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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
วิ สยั ทัศน์ ของบริ ษทั
เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแรง
ร่วมสร้างสรรค์สงิ่ ทีแ่ ตกต่างและดีทส่ี ดุ
เพือ่ ตอบแทนทุกสัมผัสแห่งความไว้วางใจ
ด้วยสินค้าและบริการทีส่ ร้างความสวย
ความสุข และความประทับใจ
เพือ่ พนักงานของเรา ลูกค้าของเรา
คูค่ า้ ของเรา ผูถ้ อื หุน้ และสังคมไทยของเรา

6 O.C.C. Values ค่านิยม 6 งาม
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B = Boundaryless

งามจริง...ต้องเปิดใจ

E = Ethics and Integrity

งามด้วยใจ...ต้องซื่อสัตย์

A = Adaptability to Change

งามไม่จาํ กัด...ต้องเปลีย่ นและปรับ

U = Unity

งามพร้อมสรรพ...ต้องสามัคคี

T = Talent

งามทุกที.่ ..ต้องเก่งและพัฒนา

Y = You are Our Valued Customer

งามอย่างมีคุณค่า...ต้องรักบริการ

BEAUTY from within

งามนานๆ ต้องงามจากภายใน

3

สารจากคณะกรรมการ
ในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2557 ประเทศไทยยังคงประสบกับปญั หาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ
ต่อเนื่องมาจากปลายปี 2556 และถึงแม้ว่าช่วงครึ่งปี หลังของปี 2557 สถานการณ์จะได้คลี่คลายแล้ว แต่ก็ยงั
ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยูไ่ ม่น้อย ประกอบกับผูบ้ ริโภคมีความระมัดระวังในการใช้
จ่ายมากขึน้ ซึ่งบริษทั เองก็ได้รบั ผลกระทบอยู่พอสมควร แม้ว่าบริษทั จะได้มกี ารติดตามประเมินสถานการณ์
อย่างใกล้ชดิ ดําเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ดําเนินงาน และปรับตัวเพื่อรองรับปจั จัยความไม่
แน่นอนของสถานการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้
โดยในปี 2557 บริษทั มีรายได้รวม 1,459,443,266 บาท กําไรสําหรับปี 95,491,918 บาท โดยรายได้ของ
บริษทั ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 6.19 และกําไรสําหรับปี ลดลงร้อยละ 5.80 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั
มิได้นิ่งนอนใจ ยังคงมุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดให้เพิม่ มากขึน้
ต่อไป โดยให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยการออกแบบสินค้าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด การเพิม่ คู่คา้ ชายแดนเพื่อขับเคลื่อนฐานการค้าเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ น พร้อม
กับการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาพนักงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน ควบคู่กบั การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ องค์กรทีเ่ ข้มแข็งนําไปสูค่ วามสําเร็จและบรรลุเป้าหมายของบริษทั
บริษทั มีแนวปฏิบตั ติ ามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทํา
กิจกรรมภายใต้โครงการ CSR “ส่งความสุขสู่สงั คม...ผ่านมิตแิ ห่งความงาม” โดยดึงจุดเด่นและความเชีย่ วชาญ
ระดับมืออาชีพด้านความงามของบริษทั มาใช้เป็ นพื้นฐานแห่งการสร้างความสุข ความเอาใจใส่ต่อชุมชนและ
สังคมส่วนรวม
บริษทั ร่วมปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยมีการสือ่ สารกับพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ ผ่าน
ทางวัฒนธรรมองค์กร BEAUTY from within ตามค่านิยม 6 งาม ซึง่ ตามความหมายเฉพาะตัวอักษร E = Ethics
and Integrity อันเป็ นหนึ่งในค่านิยมองค์กรที่พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตาม บริษทั มีการรณรงค์ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานยึดถือปฏิบตั จิ นเป็ นนิสยั และตามทีบ่ ริษทั ได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงออกถึงการให้สตั ยาบันและรับทราบข้อตกลงคําประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) แล้วนัน้ บริษทั ได้มกี ารประกาศให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานรับทราบการร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชันทุ
่ กรูปแบบ การเรียกหรือรับสินบนถือว่าเป็ นความผิด ไม่ว่า
จะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ้ ่นื ก็ตาม โดยบริษทั มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อนํ าไปสู่การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิก CAC อย่างสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งในปี 2557
บริษัทได้รบั การประเมินผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ “ดีมาก” จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และได้รบั รางวัล Investors’ Choice Award ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
100 คะแนนเต็ม 6 ปี ซอ้ น จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย
ที่ได้ร่วมสนับสนุ นการดําเนินงานของบริษทั ด้วยดีตลอดมา โดยคณะกรรมการบริษทั จะมุ่งมันดํ
่ าเนินงานตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝา่ ยต่อไป
นางกาญจนา สายสิรพิ ร
ประธานกรรมการ
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นางธีรดา อําพันวงษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
4

