความภาคภูมใิ จต่อผลงานซึง่ มีผลประกอบการทีด่ ี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และมันคง
่ มีศกั ยภาพในการแข่งขันสูง และก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ อย่างสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
พนักงาน : บริษทั ให้ความสําคัญต่อพนักงานโดยถือว่าเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ และเป็ น
ปจั จัยสําคัญสู่ความสําเร็จขององค์กร บริษัทจึงให้การดูแลพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค จัดระบบการ
พัฒนาอาชีพ (Career Path) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงาน มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้วยการเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถให้แก่พนักงานทุกคน สร้างบรรยากาศภายในบริษทั ให้เป็ นองค์กรแห่ง
การเรียนรูแ้ ละมีการทํางานร่วมกันเป็ นทีม เปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รบั การฝึ กฝน เพิม่ พูนทักษะใน
่
พและความเจริญก้าวหน้าตาม
การทํางานและแสดงศักยภาพของทีมและตนเอง เพือ่ สร้างความมันคงในอาชี
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ศัก ยภาพของแต่ ล ะคน ซึ่ง บริษัท มีก ารพิจ ารณาค่ า ตอบแทนที่เ ป็ น ธรรมและเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความมุง่ มันและผลการปฏิ
่
บตั งิ านของพนักงาน รวมทัง้ ให้การสนับสนุ นและ
พัฒนาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูก่ ารเป็ นผูน้ ําภายใต้แผนการสืบทอดตําแหน่ ง (Succession Plan) นอกจากนี้
ยังเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็ นการ
พัฒนาบุคลากรให้มขี ดี ความสามารถเพือ่ รองรับนโยบายในการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป
บริษทั มีการดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพ
และทรัพ ย์ส ิน ของพนัก งาน โดยการดํ า เนิ น ตามมาตรฐานด้า นความปลอดภัย ต่ อ อาชีว ะอนามัย และ
สิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมของบริษทั มี
การจัดตัง้ “คณะกรรมการความปลอดภัยในอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพื่อ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยทีด่ ี บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่
ทํางานอย่างสมํ่าเสมอ จัดให้มพี นักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง
่
ติดตัง้ ระบบสัญญาณเตือน
ภัยภายในอาคาร และจัดเครือ่ งมือเครือ่ งใช้และอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมดูแล
ให้พนักงานใช้เครื่องมือป้องกันอุบตั ภิ ยั อย่างเคร่งครัด และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อม
ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ไฟฉุ กเฉิน
เป็ นต้น โดยจัดให้มกี ารซ้อมหนีไฟและป้องกันอัคคีภยั เป็ นประจําทุกปีทงั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
บริษทั ให้ความสําคัญต่อการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว โดยจัดให้มกี องทุนสํารอง
เลี้ยงชีพเพื่อ เป็ น การออมเงิน ไว้สํา หรับ อนาคต โดยบริษัท จะสมทบเพิ่ม ในแบบอัต ราก้า วหน้ า สําหรับ
พนั ก งานที่มีอ ายุ ง านมากขึ้น และเงิน บํ า เหน็ จ เกษี ย ณอายุ เ พื่อ ประโยชน์ ห ลัง จากครบกํ า หนดการ
เกษียณอายุของพนักงาน ซึง่ บริษทั จะให้มากกว่าเงินชดเชยทีก่ ําหนดไว้ในพระราชบัญญัตแิ รงงานสําหรับ
พนักงานทีม่ อี ายุงานมากกว่า 20 ปี อีกทัง้ ยังได้จดั ทํากรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุกลุ่มสําหรับพนักงานทุก
คนเพื่อเป็ นการป้องกันความเสีย่ งและบรรเทาความสูญเสียให้แก่พนักงานและครอบครัว ซึง่ เป็ นรายการ
เสริมเพิม่ เติมจากการเป็ นสมาชิกกองทุนประกันสังคมตามปกติ
นอกจากนี้บริษทั ยังจัดให้มสี วัสดิการอื่นๆ สําหรับพนักงานด้วย ดังนี้


สวัสดิการพัฒนาความรูพ้ นักงาน
-

จัดการอบรมเพิม่ เติมความรูส้ ําหรับพนักงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดอบรมต่อเนื่องของ
หลักสูตร “Learning Organization” ให้กบั พนักงานทุกคน การสัมมนาเกีย่ วกับมาตรฐาน
บัญชีฉบับใหม่ เป็ นต้น

-

จัดให้มหี อ้ งสมุดประจําบริษทั และจัดมุมนักอ่านประจําชัน้ ทํางานของสํานักงานบริษทั
จัดให้มกี ารแลกเปลี่ยนแบ่งปนั ความรู้ระหว่างพนักงานผ่านช่องทางเว็บบอร์ด Intranet
ของบริษทั ซึง่ เป็ นช่องทางการสื่อสารทีพ่ นักงานสามารถเข้าถึงและรับทราบความเป็ นไป
ในผลการดําเนินงานของบริษทั อย่างเป็ นปจั จุบนั ได้ดว้ ย

-



สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ
-

ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม

-

โบนัส เงินบําเหน็จเกษียณอายุ

-

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย
- - 36 -

-

ส่ ว นลดพิเ ศษสํา หรับ การซื้อ สิน ค้า ราคา
พนักงาน

-

ชุดฟอร์มพนักงาน
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-

เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวติ

-

-

เงิน ช่ ว ยเหลื อ กรณี บิ ด า มารดา หรือ คู่
สมรสเสียชีวติ

ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า บุ ต ร พ นั ก ง า น มู ล นิ ธิ
ดร.เทียม โชควัฒนา

-

เงิน ช่ ว ยเหลือ เพื่อ ร่ ว มแสดงความยิน ดี
สํ า หรั บ การสร้ า งครอบครั ว ใหม่ ข อง
พนักงาน กรณีทม่ี กี ารสมรสตามกฎหมาย

-



ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง ค่ า พาหนะ
ค่านํ้ามัน

สวัสดิการนันทนาการและสุขอนามัย
- การจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ เช่น งานเลี้ยงปี ใหม่ งานรดนํ้ าดําหัวผูส้ ูงอายุเทศกาล
สงกรานต์ งานทําบุญร่วมหล่อเทียน/ซือ้ หลอดไฟถวายวัดเทศกาลเข้าพรรษา เป็ นต้น
- จัดงาน Birth Month เลี้ยงสังสรรค์เป็ นประจําทุกเดือนสําหรับพนักงานทีม่ วี นั เกิดในเดือน
เดียวกัน พร้อมเชิญเพือ่ นพนักงานเข้าร่วมงานและอวยพรวันเกิด
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างพนักงาน
- จัดให้มหี อ้ งพยาบาลประจําบริษทั
- จัดให้มกี ารฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่สาํ หรับพนักงานทุกคน



ช่องทางการสือ่ สารแสดงความคิดเห็น
- จัดช่องทางให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอข้อร้องเรียน หรือรายงานการ
กระทําความผิดผ่านกล่องรับข้อคิดเห็นซึ่งติดไว้ภายในบริษทั รวมทัง้ มีมาตรการป้องกัน
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้พนักงานมันใจและกล้
่
าแสดงความ
คิดเห็นและข้อร้องเรียน