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางอรดี รุ่งเรือง
โรจน์ นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายวันชัย อํ่าพึง่ อาตม์ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ในปี 2557
โดยมีว าระการดํ า รงตํ า แหน่ ง 1 ปี นั บ แต่ ว ัน ที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็ น ต้ น ไป คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัตเิ หมาะสมตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด โดยมีเลขานุ การบริษทั ทําหน้าที่เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเป็ นวาระประจํา
ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครัง้ โดยมีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชุมตามวาระอันควร ได้รว่ มประชุมกับคณะกรรมการบริษทั อีก 6 ครัง้ สาระสําคัญของการปฏิบตั งิ านในรอบปี
2557 สรุปได้ดงั นี้
1. รายงานทางการเงิน
ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทั ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปตลอดจนมาตรฐาน
่
การบัญชีฉบับใหม่ และ ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส และ งบการเงินประจําปี โดยเชิญผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบ
ทานและการตรวจสอบงบการเงิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการสอบทานและการตรวจสอบ การเตรียม
ความพร้อมสําหรับมาตรฐานการบัญชีท่จี ะมีการประกาศใช้ในปี ถดั ไป ตลอดจนความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่แ ละการแสดงความเห็น ของผู้ส อบบัญ ชี ก่ อ นนํ า เสนอคณะกรรมการบริษัท อนุ ม ัติเ พื่อ นํ า ส่ ง ตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือเสนอผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ล้วแต่กรณี นอกจากนี้ได้มกี ารพิจารณาผลประกอบการของบริษทั โดย
ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารสายการบัญชีและการเงิน และ สํานักตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกเดือน เพื่อรับทราบ
รายงานและพิจารณาข้อชีแ้ จงจากฝา่ ยบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษทั มีความถูกต้องในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดง
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ดูแลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการความเสีย่ งทัวองค์
่ กร โดย
พิจารณาจากรายงานของสํานักตรวจสอบภายใน รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานของ
ผูส้ อบบัญชี และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษทั สอบทานผล
การตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในโดยฝา่ ยบริหาร ตลอดจนการพัฒนา
งานด้านการตรวจสอบให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ สํานักตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ และ บุคลากร ของสํานักตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้เ กิดความมันใจว่
่ า บริษัท ยังคงมีร ะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุ รกิจ และได้
ดําเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในส่วนงานทีม่ คี วามสําคัญและมีระดับความเสีย่ งสูงอย่างต่อเนื่อง
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจ
3. การบริหารความเสีย่ ง
ดูแลให้บริษทั มีการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องตามกรอบการบริหารความเสีย่ งของ COSO
2013 โดยประเมินความเสีย่ งในด้านต่างๆ ครอบคลุมทัง้ องค์กร และสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพือ่ ให้เข้าใจความเสีย่ งทีส่ าํ คัญและเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องตาม
กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO 2013 มีการประเมินและจัดการความเสีย่ งเพื่อให้สอดคล้องกับความ
เสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้ และไม่พบการกระทําที่เป็ นการฝ่าฝื นข้อกฎหมายหรือข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
4. รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สอบทานรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และร่วมพิจารณาอนุ มตั ริ ายการที่
เกีย่ วโยงกันทีเ่ กิดขึน้ เช่น การว่าจ้างและการคํ้าประกันบริษทั ทีเ่ ข้าข่ายรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็ นปกติทางธุรกิจ และ
มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอ
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความเป็ นอิสระและคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี พิจารณาค่าสอบบัญชีท่ี
เสนอ และได้ ร่ ว มกับ ฝ่ า ยบริ ห ารในการประเมิน ผลการปฏิ บ ัติ ง านของผู้ ส อบบัญ ชีใ นรอบปี ท่ีผ่ า นมา
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษทั นําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้นาย
บุญญฤทธิ ์ ถนอมเจริญ ทะเบียนเลขที่ 7900 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ทะเบียนเลขที่ 3378 หรือ นายเจริญ ผู้
สัม ฤทธิเ์ ลิศ ทะเบีย นเลขที่ 4068 แห่ง บริษัท เคพีเ อ็มจี ภูมิไ ชย เป็ นผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท สําหรับ ปี 2557
นับเป็ นปีท่ี 4
6. พิจารณาและให้ความเห็นเพิม่ เติมในการจัดทํางบประมาณประจําปีของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบและเป็ นอิสระ โดยไม่มขี อ้ จํากัดในการได้รบั
ข้อมูล และความร่วมมือจากบริษทั ทําให้การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(นางอรดี รุง่ เรืองโรจน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
บริษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนินกิจการเจริญรุ่งเรืองราบรื่นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและก้าวสู่ปี
ที่ 41 ด้วยความมันคง
่ ประกอบธุรกิจหลักในการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่มี
คุ ณ ภาพสูง ภายใต้เ ครื่อ งหมายการค้า ชัน้ นํ า ซึ่ง เป็ น ที่รู้จ ัก กัน อย่า งกว้า งขวางและได้ร บั ความนิ ย มอย่า ง
แพร่หลาย มีการจัดจําหน่ายผ่านเครือข่ายคูค่ า้ ทางธุรกิจครอบคลุมเกือบทุกช่องทางการขายทัวประเทศ
่
ตัวอย่าง
ของผลิตภัณฑ์ชนั ้ นํ าทีโ่ ดดเด่นในปจั จุบนั ได้แก่ เครื่องสําอาง “คัฟเวอร์มาร์ค” (Covermark) ผลิตภัณฑ์ดูแล
รักษาเส้นผม “ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล”
่
(Shiseido Professional) ชุดกีฬา ชุดนอนและชุดชัน้ ในสตรี “กี ลาโรช”
(Guy Laroche)
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวในอัตราทีต่ ่ํามาก โดยในช่วงครึง่ แรกของปี เศรษฐกิจไทยไม่ขยายตัว
เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านการเมืองส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานบางส่วนของภาครัฐและความเชื่อมันของ
่
ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ รวมทัง้ ภาคการท่องเทีย่ ว ประกอบกับหนี้ครัวเรือนทีอ่ ยู่ในระดับสูงทําให้ผบู้ ริโภค
ระมัดระวังในการใช้จา่ ยและสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึน้ นอกจากนี้ การส่งออกสินค้ายัง
ฟื้นตัวช้าตามอุปสงค์ต่างประเทศทีข่ ยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ในช่วงครึง่ หลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวจากการใช้จา่ ยภายในประเทศและการท่องเทีย่ วที่
ปรับ ดีข้นึ ภายหลังสถานการณ์ ท างการเมืองคลี่ค ลายและภาครัฐ กลับ มาดําเนิ น การเบิกจ่า ยงบประมาณได้
ตามปกติ อย่างไรก็ตาม การฟื้ นตัวยังเป็ นไปอย่างช้าๆ เพราะภาคการส่งออกยังอ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศคู่คา้ หลัก นอกจากนี้การใช้จ่ายของครัวเรือนยังถูกถ่วงด้วยรายได้เกษตรกรทีต่ กตํ่าและภาระหนี้ทส่ี ูง
ความเชื่อมันของนั
่
กท่องเทีย่ วยังกลับมาไม่หมด ตลอดจนธุรกิจส่วนใหญ่ยงั ชะลอการลงทุน
จากสภาวะเศรษฐกิจทีต่ ้องเผชิญกับปจั จัยลบและสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความไม่แน่ นอน ผูบ้ ริโภค
ต่างขาดความเชื่อมันจึ
่ งได้ชะลอการใช้จา่ ย โดยเลือกซือ้ สินค้าเท่าทีจ่ าํ เป็ นและบริโภคในปริมาณทีจ่ าํ กัด จึงส่งผล
กระทบต่ อการดําเนิ นกิจการของภาคธุรกิจทุกรายไม่มากก็น้อย โดยในปี ท่ีผ่านมาบริษัท มียอดขายที่ระดับ
1,419.16 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 5.81% แต่บริษทั ยังคงสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
บริษทั มีกําไรก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 117.73 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 7.60 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
6.06% และเมื่อหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้วคงเหลือกําไรสุทธิ 95.49 ล้านบาท ลดลง 5.80% เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี ก่อน
แต่อย่างไรก็ดโี ครงสร้างทางการเงินปจั จุบนั ของบริษทั อยู่ในระดับทีแ่ ข็งแกร่งมากอย่างต่อเนื่องมาเป็ น
เวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชีว้ ดั ของอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าํ คัญ ซึง่ สามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องทีด่ มี าก
เช่น ตัวอย่า งสําหรับ ปี น้ี บริษัท มีเ งินทุ น หมุนเวียนสุท ธิ 515.94 ล้านบาท อัต ราส่ว นสภาพคล่ อง 3.22 เท่า
ในขณะทีม่ อี ตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity) อยูใ่ นระดับทีต่ ่าํ มากเพียง 0.40 เท่า
ผลการปฏิบตั ิงานในปี ท่ผี ่านเกิดจากความทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกระดับโดยไม่ย่อท้อต่ อ
ปญั หาและอุปสรรคใดๆ แต่ยงั คงมีความตัง้ ใจแน่วแน่รว่ มมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพือ่ ตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการอย่างระมัดระวังและวางแผนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่อี าจ
เปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว มุ่งมันในการกํ
่
า กับ ดูแลกิจ การที่ดีภ ายใต้หลัก บรรษัท ภิบ าลและพัฒ นาให้ธุ รกิจ
เจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
2.1 สรุปสาระสําคัญของการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ได้ก่อตัง้ และประกอบกิจการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2516 ในระยะแรกใช้ช่อื ว่า บริษทั โอเลียรี่ คัฟเวอร์
มาร์ค เซ็นเตอร์ จํากัด เพื่อจัดจําหน่ ายเครื่องสําอาง “โอเลียรี่ คัฟเวอร์มาร์ค” (O’Leary Covermark) โดยเปิ ด
เป็ นศูนย์บริการความงามให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าที่ใช้ผลิต ภัณฑ์ ซึ่งต่อมาได้ขยายช่องทางการจัดจําหน่ ายสู่
ห้า งสรรพสิน ค้า และร้า นเสริม สวยทัว่ ประเทศ โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารดู แ ลหลัง การขายที่ส ร้า งความประทับ ใจ
โดยเฉพาะการจัดทีมโปรโมชันเสริ
่ มแต่ละจุดขายเพื่อสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการ และแนะนํ าวิธีการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ถี ูกต้อง สร้างความเชื่อมันแก่
่ ลูกค้าซึ่งให้การตอบรับด้วยดีตลอดมา ส่งผลให้เครื่องสําอาง
คัฟเวอร์มาร์คมีช่อื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลาย สร้างความสําเร็จให้บริษทั เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตราบ
จนกระทังป
่ จั จุบนั
บริษทั ได้รบั อนุ ญาตเข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537 แปรสภาพ
เป็ น “บริษทั มหาชนจํากัด” และได้เพิม่ การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อกี หลายประเภท โดยแบ่งเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์
หลักได้ดงั นี้
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เครื่องสําอาง ประกอบด้วยเครือ่ งสําอางสําหรับผิวหน้า ผิวกาย และผลิตภัณฑ์การดูแล
รักษาเส้นผม
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เสื้อผ้า ประกอบด้วยชุดชัน้ ในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา ชุดว่ายนํ้า และชุดลําลอง
กลุ่มเครื่องดนตรี ประกอบด้วยเปียโน กีตา้ ไวโอลิน
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็ นสุภาพสตรีในวัยทํางานที่มรี สนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ท่มี ี
คุณภาพ มีการบริการทีเ่ อาใจใส่อย่างแท้จริง เพื่อเพิม่ ความงามเสริมบุคลิกภาพสร้างความมันใจ
่ ตระหนักในการ
ดูแลผิวพรรณ สุขภาพกายและใจ เสริมสร้างความสุขใจให้ตนเองและคนใกล้ชดิ
บริษทั ประกอบธุรกิจหลักในการจัดจําหน่ ายสินค้าภายในประเทศ โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการค้า ใช้
หลักการบริหารความเสีย่ ง และการบริหารงานอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี มุง่ มันที
่ จ่ ะก้าวไปสูค่ วามเป็ นเลิศทางธุรกิจ ด้วยการให้ความสําคัญกับบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนทํางานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นมิตร และเอือ้ ต่อการเกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์สนับสนุ น
ให้พนักงานทุกคนได้มโี อกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนา เพือ่ ทีจ่ ะได้สามารถใช้ศกั ยภาพทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2.2 โครงสร้างรายได้
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์
ปี 2557
สัดส่วน ปี 2556 สัดส่วน
ปี 2555 สัดส่วน
เครือ่ งสําอาง
เสือ้ ผ้า
เครือ่ งดนตรี
รวม