ลูกค้า : บริษทั มีความจริงใจในการดําเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์ และมุง่ มันให้
่
ลูกค้ามีความพอใจอย่างสูงสุดต่อสินค้าและบริการทีน่ ําเสนอทัง้ ด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนมุง่ มันในการ
่
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงยื
ั ่ น โดยจัดให้มที มี งานที่พร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ และให้ความสําคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมทัง้ จัดให้มี
หน่ วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็ นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคําปรึกษาในตัวสินค้าจาก
ลู ก ค้ า โดยสามารถติ ด ต่ อ ได้ ท่ี ห มายเลขโทรศั พ ท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411 หรื อ
www.beautyplus@occ.co.th ซึ่งบริษทั จัดให้มเี จ้าหน้าทีซ่ ่งึ พร้อมให้บริการและดําเนินการอย่างถึงทีส่ ุด
เพื่อให้คําขอต่ างๆ ได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และเป็ นที่พึงพอใจของลูกค้าตามค่านิ ยม 6 งาม
Beauty from within ซึง่ เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษทั เพราะ You are our valued customer!
คู่ค้า : บริษทั ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ตามเงื่อนไขทางการค้าทีส่ ุจริตโดยยึดถือการปฏิบตั ติ ามสัญญาและ
คํามันที
่ ใ่ ห้ไว้กบั คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทก่ี ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ยการ
เจรจาแก้ไขปญั หาบนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และมีนโยบายในการรับและส่งมอบสินค้าตาม
คุณภาพและตรงตามกําหนดเวลา
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คู่แข่ง : บริษทั ประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดําเนิน
ธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี หลีกเลีย่ งพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก และไม่ใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่สุจริต
เพือ่ ทําลายคูแ่ ข่งทางการค้า
เจ้าหนี้ : บริษทั ยึดถือและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในเงือ่ นไขทางการค้า ตามข้อตกลงและหน้าทีอ่ นั พึง
มีต่อเจ้าหนี้ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตเพือ่ สร้างความเชื่อมันและไว้
่
วางใจซึง่ กันและกัน โดยการจ่ายชําระให้แก่
เจ้าหนี้ตรงตามกําหนดเวลาอย่างเคร่งครัด
แรงงาน : บริษทั มีการดูแลและปกป้องสิทธิมนุษยชนมิให้ธุรกิจเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการละเมิด
สิทธิของผูอ้ ่นื ไม่เอาเปรียบลูกจ้าง และไม่ใช้แรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย
ด้านสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม : บริษทั ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทุกฝา่ ย ส่งเสริมให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองดีและทําประโยชน์ให้กบั
ชุมชนและสังคม รวมทัง้ สนับสนุ นให้พนักงานมีสว่ นร่วมสร้างสรรค์กจิ กรรมต่างๆ และร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของ
โครงการ CSR Day จากการสนับสนุ นของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสถาบันไทยพัฒน์ฯ
ซึ่งในปี 2553 ที่ผ่านมาพนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างสรรค์กจิ กรรมที่ดเี พื่อชุมชุนและ
สังคม อาทิเช่น การให้อาหารปา่ ณ อุทยานแห่งชาติทบั ลาน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเลีย้ งอาหารกลางวัน
ผูส้ ูงอายุท่บี ้านพักคนชรา จังหวัดนครปฐม จัดทีมงานผูเ้ ชี่ยวชาญสอนการแต่งหน้าเพื่อสร้างอาชีพให้กบั
นักโทษหญิงทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงกลาง(ลาดยาว) ร่วมบริจาคเงินและสิง่ ของเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ต่ างๆ ส่ง เสริม การพัฒ นาวิชาชีพด้า นเสริมความงามผ่า นกรมอาชีว ศึก ษาและส่ว น
ราชการอื่นๆ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ฯลฯ
บริษทั มีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ทงั ้ ภายในและภายนอกบริษทั เพื่อภูมทิ ศั น์ ท่สี วยงามและเป็ นส่วน
หนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยงั ได้ปลูกจิตสํานึกให้แก่พนักงานในการลดปริมาณขยะทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กรโดยปรับลดการใช้วสั ดุทอ่ี าจก่อให้เกิดมลพิษหรือเสียดุลยภาพต่อธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม
รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้บนั ไดแทนการใช้ลฟิ ท์ และการปิ ดไฟ ปิ ดแอร์
ในช่วงเวลาพักกลางวัน และก่อนเวลาเลิกงาน 15 นาที ลดการใช้กระดาษและส่งเสริมให้มกี ารนํากลับมาใช้
ใหม่ (Reuse) ตามแนวทาง 3R คื อ Reduce, Reuse, Recycle รวมถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการรัก ษา
สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้อยูเ่ คียงคูส่ งั คมไทยตลอดไป
ภาครัฐ : บริษทั ดําเนินการชําระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาทีก่ ําหนดของกฎหมาย
ทัง้ ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย ภาษีโรงเรื่อง ภาษีป้าย
ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ รวมตลอดถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั
ช่ องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้ง
เบาะแส หรือให้ขอ้ มูลในประเด็นทีส่ ําคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายในที่บ กพร่ อ ง หรือ การกระทํ า ผิด กฎหมายและผิด จรรยาบรรณ โดยสามารถติด ต่ อ สื่อ สารผ่ า น
เลขานุ การบริษทั โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล์ law@occ.co.th ซึ่งเลขานุ การบริษทั จะ
เป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบในการรับ ข้อ มู ล และเอกสาร เพื่อ เสนอต่ อ ผู้ เ กี่ย วข้อ งเฉพาะเรื่อ งและรายงานต่ อ
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คณะกรรมการบริษทั ในการนี้ ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองสิทธิและถูกรักษา
ไว้เป็ นความลับของบริษทั อย่างดีทส่ี ดุ
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
เท่าเทียม และเป็ นธรรม ผ่านช่องทางทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย เนื่องจากตระหนักดีว่าเป็ นเรื่องทีม่ ผี ลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษทั หรือต่อการตัดสินใจลงทุนของนัก
ลงทุน และผู้ท่ีมีส่ว นเกี่ย วข้องทุ กฝ่าย คณะกรรมการบริษัท มีการกํากับ ดูแ ลให้บ ริษัท มีก ารปฏิบ ตั ิต าม
กฎหมาย มาตรฐานการบัญ ชี กฎเกณฑ์ ข้อ บังคับ ต่ า งๆ ของสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่ วยงานอื่นๆ ของรัฐ อย่างเคร่งครัด และให้มกี ารติดตามการแก้ไข
ั ่ ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับทีบ่ ริษทั ถือปฏิบตั อิ ยู่นัน้ มีความ
เปลีย่ นแปลงอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้มนใจว่
ทันสมัยและเป็ นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมันในการดํ
่
าเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเพิม่ ความเชื่อถือและเพิม่ มูลค่าให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจําปี แบบ 56-1 ผ่านสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูล
ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษทั www.occ.co.th
บริษทั จัดให้มผี ูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้
นัก ลงทุ น ทัง้ รายย่อ ยและสถาบัน นัก วิเ คราะห์ รวมถึง ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งอื่น ๆ เช่ น ตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษทั ได้แต่งตัง้ นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยบัญชี-การเงิน/ผูบ้ ริหาร
สูงสุดด้านบัญชี-การเงิน เป็ นผูพ้ ร้อมทีจ่ ะให้ขอ้ มูลและข่าวสารตามทีน่ ักลงทุนและผูเ้ กี่ยวข้องทีส่ นใจ โดย
สามารถติดต่อสอบถามได้ทห่ี มายเลขโทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-295-0417 โดยข้อมูลที่
สําคัญของบริษทั ทีเ่ ป็ นปจั จุบนั และครบถ้วนตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ได้รบั การจัดทําและเผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ www.occ.co.th พร้อมทัง้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้
นอกเหนือจากการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ
ตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษทั ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้
เพือ่ แสดงความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. เปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จํานวนครัง้ การเข้าประชุม
เป็ นต้น
2. เปิ ดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
3. เปิ ด เผยวิธีก ารสรรหากรรมการ วิธีก ารประเมิน และผลการประเมิน การปฏิบ ัติง านของ
คณะกรรมการ
4. เปิ ดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจํานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. เปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
6. เปิ ดช่องทางให้ผูม้ สี ่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ขอ้ มูลในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับ
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการกระทําผิด
กฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุ การบริษทั โทรศัพท์สาย
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ตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล์ law@occ.co.th ซึ่งเลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบใน
การรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผูเ้ กี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั ในการนี้ ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองสิทธิและถูกรักษาไว้
เป็ นความลับของบริษทั อย่างดีทส่ี ดุ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของบริษทั โดยร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
กํา หนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ย ง ภาพรวมขององค์กร รวมตลอดถึงการกํ ากับ ดูแ ล
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั ตาม
นโยบายทีก่ าํ หนดไว้อย่างเป็ นอิสระ
ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
จํา นวน 8 ท่ า น และกรรมการที่ม าจากฝ่า ยบริห ารจํา นวน 1 ท่า น คือ กรรมการผู้จ ดั การและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษทั มีกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ตาม
หลักเกณฑ์ของบริษทั และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษทั มาจากการเลือกตัง้ ตามมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั อันเป็ นจํานวนที่
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั
อํานาจกรรมการ
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั ตามทีร่ ะบุในข้อบังคับบริษทั คือ กรรมการสองคนลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม
ผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั ได้
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
“กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง บุ คคลที่มคี วามเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คือ
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา
หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
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(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุม ของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กูย้ มื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ
รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือ คู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ท่ตี ้องชําระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุ ญาตหรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป
แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่เี กิดขึน้ ในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอํา นาจควบคุม ของบริษัท ฯ และไม่เ ป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํา นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี ํานาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อ ย หรือ ไม่เ ป็ น หุ้น ส่ว นที่มีนัย ในห้า งหุ้น ส่ว น หรือ เป็ น กรรมการที่มีส่ว นร่ว มบริห ารงาน ลูก จ้า ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการ
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง และ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรื่องและการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
หรือ รับ ทราบ ซึ่ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะคณะมีสิท ธิห น้ า ที่ต ามที่ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ นกฎบัต รของ
คณะกรรมการแต่ละชุด และมีการทบทวนผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจําทุกปี
(รายละเอียดเพิม่ เติมหน้า 16)
การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของ
บริษทั โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของบริษทั ทุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวน
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ ถ้าจํานวนกรรมการทีจ่ ะออกแบ่งเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้เคียงทีส่ ุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทัง้ นี้ ให้กรรมการซึง่ อยู่ในตําแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ ออกจากตําแหน่ งก่อน
และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตําแหน่ งไม่ได้ ให้ใช้วธิ จี บั สลาก โดยกรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่ ง
อาจได้ร บั เลือ กตัง้ ใหม่ ไ ด้ สํา หรับ วาระการดํา รงตํ า แหน่ ง ของกรรมการชุ ด ย่อ ย ได้แ ก่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รบั การเลือกตัง้
กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปได้อกี เว้นแต่ในกรณีทต่ี ําแหน่งกรรมการบริษทั ว่างลงโดยมิใช่เป็ นการออกตาม
วาระ คณะกรรมการสรรหาจะทําหน้าที่พจิ ารณาสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
เพือ่ แต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นกรรมการในตําแหน่งทีว่ า่ งลงได้ตามข้อบังคับของบริษทั
บริษทั มิได้กาํ หนดอายุกรรมการ และ/หรือ จํานวนวาระสูงสุดทีจ่ ะดํารงตําแหน่งต่อเนื่องได้ โดยเชื่อ
ว่าอายุหรือระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งมิได้เป็ นอุปสรรคหากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์อนั ทรงคุณค่าทีแ่ ต่ละท่านมีและพร้อมทีจ่ ะนํามาเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
จํานวนบริษทั ทีก่ รรมการดํารงตําแหน่ง
บริษทั ได้เปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละท่านทีบ่ ริษทั อื่นไว้ในแบบ
56-1 และในรายงานประจําปี ซึ่งปจั จุบนั มีกรรมการบริษทั จํานวน 2 ท่าน ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
ั น์ แต่บริษทั มันใจว่
่ าจะไม่มี
จดทะเบียนมากกว่า 3 แห่งคือ นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป์ และนายมนู ลีลานุ วฒ
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่แต่อย่างใด ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการได้ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้กบั
บริษทั อย่างเต็มที่ เข้าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอให้คําปรึกษา คําแนะนํ า และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั ทีม่ ปี ระโยชน์อย่างต่อเนื่อง
เลขานุ การบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง ดํารงตําแหน่ งเลขานุ การบริษทั เพื่อทํา
หน้ าที่จดั การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมถึง
จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจําปี รวมตลอดถึงจัดเก็บ
เอกสารต่ า งๆ ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั ง้ ขึ้น เป็ น ผู้ ท่ี
คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถในการบริหารงานเลขานุ การบริษทั และดํารง
ตําแหน่ งผูจ้ ดั การแผนกกฎหมาย ซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่ดูแลและสนับสนุ นงานเลขานุ การบริษทั ให้เป็ นตาม
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กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงสนับสนุ นงานด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั อาทิเช่น ให้
คําแนะนํ าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษทั ที่คณะกรรมการต้อง
ทราบ และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ รายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกําหนด
กฎหมายทีม่ นี ัยสําคัญแก่กรรมการ ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อหน่ วยงานทีก่ ํากับดูแลบริษทั จดทะเบียนตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่ วยงานและตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทั และฝา่ ยจัดการ สื่อสารกับผูถ้ อื หุน้ ทัวไปให้
่
ได้รบั ทราบสิทธิ
ต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริษทั ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั การติดตามให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นต้น
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาวะผูน้ ํา และวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่งล้วนมีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะและประสบการณ์
ทํางานทีห่ ลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านอันเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และความรับ ผิดชอบ มีค วามเป็ นอิส ระในการแสดงความคิด เห็น และตัดสิน ใจ มีก ารกําหนดวิส ยั ทัศ น์
เป้าหมาย แผนการปฏิบตั งิ าน งบประมาณประจําปี และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ภายใต้กระบวนการตามหลัก
บรรษั ท ภิ บ าล อัน ก่ อ ให้ เ กิด ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลในการดํ า เนิ น งาน เพื่อ ความมัน่ คงและ
ผลประโยชน์ทส่ี มดุลกันอย่างสูงสุดต่อบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝา่ ยอย่างยังยื
่ น
การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ให้ค วามสํา คัญ ต่ อการกํา กับ ดูแลกิจ การที่ดี และตระหนัก ในหน้ าที่ค วาม
รับผิดชอบที่มตี ่อบริษทั และผูถ้ ือหุน้ รวมถึงผูท้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงมุ่งมันในการดํ
่
าเนินธุรกิจตาม
่ น สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแล
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้บริษทั มีความเจริญเติบโตอย่างยังยื
กิจ การของบริษัท ที่ค ณะกรรมการบริษัท ได้มีม ติอ นุ ม ตั ิแ ละประกาศใช้เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวให้มคี วามเหมาะสมทันสมัย
อย่างสมํ่าเสมอ โดยยังคงยึดมันในหลั
่
กความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความรับผิดชอบ
ต่อภาระหน้าที่ ความเป็ นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั ยังได้สง่ เสริมให้ทุกคนในองค์กรเห็นความสําคัญของการปฏิบตั ติ าม
หลักการกํากับ ดูแ ลกิจการอย่างต่ อเนื่ องยังยื
่ น และเพื่อการพัฒนาการกํากับ ดูแ ลกิจการที่ดีไปสู่ก ารมี
วัฒนธรรมองค์กรอันดีงาม ในปี 2552 ต่อเนื่องจนถึงปจั จุบนั บริษทั ได้จดั การอบรมสัมมนาหลักสูตรองค์กร
แห่ ง การเรีย นรู้ Learning Organization อย่ า งต่ อ เนื่ อ งสํา หรับ พนั ก งานทุ ก คน จัด การอบรมหลัก สูต ร
วัฒนธรรมองค์กรและแต่งตัง้ คณะทํางานวัฒนธรรมองค์กร เพื่อดําเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรของบริษัทให้เป็ นองค์กรที่มคี วามงามมาจากภายใน (BEAUTY from within) ตามค่านิยม 6 งาม
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

B= Boundaryless
E = Ethics and Integrity
A = Adaptability to Change
U = Unity
T = Talent

งามจริง...ต้องเปิดใจ
งามด้วยใจ...ต้องซื่อสัตย์
งามไม่จาํ กัด...ต้องเปลีย่ นและปรับ
งามพร้อมสรรพ...ต้องสามัคคี
งามทุกที.่ ..ต้องเก่งและพัฒนา
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6. Y = You are our valued customer
BEAUTY from within

งามอย่างมีคุณค่า...ต้องรักบริการ
งามนานๆต้องงามจากภายใน

การแบ่งแยกอํานาจหน้าที่
บริษทั มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร
อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษทั ทําหน้าทีใ่ นการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ซึ่งฝ่ายบริหารจะทําหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษทั กําหนด และเพื่อความชัดเจนในการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั จึงได้มมี ติอนุ มตั ิ
กฎบัต รการทํางานซึ่งกําหนดอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
รวมถึงอํานาจในการดําเนินการของกรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษทั ไม่ได้เป็ นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งทัง้ สอง
ตําแหน่ งดังกล่าวต้องผ่านการลงมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อการได้มาซึ่งบุคคลที่มคี วาม
เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูก้ าํ หนดแผนการสืบทอดตําแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง
การรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษทั และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั หรือของ
บุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนด ซึง่ เป็ นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการกิจการ
ของบริษทั ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางในการพิจารณารายการที่มหี รืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
อื่นๆ ซึง่ ใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน เพื่อให้เชื่อมันได้
่ ว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวเป็ นธรรม มี
ความสมเหตุสมผล และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขัน้ ตอนทีก่ ําหนดด้วยความรอบคอบ
ภายในหลักการของเหตุผลและความเป็ นอิสระต่อกัน มีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสในการอนุ มตั เิ ข้าทํารายการ
และคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ โดยยึดถือหลักปฏิบตั ติ ามข้อแนะนําและแนวทางการปฏิบตั ขิ อง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นสําคัญ
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ที่มกี ารพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั กรรมการท่านใด กรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียนัน้ จะออกจากห้องประชุมโดยไม่อยู่ร่วมประชุม
และงดออกเสียงในวาระนัน้ เพื่อให้คณะกรรมการท่านอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเป็ นอิสระ
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระด้วย
การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน


การบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อทําหน้าที่ประเมินความ
เสี่ยงและกําหนดมาตรการป้องกันติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ มีการ
ทบทวนและกําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยให้ความสําคัญกับสัญญาณ
- - 44 -

แบบ 56-1

เตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติทม่ี นี ัยสําคัญ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ
และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม
ร่ ว มกัน เป็ น ประจํ า ทุ ก เดื อ นเพื่ อ วิ เ คราะห์ และประเมิ น ความเสี่ ย ง และสรุ ป ผลรายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน และรายงานผลการประเมินความเสีย่ งต่อ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นรายไตรมาส และมีขอ้ กําหนดให้ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั ทันทีเมือ่ มีระดับความเสีย่ งอยูใ่ นเกณฑ์ทม่ี นี ยั สําคัญ


การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านการเงิน การปฏิบตั งิ าน
การดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
ในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผูถ้ อื หุน้ และสินทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยมีสาํ นักตรวจสอบภายในทํา
หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่ วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบทีว่ างไว้ และกําหนดจุดควบคุมที่
สําคัญของการควบคุมภายในให้ครอบคลุมการปฏิบตั งิ านในทุกกิจกรรมทีส่ าํ คัญ ซึง่ เป็ นการสร้างเสริมความ
มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจอย่างรัดกุม โดยความร่วมมือของหน่ วยงานภายในต่างๆ ของบริษทั ใน
การรวบรวมและปรับปรุงคู่มอื การปฏิบตั งิ านและนําไปใช้ปฏิบตั งิ านเพื่อการบรรลุเป้าหมายและแผนงานที่
วางไว้ ซึ่ง บริษัท ได้มีก ารพัฒ นาและปรับ ปรุ ง คู่มือ การปฏิบ ัติง านของหน่ ว ยงานภายในที่เ กี่ย วข้อ งให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดการควบคุมภายในอย่างทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ น
ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้สาํ นักตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าทีต่ รวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําตามเวลาทีก่ าํ หนดไว้
บริษัท จัด ให้มีร ะบบการควบคุ ม ภายในซึ่ง กํ า หนดจุ ด ควบคุ ม ที่สํา คัญ ของการควบคุ ม ภายใน
ครอบคลุมการปฏิบตั งิ านในทุกกิจกรรมที่สําคัญ ซึ่งเป็ นการสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจอย่างรัดกุม โดยความร่วมมือของหน่ วยงานภายในต่างๆ ของบริษทั ในการรวบรวมและปรับปรุงคู่มอื
การปฏิบตั งิ านและนําไปใช้ปฏิบตั งิ านเพือ่ การบรรลุเป้าหมายและแผนงานทีว่ างไว้ ซึง่ บริษทั ได้มกี ารพัฒนา
และปรับปรุงคู่มอื การปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานภายในที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อกําหนดการควบคุม
ภายในอย่างทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นปจั จุบนั
 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
ซึง่ อยู่ในหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายใน รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว
ไม่ให้นําข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั
โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน โดยกําหนดไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณ
พนักงาน บริษทั กําหนดให้มกี ารรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั หรือของ
บุ ค คลที่มีค วามเกี่ย วข้อ งเพื่อ ประโยชน์ ใ นการติด ตามดู แ ลการมีส่ ว นได้เ สีย ของบุ ค คลดัง กล่ า วตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนดซึง่ เป็ นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการกิจการ
ของบริษทั ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ และในการพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทํารายการทีม่ คี วามเกีย่ ว
โยงกัน ได้จดั ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้อง มูลค่าของรายการ
ความเห็นของกรรมการอิสระ และข้อมูลอื่นที่จําเป็ น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผูถ้ อื หุน้ สามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของบริษทั ฯ นอกจากนี้ยงั ได้กําหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วนได้
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เสีย หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพือ่ พิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับผูท้ ม่ี สี ว่ นได้
เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งผูท้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่ควรเข้าร่วมประชุม
เพือ่ พิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งนัน้


การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน

บริษทั มีนโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน โดย
กําหนดข้อพึงปฏิบตั ใิ นการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจและผลประกอบการของ
บริษทั ฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสมํ่าเสมอให้กบั ผู้ถือหุน้ นักลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทัวไป
่ คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารมีการเปลีย่ นแปลงการซือ้ ขายหุน้ ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้มกี ารรายงานข้อมูลต่อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด กรรมการและ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ ้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และเปิ ดเผยส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อความโปร่งใสและชัดเจน โดยการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในถือเป็ นหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีต่ ้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษทั อย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลทีผ่ ลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
หรือราคาหุน้ โดยกําหนดทีจ่ ะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลทีไ่ ด้จากการเป็ นกรรมการผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของ
บริษทั ในการหาประโยชน์สว่ นตน ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ บริษทั หรือให้
ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ และในเรื่องการทําธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับ
บริษทั ฯหรือธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่อง ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก การ
กระทําฝ่าฝื นใดๆ อันเป็ นเหตุให้บริษทั ได้รบั ความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จะถือว่าเป็ นการ
ปฏิบตั ขิ ดั กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึง่ ต้องได้รบั โทษ
ทางวินยั อย่างร้ายแรง
การประชุมคณะกรรมการ
กรรมการบริษทั มีหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อรับทราบและร่วม
ในการตัดสินใจการดําเนินธุรกิจของบริษทั ซึง่ บริษทั มีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า
ในแต่ ล ะปี โดยจะแจ้ ง กํ า หนดวัน ประชุ ม ทัง้ ปี ใ ห้ก รรมการทราบตัง้ แต่ ต้ น ปี และอาจมีก ารประชุ ม
คณะกรรมการเพิม่ เติมตามความเหมาะสม โดยเลขานุ การบริษทั จะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบ
วาระการประชุม และเอกสารประกอบทีม่ สี ารสนเทศสําคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนการประชุมเสมอ เว้นแต่ในกรณีมเี หตุจําเป็ นเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอ
ในการประชุมประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถ
เสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ดว้ ย ซึง่ วาระการประชุมคณะกรรมการจะ
แบ่ งเป็ นหมวดหมู่ช ดั เจน โดยมีว าระพิจารณาติด ตามผลการดําเนิ นงานและการรายงานการถือ ครอง
หลักทรัพย์ฯ ของกรรมการเป็ นวาระประจํา มีการเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้
ข้อมูลเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรง สามารถนํ าไปปฏิบตั อิ ย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยระหว่างการประชุม ประธานกรรมการซึ่งทําหน้าที่ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติตามเสียง
ข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง และกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรื่องใดจะไม่รว่ มประชุมและงด
ออกเสียงในเรื่องนัน้ หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็ น
เสีย งชี้ข าด โดยมีเ ลขานุ ก ารบริษัท ทํ า หน้ า ที่จ ดบัน ทึก การประชุ ม เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรครอบคลุ ม
สาระสําคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาทีเ่ หมาะสม และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการ และเอกสารประกอบอย่างเป็ นระบบ พร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบ และ
สะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้
ในปี 2553 บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ รวม 5 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการเปิดเผยไว้ในหัวข้อการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2553
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจําทุกปี เพื่อ
ช่วยให้คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี
ที่ผ่านมา และเพิม่ ประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการ ซึง่ แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีก่ ําหนดจะ
สอดคล้อ งกับ หลัก การกํากับ ดูแ ลกิจการ และหน้ า ที่ความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง การ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการจะมีการประเมินปี ละ 1 ครัง้ โดยมีขนั ้ ตอนการประเมิน
คือ ประมาณปลายเดือนธันวาคมเลขานุ การบริษัททําหน้ าที่จดั ส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ ละท่าน
ประเมินตนเองตามแบบประเมินอย่างอิสระ จากนัน้ เลขานุ การบริษทั จะรวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดทํา
รายงานสรุปประมวลผลการประเมิน และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1 ของปี ถดั ไป เพื่อ
นําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี ล่าวข้างต้น
สําหรับผลประเมินการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2553 ได้มกี ารนําเสนอ
ผลประเมินในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2554 เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2554
ภาพรวมของผลการประเมินระดับคะแนนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการในระยะ 3 ปี ทผ่ี ่านมา
เป็ นดังนี้
หัวข้อประเมิ น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทําหน้าทีข่ องกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ภาพรวมเฉลี่ย
ค่าตอบแทน
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2553
87.91%
88.37%
90.23%
89.29%
91.52%
89.06%
89.18%

ผลประเมิ น
2552
82.81%
84.44%
90.63%
89.29%
91.25%
88.02%
86.72%

2551
75.00%
74.07%
81.60%
78.97%
83.33%
77.78%
77.26%
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คณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทน ได้กํา หนดนโยบายและหลัก เกณฑ์ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน
กรรมการที่ชดั เจนและนํ าเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อเสนอขออนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ โดยมีกระบวนการ
พิจ ารณาจํ า นวนเงิน ค่ า ตอบแทนประจํ า ปี อ ย่ า งโปร่ ง ใส และที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น เป็ น ผู้อ นุ ม ัติ ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทน มีการกําหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษทั โดย
เทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการ
เป็ นกรรมการเฉพาะเรือ่ งจะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ จากการปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั ้ อย่างเหมาะสม
โดยการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ค่าเบีย้ ประชุม
 คณะกรรมการบริษทั - จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุมครัง้ ละ 6,000
บาท
 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครัง้
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาท/ครัง้
 คณะกรรมการบริหาร – จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุมครัง้ ละ 5,000
บาท
 คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยอื่น ๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทั ทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมซึง่ ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งในทางบริหาร ครัง้ ละ 5,000 บาท
โดยการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ ให้จ่าย
เพียงครัง้ เดียว
2. ค่าตอบแทนประจําปี – จ่ายให้แก่กรรมการบริษทั ทุกท่าน
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึง่ เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในปี 2553 บริษทั ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 561 ภายใต้หวั ข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารแล้ว
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบ ตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุ การบริษทั การกํากับการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษทั เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ นอกจากนี้
ยังส่งเสริมการได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
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หน้าทีอ่ ย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมสัมมนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ตามมาตรฐาน IFRS เป็ นต้น เพื่อ
นําความรูม้ าใช้ประโยชน์กบั บริษทั ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่องต่อไป
สําหรับกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ บริษทั ได้นําเสนอข้อมูลขององค์กรและพาเข้าเยีย่ มชมกิจการ
พร้อมมอบแฟ้ มคู่มอื กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่บริษัทได้จดั ทําขึ้น เพื่อการรับทราบบทบาทหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบ รวมถึงการรับทราบคําชีแ้ จงเกีย่ วกับพันธะทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องในฐานะกรรมการ
บริษทั จดทะเบียน ข้อบังคับของคณะกรรมการชุดต่างๆ และนโยบายทีส่ าํ คัญของบริษทั
แผนการสืบทอดตําแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้กําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่ งของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมสําหรับบุคคลากรทีจ่ ะเป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมายงานเพื่อทดแทนตําแหน่ งงานในระดับบริหารนัน้ จะ
เป็ นไปตามทิศทางอนาคตขององค์กร โดยคุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารทีจ่ ะเป็ นผูส้ บื ทอดตําแหน่ งงานจะต้องสอดคล้อง
กับทิศทางและเป้าหมายทีบ่ ริษทั กําหนดไว้ ซึง่ เบือ้ งต้นได้จดั ให้มกี ารพัฒนาผูบ้ ริหารระดับรองลงมาทีม่ ศี กั ยภาพ
มีความรูค้ วามสามารถและมีวสิ ยั ทัศน์ เพื่อส่งเสริมให้เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างเป็ นลําดับขัน้ ตอนสูก่ ารพัฒนาใน
ด้านความรูว้ ชิ าการและการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ใิ นประสบการณ์จริง โดยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
บริหารได้มกี ารติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลที่จะได้รบั การส่งเสริมให้เป็ นผูบ้ ริหารในลําดับ
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
(4) ด้านทรัพยากรมนุษย์
ด้วยตระหนักว่าบุคลากรเป็ นทรัพยากรทีส่ ําคัญและมีค่ายิง่ ต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนบริษทั
ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็ นบริษทั ชัน้ นํ าด้านการขายและการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ สร้างความประทับใจและ
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษทั ได้กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ทุกด้านที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพพนักงาน และทีม เพื่อประสิทธิภาพการทํางานอย่างต่อเนื่องและเป็ นมืออาชีพ
เริม่ จากนโยบายพืน้ ฐานทีบ่ ริษทั เปิ ดโอกาสให้บุคลากรทัง้ หมดมีสว่ นร่วมในระบบงานต่างๆ ทัง้ ระดับบริหาร
จัดการและระดับปฏิบตั กิ าร ไม่ว่าจะเป็ นการหาแนวคิดและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธกี ารทํางานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึน้ อยู่เสมอ มีการวางแผนงานและการนํ าไปสู่การปฏิบตั จิ ริงทีไ่ ด้ผลตรง
ตามวัตถุประสงค์ รวมทัง้ การส่งเสริมผลักดันให้มกี ารร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
คุณค่าแก่สนิ ค้าและบริการทีจ่ ะส่งมอบถึงผูบ้ ริโภค
การสรรหาบุ ค ลากร บริษัท คัด เลือ กบุ ค ลากรด้ ว ยแนวทางการสรรหาที่ห ลากหลายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเพิม่ โอกาสในการคัดเลือกด้วย มีการปรับโครงสร้างรายได้ของพนักงานให้เหมาะสมกับ
ตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และค่าครองชีพ มีการวัดผลการปฏิบตั ิงานที่โปร่งใสและเป็ นธรรมในการจ่าย
ผลตอบแทน โดยพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและความมุง่ มันในงาน
่
มีการ
พิจารณาปรับโครงสร้างตามตําแหน่ง ตามศักยภาพของพนักงานซึง่ เป็ นโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน สร้าง
ภาวะผู้นํ า เป็ น ขวัญ กํา ลัง ใจ และเป็ น แรงจูง ใจในการขับ เคลื่อ นผลงานพนัก งานได้อย่า งเป็ น รูป ธรรม
ปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมในทีท่ าํ งานให้สอดรับและเหมาะสมกับการทํางานของพนักงาน เพื่อความสุขและ
ความปลอดภัยในการทํางาน
การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ บริษั ท ได้ จ ัด สัม นาหลัก สู ต รองค์ ก รแห่ ง การเรีย นรู้ Learning
Organization: Leading in a Complex Word with a True Teamwork ปรับแนวคิดบวกและวิธกี ารทํางาน
อย่างต่อเนื่องให้กบั พนักงานทุกระดับ และตามด้วยหลักสูตรการสร้างค่านิยมร่วมสําหรับพนักงานทีไ่ ด้รบั
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การแต่งตัง้ เป็ นคณะทํางานวัฒนธรรมองค์กร (Culture Working Team : CWT) เพื่อนําไปดําเนินการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรทีบ่ ริษทั กําหนดขึน้ มาคือ BEAUTY from within งามจากภายในสูภ่ ายนอก และค่านิยม
ร่วม 6 งาม คือ BEAUTY ให้นําไปสู่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ คยชินเป็ นการยึดถือและปฏิบตั คิ ่านิยม
ร่วมให้เกิดแก่พนักงานทุกคนในองค์กร มีการเผยแพร่และการปลูกฝงั การใช้เครื่องมือองค์กรแห่งการเรียนรู้
ให้เ กิดการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งป นั ความรู้ ความสําเร็จ ไม่ว่าจะเป็ นการถ่ ายทอด
แลกเปลีย่ นความรูท้ ไ่ี ด้จากการอ่าน (Knowledge Sharing) การร่วมล้อมวงสนทนาในเวทีทส่ี ามารถพูดได้
กล้าแสดงความคิดเห็น เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปญั หาหรือแนวทางการทํางานใหม่ทด่ี ขี น้ึ ได้ฝึก
วิธกี ารคิดแบบเชิงระบบ (Systems Thinking) และเพิม่ ช่องทางการสื่อสารมากขึน้ จากเดิมอีก 2 ช่องทาง
โดยระบบเครือข่าย OCC Intranet และ Web Board เพื่อเป็ นการขยายขีดความสามารถของการสื่อสารให้
ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมของข้อมูลทีต่ อ้ งการสือ่ สารอีกด้วย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษัทกําหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยฯ ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน
โดยให้ถอื ว่าเป็ นภารกิจของพนักงานทุกคน รวมทัง้ ได้แต่งตัง้ ให้มคี ณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยเพื่อรับผิดชอบดูแล ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางานทัง้ ด้านการฝึ กอบรม การ
ควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันอัคคีภยั
ด้านสวัสดิ การ
บริษทั ตระหนักถึงความต้องการและประโยชน์ของพนักงานเพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน การช่วยลดภาระค่าครองชีพ การสร้างความมันคงในวั
่
ยเกษียณและบรรเทาทุกข์บํารุงสุขในยาม
ทีพ่ นักงานเดือดร้อน ดังนี้
1. สวัสดิ การพัฒนาความรู้พนักงาน
 การอบรมพัฒนาความรูเ้ พิม่ ทักษะพนักงานในด้านต่าง ๆ  การจัดให้มหี อ้ งสมุด
 การจัดให้มจี ุลสาร เพือ่ ให้พนักงานทีท่ าํ งานในสถานทีต่ ่าง ๆ ได้รบั รูข้ า่ วสารของบริษทั
2. สวัสดิ การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ
 การจ่ายโบนัสประจําปี
 จัดให้มหี อพักพนักงาน
 เงินช่วยค่าครองชีพ
 เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบตั ภิ ยั
 เครือ่ งแบบชุดทํางาน
 เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวติ
 ซือ้ สินค้าบริษทั ในราคาสวัสดิการพนักงาน  เงินช่วยเหลือกรณีบดิ า มารดา คูส่ มรสเสียชีวติ
 การประกันอุบตั เิ หตุกลุ่ม ได้ปรับเพิม่ ทุนประกันภัยการเสียชีวติ ทุกกรณี
 เงินช่วยเหลือกรณีอ่นื ๆ เช่น สมรส คลอดบุตร ฯลฯ
3. สวัสดิ การช่วยเหลือการออมเงิ น
 กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ได้ปรับเพิม่ สวัสดิการกองทุนเงินสมทบสํารองเลีย้ งชีพให้กบั พนักงาน
4. สวัสดิ การที่พฒ
ั นาสถาบันครอบครัวพนักงาน
 ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
5. สวัสดิ การที่ส่งเสริ มความมันคงในอนาคต
่
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 เงินบําเหน็จเกษียณอายุ
 เงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยผ่านธนาคารอาคารสงเคราห์
 มอบประกาศเกียรติบตั รให้กบั พนักงานทีท่ าํ งานครบ 10 ,20 ,30 ปี
6. สวัสดิ การสุขภาพอนามัย
 เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตเพือ่ ช่วยชีวติ เพือ่ นมนุษย์
 เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
สายพันธ์ Southern Strain 2010
- A/California/7/2009 (H1N1) –like virus
- A/Perth/16/2009 (H3N2) –like virus
- B/Brisbane/60/2008 –like virus
 เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตเพือ่ ช่วยชีวติ เพือ่ นมนุษย์
 มีหอ้ งพยาบาลประจําบริษทั
 ให้ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพอนามัย
 ตรวจสุขภาพทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการทํางาน  ส่งเสริมและสนับสนุ นให้พนักงานออกกําลังกาย
7. สวัสดิ การนันทนาการ
 จัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ
 จัดกิจกรรมทําบุญ ตักบาตร รดนํ้าขอพรผูบ้ ริหาร
 จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงความยินดีระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กิดในแต่และเดือน
 จัดงานเลีย้ งพนักงานเกษียณ ”ด้วยรักและผูกพันเกษียณอําลาพนักงาน”
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีเจตนารมณ์ทแ่ี น่ วแน่ ในการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยเริม่ จากการ
ดําเนินธุรกิจทีม่ จี ริยธรรมและคุณธรรม การตอบแทนสังคมด้วยการมอบสิง่ ดีๆ แก่สงั คมผ่านการมีสว่ นร่วม
ในการส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมทางสังคมและสิง่ แวดล้อมอันเป็ นสาธารณประโยชน์ ต่อชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
ด้านการศึกษา
บริษทั มอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนพนักงานเครือสหพัฒนพิบลู ภายใต้การจัดการของมูลนิธริ ว่ มจิต
น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุ นการศึกษาของเยาวชนจนจบระดับชัน้ ภาค
บังคับ สนับสนุ นให้เยาวชนมีโอกาสได้รบั การศึกษาอย่างทัวถึ
่ งเพื่อเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ทม่ี คี ุณภาพและมี
คุ ณ ธรรมอยู่ ใ นสัง คมต่ อ ไปในอนาคต และบริ ษั ท ร่ ว มกั บ สํ า นั ก คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ จัดหลักสูตรเสริมสวย ด้านการแต่งหน้า สอนผูเ้ ข้าเรียนในสหวิชาชีพเสริมสวยของ
วิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพ ซึง่ เป็ นการศึกษาเพื่อสร้างวิชาอาชีพขัน้ พืน้ ฐานและขัน้ พัฒนา
พร้อมกับมีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสําหรับครูอาชีวะในสาขาวิชาชีพเสริมสวย
การว่าจ้างคนพิ การ
บริษัท มีน โยบายการจ้า งคนพิก ารเข้า ทํา งานตามอัต ราหรือ ตํ า แหน่ ง ต่ า งๆ โดยการพิจ ารณา
คัดเลือกจากคนพิการทีก่ รมฟื้นฟูฯส่งมาให้ตามความเหมาะสมกับตําแหน่ งทีค่ นพิการจะสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ เพือ่ ให้มรี ายได้พง่ึ พาตนเองและสามารถดํารงชีพอยูร่ ว่ มในสังคมอย่างมีเกียรติ
โครงการป้ องกันและบริ หารจัดการเรื่องเอดส์
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บริษทั มีนโยบายป้องกันและการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในบริษทั อย่างชัดเจน เริม่ ตัง้ แต่การงด
ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์จากผูส้ มัครงานซึ่งเป็ นการเคารพต่อศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์และสิทธิพน้ื ฐาน
ของมนุษยชาติ การให้การศึกษาเรือ่ งเอดส์แก่พนักงานและให้ความช่วยเหลืองานกิจกรรมทางสังคมร่วมกับ
สมาคมต่างๆ ในเรื่องเอดส์ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้บริษทั ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานการบริหารการ
จัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบการระดับเงิน ตามเกณฑ์ของ AIDS-response Standard Organization
(ASO Thailand) จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
ด้านอนุรกั ษ์พลังงาน
บริษทั มีนโยบายในการอนุ รกั ษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกให้พนักงานมีความรูค้ วาม
เข้าใจตระหนักถึงการอนุ รกั ษ์พลังงานทัง้ ไฟฟ้า นํ้ามันเชือ้ เพลิง นํ้าประปา การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ลด
ปริมาณการใช้กระดาษ มีการบริหารจัดการโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่มี กี ารใช้พลังงานสูง เทคโนโลยี
ล้าสมัยและค่าบํารุงรักษาสูง ด้วยวิธกี ารจัดหาอุปกรณ์ทส่ี ามารถประหยัดพลังงานมาใช้ทดแทนและส่งเสริม
การนําวัสดุกลับมาใช้ซ้าํ (Reuse) เป็ นต้น
ด้านสาธารณกุศล
บริษัทได้ร่วมดําเนินโครงการเพื่อการกุศล ส่งเสริมสนับสนุ นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ต่อ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอผ่านทางองค์กรต่างๆ อาทิเช่น
 กองทุนคนไทยช่วยผูป้ ระสบภัยในเฮติ
 ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 มูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภา)ยามยาก
 มูลนิธสิ งเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก  วัดธาตุพระอารามหลวง
 มูลนิธริ ว่ มใจเครือสหพัฒน์ 2540
 โรงเรียนพระดาบส
 มูลนิธกิ ระต่ายในดวงจันทร์
 สภากาชาดไทย
 มูลนิธดิ ร.เทียม โชควัฒนา
 สมาคมแม่บา้ นดีเด่นแห่งชาติ
 มูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพ
 สโมสรซอนต้าสากลแห่งประเทศไทย
 มูลนิธแิ ม่บา้ นไทยมุสลิม
 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 มูลนิธเิ พือ่ สิง่ แวดล้อม
 สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
 มูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจ
 สํานักกาชาดจังหวัดตรัง
 มูลนิธริ . 2
 หอการค้าไทย
 สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานนาวา
นอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมผ่านทาง
องค์กรต่างๆ ในรูปแบบของการบริจาคเงินเพื่อเป็ นการช่วยเหลือแล้ว บริษทั ยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศล
ต่างๆ โดยการส่งทีมงานและพนักงานทีม่ คี วามชํานาญเข้าร่วมงานในด้านกําลังผูร้ ว่ มสนับสนุ น เช่น การส่ง
Make-up Artist และHair Stylist เพื่อ ช่ ว ยแต่ ง หน้ า และตกแต่ ง ทรงผมให้นั ก ร้อ ง/นั ก แสดง การมอบ
ผลิตภัณฑ์บริษทั ให้เป็ นของขวัญ/ของรางวัล การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ตามองค์กรต่างๆ ตลอดจนให้การ
สนับสนุ นองค์กรสาธารณกุศลในการจัดหลักสูตรแต่งหน้า
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จํานวนพนักงาน ณ วันสิน้ ปี 2553 รวมทัง้ สิน้ 1,158 คน เพิม่ ขึน้ 2.12% แบ่งตามสายงาน
ดังนี้

ฝา่ ยบริหาร
ฝา่ ยขายและการตลาด
ฝา่ ยบัญชี-การเงิน
ฝา่ ยสํานักงาน
อื่นๆ
รวมทัง้ หมด

8 คน
1,019 คน
34 คน
84 คน
13 คน
1,158 คน

ค่าตอบแทนของพนักงานโดยรวมในปี 2553 แยกตามประเภทค่าตอบแทน ดังนี้
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลาและเบีย้ เลีย้ ง
โบนัส
เงินเกษียณอายุ
รางวัลการขาย
รางวัลอื่นๆ
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
กองทุนประกันสังคม
ค่าพาหนะ
ค่าวิชา
เงินช่วยค่าครองชีพ
อื่นๆ
รวมทัง้ หมด

203,294,782.00 บาท
18,708,861.00 บาท
24,680,269.00 บาท
7,777,918.81 บาท
39,417,804.59 บาท
11,514,538.34 บาท
4,637,707.86 บาท
8,474,521.00 บาท
4,889,331.00 บาท
2,557,816.00 บาท
6,808,563.00 บาท
2,934,977.43 บาท
335,697,090.03 บาท

10. การควบคุมภายใน
บริษทั ยึดถือหลักการบริหารจัดการองค์กรบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึ่งเป็ นรากฐานทีก่ ่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของ
บริษทั
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อ วัน ที่ 16 กุ ม ภาพัน ธ์ 2554 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย มีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบควบคุมภายในของบริษทั ประจําปี 2553 โดยการซักถามข้อมูลจากฝา่ ยบริหาร และพิจารณาแบบ
ประเมินทีฝ่ า่ ยบริหารจัดทํา โดยได้สรุปความเห็นเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ดังนี้
องค์กรและสภาพแวดล้อม
ผูบ้ ริหารและพนักงานมีทศั นคติทด่ี ที ํางานร่วมกันอย่างเป็ นทีมเวิรค์ การบริหารจัดการเป็ นไปตาม
แนวทางของหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละเอือ้ ต่อการควบคุมภายใน ให้ความสําคัญต่อการมีศลี ธรรม
จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สจุ ริต เหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดํารงไว้ซง่ึ การควบคุม
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอํานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและจํานวนผูป้ ฏิบตั งิ านมี
จํานวนเหมาะสมกับงานทีป่ ฏิบตั ิ นโยบายและการปฏิบตั ดิ า้ นบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจ และสนับสนุ น
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ผูป้ ฏิบตั งิ าน สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษทั โดยภาพรวมจึงมีความเหมาะสม และมีส่วนทําให้
การควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิผล
ด้านการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทํา
หน้าที่กํากับดูแลและกําหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องกันในแต่ละสภาวการณ์ โดยมีคณะทํางานชุดย่อย
ของหน่ ว ยงานต่ า งๆบริห ารความเสี่ย งงานที่อ ยู่ ใ นความรับ ผิด ชอบตามกรอบแนวทางที่กํ า หนด ซึ่ง
ครอบคลุมความเสีย่ งทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบตั กิ าร การบริหารและการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม และความเสีย่ งสําคัญอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั
การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร
บริษทั มีการกําหนดนโยบาย วิธปี ฏิบตั งิ านและกิจกรรมเพื่อการควบคุม ซึง่ จะทําให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้
ตระหนั ก ถึง ความเสี่ย งที่อ าจเกิด ขึ้น และเพิ่ม ความระมัด ระวัง ในการปฏิบ ัติง านมากขึ้น เพื่อ สามารถ
ปฏิบตั งิ านให้สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น
- ด้านการบริหาร บริษทั กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็ นลายลักษณ์

อักษรและสือ่ ความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ เพือ่ ให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อม
ทัง้ มีการวางแผนการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากําลัง นอกจากนี้
ได้มกี ารกําหนดกระบวน การทํางาน และมีการติดตามผลเพื่อให้บุคคลากรปฏิบตั งิ านอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานทีก่ าํ หนด
- ด้านการบัญชี-การเงิน บริษทั มีการกําหนดระเบียบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน
รักษาเงิน การรับจ่ายเงิน เงินฝากธนาคาร และเงินสํารองค่าใช้จ่าย โดยมีการบันทึกบัญชี

ครบถ้วนถูกต้องและสมํ่าเสมอ
- ด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง บริษทั ได้จดั ตัง้ ศูนย์จดั ซือ้ กลางเพือ่ ควบคุมระเบียบและข้อกําหนดว่าด้วย

การพัส ดุ เพื่อ นํ า ไปปฏิบ ัติใ นการจัด ซื้อ จัด จ้า ง ซึ่ง ได้กํ า หนดหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบใน
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อํานาจการอนุ มตั ิ การกําหนดความต้องการพัสดุ
การตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ
- ด้ า นการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล มีก ระบวนการสรรหาเพื่อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลากรที่มีค วามรู้
ความสามารถตามทีก่ ําหนด มีระบบค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม มีการจัดโครงสร้าง
องค์กรแต่ละส่วนงาน กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และระบบ
ติดตามผลไว้อย่างชัดเจน มีระบบการให้ขอ้ มูลและการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
บริษทั มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั งิ าน การรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงาน การปฏิบตั ติ ามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ทีใ่ ช้ในการควบคุมและดําเนินกิจกรรมของ
องค์กร รวมทัง้ ข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านภายใน
องค์กร ในรูปแบบทีช่ ่วยให้ผรู้ บั ข้อมูลสารสนเทศปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผล และให้ความมันใจว่
่ ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มผี ลทําให้องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้
ระบบการติดตาม
บริษัทมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงาน โดยการ
กําหนดวิธปี ฏิบตั งิ านในการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็ นส่วน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบตั งิ านตามปกติของฝา่ ยบริหาร ผูค้ วบคุมงานและผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้
ได้มีการประเมินผลโดยการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปี ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานผลการดําเนินงานการบริหารความเสีย่ งของบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ และ
หากพบข้อทีค่ วรปรับปรุง ได้มกี ารเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและ/หรือวิธกี ารปฏิบตั ิ เพื่อให้ความมันใจว่
่ า
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานนัน้ ได้รบั การพิจารณาสนองตอบและมีการบริหารจัดการ
แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ แล้ว
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทัง้ 5 ด้านข้างต้น คณะกรรมการบริษัท มี
ความเห็นเป็ นไปตามแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีหลักการปฏิบตั ิท่ชี ดั เจน
เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีระบบ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินและ
วิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์ทเ่ี ป็ นภาวะความเสีย่ งในเชิงธุรกิจ ทัง้ ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอก เพื่อ
การจัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม โดยมีระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ รวมทัง้ ระบบการ
ควบคุมภายใน ในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคล
ดังกล่าวอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับนโยบายของบริษทั
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2553 วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางอรดี รุ่งเรือง
โรจน์ นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ในปี 2553
อีก วาระหนึ่ ง โดยมีวาระการดํารงตํา แหน่ ง 1 ปี นับแต่ วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้น ไป คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้ว ยกรรมการอิส ระจํา นวน 3 ท่ า น กรรมการทุ ก ท่ า นมีคุ ณ สมบัติเ หมาะสมตามที่ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยมีเลขานุ การบริษัททําหน้ าที่เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเป็ นวาระประจํา
ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครัง้ โดยมีฝ่ายบริหารและผูส้ อบ
บัญ ชีเ ข้า ร่ว มประชุม ตามวาระอันควร ได้ร่วมประชุ มกับคณะกรรมการบริษัทอีก 5 ครัง้ สาระสําคัญ ของการ
ปฏิบตั งิ านในรอบปี 2553 สรุปได้ดงั นี้
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทั ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไปและมี
่
การเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ได้รบั ทราบรายงานและพิจารณาข้อชี้แจงจากฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอ สอบทานงบ
การเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน ประจํ า ปี ก่ อ นนํ า เสนอคณะกรรมการบริษัท อนุ ม ัติ เพื่อ นํ า ส่ ง ตลาด
หลักทรัพย์ฯ พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชีถงึ ผลกระทบของการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับใหม่ปี 2554
2. ดูแลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานของสํานัก
ตรวจสอบภายใน รายงานของผูส้ อบบัญชี และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดย
คณะกรรมการบริษทั สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน
โดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนการพัฒนางานด้านการตรวจสอบให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ นี้ สํานักตรวจสอบ
ภายใน รายงานผลตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ พิจ ารณาอนุ ม ัติแ ผนการตรวจสอบประจํา ปี 2553
งบประมาณ บุคลากรของสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าบริษทั ยังคงมีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่ หมาะสมกับสภาพธุรกิจ และได้ดาํ เนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อนทีม่ ี
สาระสําคัญอย่างต่อเนื่อง
3. ดูแลให้บริษทั มีการประเมินความเสีย่ งในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมเพือ่ ประโยชน์ในการบริหารความเสีย่ งของ
บริษทั ทางด้านการลงทุนในธุรกิจใหม่ การดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และด้านการเงิน
4. สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและร่วมพิจารณาอนุ มตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ กิดขึน้ เช่น การว่าจ้างและการ
คํ้าประกันบริษทั ทีเ่ ข้าข่ายรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่พบการกระทําทีเ่ ป็ นการฝา่ ฝืนข้อกฎหมายหรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้มกี ารปฏิบตั งิ านครบถ้วนตามที่ได้รบั มอบหมาย
และหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบสอดคล้อ งกับ แนวทางปฏิบ ัติท่ีดีข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั
6. พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อนํ าเสนอที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในการแต่งตัง้ นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติ
พงษา ดร.วิรชั อภิเมธีธาํ รง และ นายอภิรกั ษ์ อติอนุ วรรตน์ แห่งสํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็ น
ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2553 เป็ นปีท่ี 4
7. ทบทวนและให้ความเห็นเพิม่ เติมในการจัดทํางบประมาณประจําปีของบริษทั
(นางอรดี รุง่ เรืองโรจน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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11. รายการระหว่างกัน
บริษทั มีรายการบัญชีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เกีย่ วข้องกันโดยการถือหุน้ หรือการมีผถู้ อื หุน้ หรือ
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็ นไปตามปกติธุ รกิจ การซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัท ที่
เกีย่ วข้องกัน กระทําการภายใต้การเจรจาต่อรองราคา โดยคํานึงถึงการก่อเกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ทัง้
ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยมีบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนี้
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
1.บริษทั เอ็ม.ไอ. แอล. (ประเทศไทย) จํากัด
2.บริษทั โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จํากัด
3.บริษทั สหเอเซียแปซิฟิค จํากัด
4.บริษทั ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จํากัด
5.บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ จํากัด
6.บริษทั แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย) จํากัด
(เดิมชื่อ บริษทั คิวบี (ประเทศไทย) จํากัด)
7.บริษทั บางกอก โตเกียว ซ็อคส์ จํากัด
8.บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์ จํากัด
9.บริษทั วัตสดรมัย จํากัด
10.บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (มหาชน)
11.บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
12.บริษทั ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
13.บริษทั ไทยกุลแซ่ จํากัด
14.บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด
(มหาชน)
15.บริษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)
16.บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
17.บริษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
18.บริษทั แชมป์เอช จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
กรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
กรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน
เป็ นผูถ้ อื หุน้
ผูถ้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

รายการระหว่างบริษทั กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีส่ าํ คัญ มีดงั นี้
2553
174,147
5,088,750
181,136
65,925,694
268,285
16,478

รายการในงบดุล
1. ลูกหนี้การค้า
2. ลูกหนี้อ่นื
3. เงินมัดจํา
4. เจ้าหนี้การค้า
5. หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
6. เจ้าหนี้ทรัพย์สนิ
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(หน่วย : บาท)
2552
507,933
204,200
30,000
47,400,688
290,291
29,960

แบบ 56-1

7. ซือ้ อุปกรณ์

84,000

รายการในงบกําไรขาดทุน
1. รายได้คา่ ขายสินค้า
2. รายได้คา่ เช่ารับ
3. เงินปนั ผลรับ
4. รายได้อ่นื
5. ซือ้ สินค้า
6. ซือ้ หีบห่อ
7. ค่าขนส่ง (วงเงินค่าจ้างไม่เกิน 5 ล้านบาท)
8. ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขาย
9. ค่าเช่าพืน้ ทีข่ ายและอื่น ๆ
10. ค่าใช้จา่ ยอื่น

2553
683,941
1,527,839
3,018,820
11,927,868
333,177,944
566,891
2,660,044
3,768,772
3,535,179
360,000

288,636
(หน่วย : บาท)
2552
961,965
1,350,574
3,029,780
2,666,231
281,906,427
457,170
3,141,306
4,459,570
2,880,275
526,456

รายได้จากการขาย ซือ้ สินค้า ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ทีแ่ สดงในงบ
กําไรขาดทุน เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ โดยมีการกําหนดราคาหรือค่าตอบแทนตามราคาตลาด
หรือเป็ นไปตามสัญญาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ สําหรับรายการทีไ่ ม่มรี าคาตลาดอ้างอิง
12. ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
(1) งบการเงิ น
(ก) รายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีใ นระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ผู้ส อบบัญชีได้ใ ห้ค วามเห็นใน
รายงานการตรวจสอบแบบไม่มเี งือ่ นไข
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โอซีซี จํากัด (มหาชน) และ
สารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ทีร่ บั รองทัวไป
่ โดยได้มกี ารพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ ใช้ดุลย
พินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจัดทํา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ในรายงานของ
่
งบการเงิน
ผูส้ อบบัญชี เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัวไปในการใช้
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ น
กรรมการอิสระมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจเป็ นอย่างดี ให้กํากับดูแล
คุณภาพของงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิผล เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ามีการบันทึก
ทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่
ผิดปกติ ซึง่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดง
ไว้ในรายงานประจําปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในของบริษัท
สามารถสร้างความเชื่อมันได้
่ ว่างบการเงินของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้แสดงฐานะการเงิน ผล
การดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามสาระสําคัญของหลักการมาตรฐานบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่
และปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

นางกาญจนา สายสิรพิ ร
ประธานกรรมการ

นางธีรดา อําพันวงษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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(ข) ตารางสรุปงบการเงิ น

(หน่ วย 1:1000 บาท)

รายการ
2553
2552
2551
รายได้จากการขาย
1,267,223 100.00% 1,187,248 100.00% 1,162,869 100.00%
หัก ต้นทุนขาย
649,548 51.26% 591,384 49.81% 572,269 49.21%
กําไรขัน้ ต้น
617,675 48.74% 595,764 50.19% 590,600 50.79%
หัก ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
557,682 44.01% 527,314 44.41% 521,179 44.82%
กําไรจากการดําเนินงาน
59,993 4.73%
68,550 5.77%
69,421 5.97%
บวก รายได้อ่นื
43,002 3.39%
26,867 2.26%
16,132 1.39%
กําไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้ 102,995 8.13%
95,417 8.04%
85,553 7.36%
หัก ดอกเบีย้ จ่าย
1
1
1 0.00%
กําไรก่อนภาษีเงินได้
102,994 8.13%
95,416 8.04%
85,552 7.36%
หัก ภาษีเงินได้
26,280 2.07%
22,867 1.93%
23,596 2.03%
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
76,714 6.05%
72,549 6.11%
61,956 5.33%
รายการ
2553
2552
2551
รายได้รวม
1,310,225 100.00% 1,214,115 100.00% 1,179,001 100.00%
ค่าใช้จา่ ยรวม
1,207,230 92.14% 1,118,698 92.14% 1,093,448 92.74%
กําไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้
102,995 7.86%
95,417 7.86%
85,553 7.26%
หัก ดอกเบีย้ จ่าย
1
1
1
หัก ภาษีเงินได้
26,280 2.01%
22,867 1.88%
23,595 2.00%
กําไรสุทธิ
76,714 4.49%
72,549 5.98%
61,956 5.25%

(ค) อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ
2553

2552

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
2.73 เท่า
3.30
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.26 เท่า
1.55
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
0.64 เท่า
0.19
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
5.37 เท่า
5.41
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
67 วัน
67
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
3.81 เท่า
3.52
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
94 วัน
102
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
5.97 เท่า
5.90
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
60 วัน
61
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle
101 วัน
108
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
48.74 %
50.19
อัตรากําไรขัน้ ต้น
4.73 %
5.77
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
3.28 %
2.21
อัตรากําไรอื่น
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2551
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

2.66
1.17
0.52
5.73
63
3.41
106
5.56
65
104

%
%
%

50.79 %
5.97 %
1.37 %

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

แบบ 56-1

2553

2552

194.06 %
46.67
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
5.86 %
5.98
อัตรากําไรสุทธิ
13.94 %
14.25
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
10.32 %
10.54
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
122.39 %
105.61
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
1.76 เท่า
1.76
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
0.39 เท่า
0.31
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้
N/A เท่า
N/A
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
1.18 เท่า
0.94
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล
45.49

%
%
%

2551
126.80 %
5.25 %
13.16 %

%
%
เท่า

9.52 %
89.25 %
1.81 เท่า

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.40
N/A
0.56
48.42

เท่า
เท่า
เท่า
%

(2) คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
1. ผลการปฏิ บตั ิ ตามแผนดําเนิ นธุรกิ จ
บริษทั ไม่ได้เปิ ดเผยเป้าหมายการดําเนินธุรกิจในระยะเวลา 3-5 ปี ขา้ งหน้าไว้กบั ผูถ้ อื หุน้ หรือ
บุ คคลภายนอกทัวไป
่ ส่ว นภาพรวมผลการดําเนิ นงานในปี 2553 ที่ผ่านมาตํ่ากว่าเป้ าหมายที่กํา หนด
เล็กน้อย เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยภายนอก
2. ผลการดําเนิ นงาน
2.1. ภาพรวมของผลการดําเนิ นงานที่ผา่ นมา
ในปี 2553 บริษทั มีรายได้รวม 1,310.23 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี ก่อนเพิม่ ขึน้ 96.11 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราส่วนเพิม่ ขึน้ 7.92% มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 1,207.23 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 88.53
ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเพิม่ ขึน้ 7.91% และมีกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้ว 76.71 ล้าน
บาท เปรียบเทียบกับปี ก่อนเพิม่ ขึน้ 4.17 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเพิม่ ขึน้ 5.74%
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบปี ท่ีผ่านมา แม้ต้องเผชิญปจั จัยลบหลายด้านตลอดทัง้ ปี ซึ่งมีทงั ้
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ปญั หาการเมืองภายในประเทศ การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ ความ
ผันผวนของราคานํ้ ามันและเงินทุนเคลื่อนย้าย รวมทัง้ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทัง้ ภัยแล้งและอุทกภัย
แต่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็ยงั สามารถเติบโตโดยได้รบั แรงสนับสนุ นจากการขยายตัวของภาคการส่งออก
ซึง่ เป็ นเครื่องจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะยังไม่ฟ้ื นตัวและ
กลุ่มยุโรปเผชิญกับปญั หาการขาดดุลงบประมาณและวิกฤตหนี้สาธารณะ แต่เศรษฐกิจเอเชียยังมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากพลังประเทศจีนซึง่ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่แซงขึน้ เป็ นอันดับ 2 ของ
โลกแทนญีป่ นุ่ แล้ว
อุปสงค์โดยรวมในประเทศค่อยๆ ฟื้ นตัวและมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชัดเจนขึ้น
ในช่วงครึง่ หลังของปี ดัชนีความเชื่อมันของนั
่
กธุรกิจปรับตัวดีขน้ึ การลงทุนขยายตัวอย่างต่อเนื่องทัง้ การ
ลงทุนภาครัฐบาลและภาคเอกชน อัตราการว่างงานคงอยู่ในระดับตํ่า ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับสูง
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ผูบ้ ริโภคเริม่ มีความเชื่อมันในเสถี
่
ยรภาพเศรษฐกิจ มีการจับจ่ายใช้สอยเพิม่ ขึน้ จะเห็นได้จากดัชนีความ
เชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคโดยรวมอยูใ่ นระดับทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ส่วนภาคการท่องเทีย่ วเริม่ ปรับตัวดีขน้ึ
อย่างไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจในปจั จุบนั ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่ นอน มีความซับซ้อนและ
เปลีย่ นแปลงเร็วมาก มีคแู่ ข่งขันเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่องและนับวันการแข่งขันจะยิง่ ทวีความรุนแรงมาก
ยิง่ ขึ้น บริษัทได้ตระหนักรับรูแ้ ละคํานึงถึงปจั จัยสําคัญดังกล่าว จึงได้บริหารจัดการในเชิงกลยุทธ์ มีการ
ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ พร้อมกับปรับเปลีย่ นยุทธวิธที งั ้ ในเชิงรุกและการตัง้ รับ พัฒนาทักษะ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบรรลุผลในสิง่ ทีม่ ุ่งหวัง ส่งผลให้ยอดขายและกําไรมีอตั ราการเติบโต
เพิม่ สูงขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
นอกจากนี้ยงั มีปจั จัยอื่นๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อผลการประกอบการทัง้ ทีช่ ่วยส่งเสริม สนับสนุ นหรือ
เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เช่น
(1) การดําเนินนโยบายการคลังและการเงินที่ยงั คงผ่อนคลายด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ การทรงตัวของอัตราดอกเบี้ยทีอ่ ยู่ในระดับตํ่า การออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในด้านต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการภายใต้แผนปฎิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง ซึง่ ช่วยลด
ค่าครองชีพและเพิม่ รายได้ให้กบั ประชาชน
(2) จากสภาพตลาดทีม่ กี ารแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากยิง่ ขึน้ มีคู่แข่งรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด โดย
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด บริษทั ได้วาง
กลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า ขณะเดียวกันได้พยายามเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ดว้ ยการขยาย
ช่องทางการจัดจําหน่ ายและเพิม่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์สนิ ค้าเพื่อให้เกิดการรับรู้
ในวงกว้างขึน้
(3) เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในทุกโอกาส บริษทั ยังคงให้ความสําคัญในด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทม่ี นี วัตกรรมออกสูต่ ลาดอย่างสมํ่าเสมอและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ในด้านต่างๆ เพือ่ สร้างความเชื่อมันและความพึ
่
งพอใจสูงสุดให้กบั ผูบ้ ริโภค
(4) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อลดความซับซ้อนและเพิม่ ความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ การส่งเสริมให้ผบู้ ริหารรุ่นใหม่เข้ามาดูแลรับผิดชอบบริหารงานทีท่ า้ ทายขึน้ กว่าเดิม
จัดตัง้ ทีมงาน Culture Working Team เพื่อร่วมสร้างค่านิยม 6 งามและวัฒนธรรมองค์กร
Beauty from within จัดให้มกี ารอบรมสัมมนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลีย่ นแบ่งปนั ความรูผ้ า่ นสื่อต่างๆ ภายใน
บริษทั โดยเฉพาะสือ่ Intranet และร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนปรับวิสยั ทัศน์สว่ นตน
ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์องค์กรเพือ่ ก้าวไปสูค่ วามสําเร็จร่วมกัน
(5) อัตราเงินเฟ้อปจั จุบนั เริม่ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ แต่ยงั ถือว่าอยู่ในระดับตํ่าจึงไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อค่าครองชีพของประชาชนและความเชื่อมันของนั
่
กลงทุน ส่วนค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้น
อย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากการไหลเข้าของเงินทุนตาม
แนวโน้ มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชีย จึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ต้นทุนวัตถุดบิ และสินค้าสําเร็จรูปทีน่ ําเข้าจากต่างประเทศ
อัต ราเงิน เฟ้ อป จั จุ บ ัน ที่อ ยู่ ใ นระดับ ตํ่ า ได้ช่ ว ยลดผลกระทบในทางลบต่ อ ค่ า ครองชีพ ของ
ประชาชนโดยทัวไปและความเชื
่
่อมันของนั
่
กลงทุน ส่วนค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุล
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ดอลลาร์สหรัฐ แต่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ จะยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อต้นทุนวัตถุดบิ และสินค้า
สําเร็จรูปทีน่ ําเข้าจากต่างประเทศ
2.2. ผลการดําเนิ นงานที่ผา่ นของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
(1) รายได้จากการขายหรือบริ การ
ในปี 2553 บริษทั มีรายได้จากการขายรวม 1,267.22 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 6.74% โดย
มาจาก 2 สายผลิตภัณฑ์หลัก ซึง่ มียอดขายตามลําดับ ดังนี้
(ก)

ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอางและอุปกรณ์เครือ่ งดนตรี

มียอดขาย 1,095.26 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ 86.43% ของยอดขายรวมทัง้
บริษทั เปรียบเทียบกับปี ก่อนมีอตั ราเพิม่ ขึน้ 5.90% มาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีม่ คี ุณสมบัตโิ ดด
เด่นและแตกต่างทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนื่อง ทําให้สามารถเพิม่ กลุ่มลูกค้าใหม่ทใ่ี ส่ใจ
ในบุคลิกภาพและความงาม ในขณะเดียวกันยังคงรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้อย่างเหนียวแน่ น ผ่านกิจกรรม
CRM (Customer Relation Management) ทีห่ ลากหลายรูปแบบรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั คู่
ค้าซึง่ ค้าขายกันมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยงั ได้ขยายช่องทางการจัดจําหน่ ายทัง้ กรุงเทพและต่างจังหวัด
ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี
(ข)

ผลิ ตภัณฑ์เสื้อผ้า

มีย อดขาย 171.96 ล้า นบาท คิด เป็ น สัด ส่ว นเท่า กับ 13.57% ของยอดขายรวมทัง้
บริษทั เปรียบเทียบกับปี ก่อนมีอตั ราเพิม่ ขึน้ 12.37% มาจากการเพิม่ ขึน้ ในเชิงปริมาณโดยเลือกใช้วตั ถุดบิ
ทีม่ คี ุณภาพในการตัดเย็บและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทต่ี รงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงจําหน่าย
ในราคาทีส่ มเหตุสมผล ทําให้ลกู ค้าเกิดความเชื่อมันและพึ
่
งพอใจเมือ่ ได้สวมใส่
(2) รายได้อ่ืน
รายได้ซ่งึ ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานตามปกติมี 43.00 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
16.14 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 60.06% โดยมาจากรายรับเงินชดเชยค่าใช้จา่ ยและผลกําไรจากเงินลงทุน
(3) ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ในปี 2553 ที่ผ่านมา มีต้นทุนสินค้าขาย 649.55 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 51.26%
ของยอดขายสุทธิซง่ึ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 1.45% เกิดจากอัตราส่วนต้นทุนของสินค้าบางรายการทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ส่วนค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารมีจาํ นวนทัง้ สิน้ 557.68 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 5.76% มาจาก
หมวดการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถและหมวดส่งเสริมการตลาดและการขาย
เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละกระตุน้ ให้ลกู ค้าเกิดการซือ้ สินค้า
ในปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั ไม่มภี าระดอกเบีย้ จ่าย เนื่องจากบริษทั มีสภาพคล่องอยูใ่ นระดับที่
ดีมาก โดยเป็ นผลมาจากความสามารถในการบริหารจัดการกระแสเงินสดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(4) กําไร
เมื่อนํ ารายได้จากการขายหักลบกับต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
แล้ว บริษทั มีกําไรจากการดําเนินงาน 59.99 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 8.56 ล้านบาท คิดเป็ น 12.48%
- - 63 -

แบบ 56-1

เนื่องจากเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้น และเมื่อรวมรายได้อ่นื ๆ ทีม่ มี ากขึน้ แล้ว ส่งผลให้มกี ําไรก่อนภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล 102.99 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 7.58 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 7.94% และเมื่อหักภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลแล้วคงเหลือกําไรสุทธิ 76.71 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 5.74%
หากเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสด อัตราส่วนของเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน
ต่อกําไรสุทธิมจี าํ นวน 1.52 เท่า เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 1.08 เท่า ซึง่ นับว่าอยูใ่ นระดับทีด่ มี าก
(5) อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั จ่ายเงินปนั ผลสําหรับปี 2552 เป็ นจํานวนเงิน 33.00 ล้านบาท เปรียบเทียบ
สัดส่วนเท่ากับ 45.49% ของกําไรสุทธิในปี 2552 ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั
2.3. ผลการดําเนิ นงานเปรียบเทียบกับประมาณการ
ในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ไม่ได้แสดงประมาณการผลการดําเนินงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์
3. ฐานะการเงิ น
3.1. สิ นทรัพย์
(1) ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีมูลค่า 795.63 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อน 104.93 ล้านบาท หรือ 15.19% โดยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 77.44 ล้านบาท และ
มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 27.49 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น 17.72 ล้านบาท
เงินลงทุนชัวคราวเพิ
่
ม่ ขึน้ 29.91 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ได้นําเงินสดคงเหลือไปลงทุนใน
กองทุ น เปิ ด ตราสารหนี้ ซ่ึง มีค วามเสี่ย งด้า นการลงทุ น ตํ่ า แต่ มีส ภาพคล่ อ งสู ง เพื่อ สร้า ง
ผลตอบแทนทีด่ กี ว่าการฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิม่ ขึน้ 9.81 ล้านบาท ตามการปรับ
เพิม่ ขึน้ ของยอดขาย สินค้าคงคลังเพิม่ ขึน้ 13.57 ล้านบาท จากการเตรียมสินค้าไว้จําหน่ าย
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และตรุษจีน ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 9.72 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีเงินลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันลดลง 0.16 ล้านบาท เงิน
ลงทุนระยะยาวอื่นเพิม่ ขึน้ 33.45 ล้านบาท จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุนตามหลัก
มูลค่ายุตธิ รรมและการเพิม่ ขึน้ ของเงินฝากประจําและตราสารหนี้เพื่อการลงทุน ทีด่ นิ อาคาร
อุปกรณ์สุทธิลดลง 4.31 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิเพิม่ ขึน้ 0.28 ล้านบาท สิทธิการ
เช่าลดลง 2.19 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลจากการตัดจ่ายตามอายุการใช้งานและมีสนิ ทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
(2) คุณภาพของสิ นทรัพย์
(ก) สิ นทรัพย์
บริษทั ได้ตงั ้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เต็มจํานวน สําหรับเงินลงทุนในบริษทั ที่
มีผลประกอบการขาดทุนสะสม
- - 64 -

แบบ 56-1

(ข) ลูกหนี้
ลูกหนี้การค้าทีม่ อี ายุเกิน 3 เดือน และเช็คคืนรวมกันทัง้ สิน้ จํานวนเงิน 12.14
ล้านบาท มีส ดั ส่ว นเพีย ง 5.59% ของลูกหนี้ การค้าทัง้ หมด เปรีย บเทีย บกับ ปี ก่อ นลดลง
13.73% สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสินเชื่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ มีการติดตามเร่งรัดการ
จัดเก็บเงินอย่างใกล้ชดิ บริษทั ได้ตงั ้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับปี ก่อน
เป็ นจํานวนเงิน 14.11 ล้านบาท
3.2. สภาพคล่อง
(1) กระแสเงิ นสด
ในปี 2553 มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 116.42 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน
จํานวน 84.43 ล้านบาท เนื่ องมาจากการเพิม่ ขึ้นของเจ้าหนี้การค้า เงินสดสุทธิใช้ไปจาก
กิจกรรมลงทุนมีทงั ้ สิน้ 65.71 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 61.61 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงิน
ฝากประจําและเป็ นเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้ทม่ี คี วามเสีย่ งตํ่าแต่มสี ภาพคล่องสูง
ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีทงั ้ สิน้ 33.00 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปนั ผล
ให้ผถู้ อื หุน้ เมือ่ รวมกับเงินสดต้นปีแล้วมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้ ปี 25.75 ล้านบาท
(2) อัตราส่วนสภาพคล่องที่สาํ คัญ
(3) ณ สิ้น ปี 2553 อัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งเท่ า กับ 2.73 เท่ า ลดลงจากปี ก่ อ น 0.44 เท่า และ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.26 เท่า ลดลงจากปี ก่อน 0.29 เท่า แต่ยงั คงมีสภาพคล่อง
ในระดับทีส่ งู มากและเงินทุนหมุนเวียนยังมีอยูอ่ ย่างเพียงพอ หากมองในภาพรวม Cash Cycle จะ
เฉลี่ยอยู่ท่ี 101 วัน มีค่าลดลงจากปี ก่อน 7 วัน โดยมีผลมาจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยทีล่ ดลง
ระยะเวลาครบกําหนดของหนี้ ระยะสัน้ ที่มีผลต่อสภาพคล่อง
เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่า 571.91 ล้านบาท สูงกว่าหนี้สนิ หมุนเวียนเป็ นจํานวน
เงินมากถึง 362.49 ล้านบาท และบริษทั ไม่มหี นี้สนิ เงินกูย้ มื คงค้างอยู่เลยเป็ นเครื่องบ่งชีใ้ ห้
เห็นถึงความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหนี้ได้อย่างชัดเจน
3.3. รายจ่ายลงทุน
บริษทั ไม่ได้มรี ายการลงทุนเพิม่ ที่มนี ัยสําคัญในปี ท่ผี ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ภายนอกยังไม่
เอือ้ อํานวยอีกทัง้ บรรยากาศในสังคมยังเต็มไปด้วยความขัดแย้ง
3.4. แหล่งที่มาของเงิ นทุน
(1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
บริษทั มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity) เพียง 0.39 เท่า
เพิ่มขึ้น จากปี ก่อ นเล็กน้ อ ย และไม่มีภ าระเงินกู้ย ืมคงค้า ง ตัว ชี้ว ดั เหล่า นี้ แสดงให้เ ห็นถึง
โครงสร้างทางการเงินทีด่ แี ละมีฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง หากโอกาสทางธุรกิจเอือ้ อํานวย
และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทีค่ มุ้ ค่า บริษทั ก็จะมีความสามารถในการขยายการลงทุนโดย
ใช้เงินกูย้ มื จากสถาบันทางการเงินได้อย่างแน่นอน
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(2) ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สิน้ ปี 2553 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีมลู ค่า 573.97 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 46.98 ล้าน
บาทหรือเท่ากับ 8.91% โดยเป็ นการเพิม่ ขึน้ จากกําไรสุทธิประจําปี 76.71 ล้านบาทและผล
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุตธิ รรม 3.26 ล้าน
บาท และหักลดการจ่ายเงินปนั ผลสําหรับปี 2552 จํานวนเงิน 33.00 ล้านบาท
(3) หนี้ สิน
สิน้ ปี 2553 บริษทั ไม่มเี งินกูย้ มื จากสถาบันการเงินคงค้าง และในระหว่างปี กไ็ ม่มกี ารกูย้ มื เงิน
เลย จึงไม่มคี วามเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ย บริษัท
ย่อมจะไม่มปี ญั หาในการชําระดอกเบี้ยอย่างแน่ นอนหากต้องใช้เงินกู้ยมื บ้างในบางโอกาส
ส่วนหนี้สนิ ทีม่ อี ยูส่ ว่ นใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้าซึง่ บริษทั ได้ชาํ ระตรงตามกําหนดเวลาเสมอ
4. ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดําเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
จากการติดตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้คาดการณ์เกีย่ วกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2554 ว่า จะ
ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2553 แต่เป็ นไปในทิศทางชะลอตัวลง โดยได้รบั แรงสนับสนุ น
จากการค้าโลกที่ยงั คงเอื้อต่ อการขยายตัวของการส่งออก ถึงแม้ว่าจะมีความกังวลถึงการชะลอตัวของ
ั นาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป รวมถึงเศรษฐกิจจีนทีอ่ าจมี
เศรษฐกิจในประเทศทีพ่ ฒ
แนวโน้ ม ชะลอตัว ลงบ้าง อีก ทัง้ ยัง ต้อ งเผชิญ กับ ป จั จัย เสี่ย งจากกรณีเ งิน บาทแข็ง ซึ่ง จะลดทอนความ
ได้เปรียบในการแข่งขันด้านการส่งออกของไทย
สํา หรับ ภาคการบริโ ภค การลงทุ น และการใช้จ่ า ยภายในประเทศ ภาครัฐ ได้เ ตรีย มออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการประชาวิวฒ
ั น์ท่ชี ่วยสนับสนุ นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ แต่ยงั มีปจั จัยลบสําคัญทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย คือ ปญั หาความขัดแย้ง
ในสังคมไทยก่อให้เกิดความไม่สงบทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง การเกิดข้อพิพาททางพรมแดนระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึง่ ทัง้ หมดจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและความเชื่อมันของนั
่
กลงทุนทัง้
ในและต่างประเทศ นักธุรกิจ ผู้บริโภค รวมทัง้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และลุกลามต่อไปยังภาคธุรกิจ
ต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีปจั จัยเสีย่ งอื่นๆ ทัง้ ด้านการปรับขึน้ ค่าจ้างและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แนวโน้มอัตรา
เงินเฟ้อซึง่ ถีบตัวสูงขึน้ และการปรับขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
อย่างไรก็ดี บริษทั จะเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าเพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้
อย่างรวดเร็ว กําหนดแผนฉุ กเฉินรองรับกับสถานการณ์ทางด้านลบ โดยคํานึงถึงปจั จัยความเสีย่ งของการ
ประกอบธุรกิจอย่างรอบด้าน บริหารองค์กรด้วยความระมัดระวัง วิเคราะห์ปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างถีถ่ ว้ น
โดยใช้หลักของเหตุและผล มุง่ มันพั
่ ฒนานําเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคเพื่อ
สร้างความพึงพอใจและเกิดความประทับใจสูงสุด ปรับปรุงระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อนํ ามาใช้ใน
การตัดสินใจและแก้ไขปญั หาได้อย่างทันเหตุ การณ์ พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มศี กั ยภาพเพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เ กิดพลังร่ว ม พร้อมรับมือกับ
สภาพแวดล้อมทีม่ คี วามซับซ้อนและกระแสการเปลีย่ นแปลงรอบด้านเพือ่ มุง่ สูค่ วามสําเร็จร่วมกันและเติบโต
ไปอย่างยังยื
่ น
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(3) ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
3.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในปี 2553 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กบั ดร.วิรชั อภิเมธีธาํ รง แห่งสํานักงาน ดร.
วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็ นจํานวนเงินรวม 595,000.00 บาท
ค่าบริการอื่น – ไม่มี
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
1. นายทะเบียนหุ้น

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-2292800 โทรสาร (662) 2292888

2. ผูส้ อบบัญชี

นายชัยกรณ์ อุน่ ปิตพิ งษา และ/หรือ นายอภิรกั ษ์ อตินุวรรตน์
สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์
518/3 อาคารภาณุนี ชัน้ 7 เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์/โทรสาร 02-252-2860, 02-255-2518

3. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษทั วีระ ลอว์ ออฟฟิส จํากัด
747/151-152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-683-8023 โทรสาร 02-683-8843

4. ที่ปรึกษาทางการเงิ น

บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-293-0030 โทรสาร 02-293-0040

5. ผูล้ งทุนสัมพันธ์

นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี-การเงิน
บมจ. โอซีซี เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-295-0415
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แบบ 56-1

ส่วนที่ 3
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“บริษัท ได้ส อบทานข้อ มู ล ในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจํา ปี ฉ บับ นี้ แ ล้ว และด้ว ยความ
ระมัดระวังบริษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือไม่
ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีส่ รุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ น
สาระสําคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อ
ผู้ส อบบัญ ชีแ ละกรรมการตรวจสอบของบริษั ท แล้ ว ซึ่ง ครอบคลุ ม ถึ ง ข้อ บกพร่ อ งและการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รบั รอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

1.

นางกาญจนา

สายสิรพิ ร

ประธานกรรมการ

2.

นายสมศักดิ ์

ธนสารศิลป์

รองประธานกรรมการ

3.

นางธีรดา

อําพันวงษ์

กรรมการผูจ้ ดั การและ CEO

4.

นางอรดี

รุง่ เรืองโรจน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.

นางวัชนี

วัฒนถวัลย์วงศ์

กรรมการตรวจสอบ

6.

นายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล

กรรมการตรวจสอบ

7.

นายมนู

ลีลานุวฒ
ั น์

กรรมการ

8.

นายชัยเลิศ

มนูญผล

กรรมการ

โชควัฒนา

กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ
ฝา่ ยบัญชี-การเงิน

9. นางทิพาภรณ์
ผูร้ บั มอบอํานาจ
นางจันทรา

ตัง้ ธนศฤงคาร
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ลายมือชื่อ

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการบริษทั
1. รายละเอียดของกรรมการบริษทั และสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ชือ่ -สกุล
ตําแหน่ง

คุณวุฒทิ างการศึกษา
และประวัตกิ ารอบรม

การอบรม
*สัดส่วน
หลักสูตร
การถือหุน้
กรรมการ

นางกาญจนา สายสิรพิ ร
ประธานกรรมการ
อายุ 64 ปี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

0.33%

นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป์
รองประธานกรรมการ
อายุ 67 ปี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

1.66 %

นางธีรดา อําพันวงษ์
กรรมการผูจ้ ดั การ / CEO
อายุ 40 ปี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด
สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์

2.47%

ประสบการณ์ทาํ งานหลัก

DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง
2519 – ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
รุน่
ตําแหน่งปจั จุบนั ประธานกรรมการ
32/2003

กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 7 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- รองประธานกรรมการ
บจ.ชิเซโด้ โปรเฟส ชันแนล
่
(ไทยแลนด์)
- ประธานกรรมการ บจ.แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย)
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจ.โอเรียนเต็ลซาลอนบิสซิเนส
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจ.เอ็มไอแอล (ประเทศไทย)
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 5 แห่ง
2530-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
รุน่
ตําแหน่งปจั จุบนั รองประธานกรรมการ
5/2001
2527-ปจั จุบนั บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
2517-ปจั จุบนั บมจ.บูตคิ นิวซิต้ี
ตําแหน่งปจั จุบนั รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
2515-ปจั จุบนั บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
ั
2515-ปจจุบนั บมจ.สหพัฒนพิบลู
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 26 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
- กรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 4 แห่ง
2551-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
รุน่
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ/CEO
51/2004
2542-ปจั จุบนั บมจ.ประชาอาภรณ์
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
ั
2542-ปจจุบนั บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนชั ่นแนล
เอ็นเตอร์ไพรส์
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
2542-ปจั จุบนั บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล
่
ั
ตําแหน่งปจจุบนั ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 12 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- กรรมการ บจ.ชิเซโด้ โปรเฟส ชั ่นแนล(ไทยแลนด์)
- กรรมการ บมจ.ประอาภรณ์
- กรรมการ
บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็นเตอร์ไพรส์
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แบบ 56-1

ชือ่ -สกุล
ตําแหน่ง

คุณวุฒทิ างการศึกษา
และประวัตกิ ารอบรม

การอบรม
*สัดส่วน
หลักสูตร
การถือหุน้
กรรมการ

นายมนู ลีลานุ วฒ
ั น์
กรรมการ
อายุ 65 ปี

Bachelor of Mechanical
Engineering, Chiba University,
Japan

0.06%

นายชัยเลิศ มนูญผล
กรรมการ
อายุ 51 ปี

Master of Science in
Management and Human
Relation, Abilene Christian
University, Texas, U.S.A.
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

0.05 %

นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
กรรมการ
อายุ 64 ปี

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
3.97 %
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เลขานุ การ จาก Pitman London

ประสบการณ์ทาํ งานหลัก

- ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย
- บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล
่
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 6 แห่ง
2550-ปจั จุบนั บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
รุน่
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
68/2005
2547-ปจั จุบนั บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล
่
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
ั
2542-ปจจุบนั บมจ.ธนูลกั ษณ์
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
2530-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
ตําแหน่งปจั จุบนั ประธานคณะกรรมการ
สรรหา และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
2519-ปจั จุบนั บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
ตําแหน่งปจั จุบนั ประธานกรรมการ
ั
2516-ปจจุบนั บมจ.ไทยวาโก้
ตําแหน่งปจั จุบนั ประธานกรรมการ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 32 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
- กรรมการ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั ่นแนล
- กรรมการ บมจ.ธนูลกั ษณ์
- กรรมการ บจ.ชิเซโด้ โปรเฟส ชันแนล
่
(ไทยแลนด์)
- ประธานกรรมการ บจ.ไทยกุลแซ่
ประธานกรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ
DAP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 3 แห่ง
2533-ปจั จุบนั บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั ่นแนล
รุน่
ตําแหน่งปจั จุบนั รองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย I,D
3/2003
2530-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
2528-ปจั จุบนั บมจ.ประชาอาภรณ์
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการรองผูจ้ ดั การ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 9 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- รองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย I, D บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่
แนล
- กรรมการรองผูจ้ ดั การ บมจ.ประชาอาภรณ์
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ.แชมป์เอช
DCP การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
2538-ปจั จุบนั บมจ.เอส & เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
รุน่
เอ็นเตอร์ไพรส์
68/2005
ตําแหน่งปจั จุบนั รองประธานกรรมการ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 17 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- รองประธานกรรมการ
บจ. เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชันแนล
่
บมจ.เอส & เจ อินเตอร์เนชั ่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์
บจ.อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์
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แบบ 56-1

ชือ่ -สกุล
ตําแหน่ง

คุณวุฒทิ างการศึกษา
และประวัตกิ ารอบรม

การอบรม
*สัดส่วน
หลักสูตร
การถือหุน้
กรรมการ

นางอรดี รุง่ เรืองโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 60 ปี

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขา
การคลังและการค้าระหว่าง
ประเทศ California State
University, Long Beach,
U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา
การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

-

Commerce College, Hong Kong

-

กรรมการตรวจสอบ
อายุ 57 ปี

นายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 75 ปี

ประสบการณ์ทาํ งานหลัก

DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 2 แห่ง
รุน่ 5/2001 2542-ปจั จุบนั บมจ.ไทยวาโก้
ตําแหน่งปจั จุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
EAC
รุน่ 1/2001 2537-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
ตําแหน่งปจั จุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
RCC
รุน่ 1/2006 กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน -ไม่ม-ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
DCP
-ไม่ม-ี
Refresher
รุน่ 1/2008
CDC
รุน่ 3/2008
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 2 แห่ง
รุน่ 1/2000 2549-ปจั จุบนั บมจ.แม็ทชิง่ สตูดโิ อ
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการบริหาร
2542-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการตรวจสอบ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน 1 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
-ไม่ม-ี
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 2 แห่ง
2550-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
รุน่
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการตรวจสอบ
68/2005
2544-ปจั จุบนั บมจ.ธนูลกั ษณ์
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการทีป่ รึกษา
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน -ไม่ม-ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- -ไม่ม-ี

หมายเหตุ : 1. * จํานวนหุน้ รวมการถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา เป็นคูส่ มรสของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึง่ มีศกั ดิเ์ ป็ นอาของ นางธีรดา อําพันวงษ์
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แบบ 56-1

ข้อมูลคณะกรรมการบริ หาร
ชือ่ -สกุล
ตําแหน่ง

คุณวุฒทิ างการศึกษา
และประวัตกิ ารอบรม

ปริญญาโท สาขาการตลาด
สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์

นางธีรดา อําพันวงษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและ CEO
อายุ 40 ปี

นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยบัญชี-การเงิน
อายุ 57 ปี
นายประกิต ชุณหสมบูรณ์
ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
อายุ 60 ปี
นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยสํานักงาน
อายุ 57 ปี
นางสาวศิรพิ ร ตัง้ ธนศฤงคาร
ผูอ้ าํ นวยการ
ฝา่ ยการตลาดเครือ่ งสําอาง
อายุ 47 ปี

การอบรม
*สัดส่วน
หลักสูตร
การถือหุน้
กรรมการ

2.47%

ทักษะและประสบการณ์ทาํ งานหลัก

DCP
รุน่
51/2004

การตลาด การบริหารแบรนด์สนิ ค้า การ
พัฒนาธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัด
จําหน่าย
การร่วมทุน การค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจ
แฟชันไฟลสไตล์
่
ปริญญาตรี สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยราช 0.08% DCP การบัญชี การเงิน การธนาคาร การลงทุน
ภัฎ สวนดุสติ
และภาษีอากร
รุน่
ผ่านการอบรม CFO จากสภาวิชาชีพ
73/2006
บัญชี
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ
DCP การบริหารจัดการทัวไป
่ การตลาด การจัด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุน่ 3/2000 จําหน่าย การบริหารจัดซือ้ การผลิต การค้า
ผ่านการอบรมการบริหารความเสีย่ งจาก
DCP ระหว่างประเทศ การบัญชี และคอมพิวเตอร์
ศศินทร์และสมาคมบริษทั จดทะเบียน
Refresher ประยุกต์
ไทย
รุน่ 2/2006
ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บณ
ั ฑิต
0.32% DCP รุน่ การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจ และ
73/2006 การพัฒนาวิชาชีพเสริมความงาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
FN รุน่
28/2006
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด
0.00%
การสือ่ สารมวลชน การพัฒนาธุรกิจ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ : 1. * จํานวนหุน้ รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
2. ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษทั ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายชื่อ
บจ.ชิเซโด้
บจ. เอ็มไอแอล บจ.โอเรียนเต็ล
โปรเฟสชันแนล
่
(ประเทศไทย) ซาลอน บิสซิเนส
(ไทยแลนด์)
นางกาญจนา สายสิรพิ ร

//

//

/

นางธีรดา

อําพันวงษ์

/

นายมนู

ลีลานุ วฒ
ั น์

/

หมายเหตุ

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
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บจ.แฮร์ เซอร์วสิ
(ไทย)
/

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย
- ไม่มี
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