1,222,840
192,218
4,101
1,419,159

86.17%
13.54%
0.29%
100.00%

1,302,539
199,556
4,681
1,506,776

86.45%
13.24%
0.31%
100.00%

1,367,567
209,747
7,004
1,584,318

86.32%
13.24%
0.44%
100.00%

2.3 การประกอบธุรกิ จของแต่ละกลุ่มผลิ ตภัณฑ์
(1) กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เครื่องสําอาง
(1.1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ
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บริษทั เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางทีม่ คี ุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าทีจ่ ดลิขสิทธิ ์จาก
ต่างประเทศและในประเทศ เช่น Covermark, KMA, Sungrace, Shiseido Professional, Zotos, BSC Hair
Care ซึง่ แต่ละผลิตภัณฑ์ได้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคแต่ละระดับได้อย่างครอบคลุมในทุกช่องทาง
การขาย เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการความงาม ร้านเสริมสวย โมเดอร์นเทรด ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัดทัวประเทศ
่
โดยมีพนักงานขายทีผ่ า่ นการอบรมเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย และการให้บริการ
อย่างมืออาชีพ คอยให้คาํ แนะนําปรึกษา สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมบริการลูกค้าด้วยความตัง้ ใจ
ปจั จุบนั บริษทั ได้ขยายธุรกิจเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับความสวยความงามเป็ นร้านให้บริการตัดแต่งทรงผม
ในรูปแบบ Quick Cut เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชวี ติ ทีเ่ ร่งด่วน ด้วยอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย พร้อมทําความ
สะอาดเศษผมด้วย Air-Washer เพื่อทดแทนการสระผมหลังตัดโดยช่างทีม่ คี วามชํานาญและได้รบั การฝึ กฝนมา
เป็ นอย่างดี
(1.2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยนัน้ ดําเนินไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เนื่องจากขาดปจั จัย
สนับสนุ นทีจ่ ะขับเคลื่อน ทัง้ การใช้จ่ายภายในประเทศและการลงทุนของภาคเอกชนต่างชะลอตัวลง การส่งออก
ยังคงหดตัว การลงทุนของภาครัฐก็ยงั ไม่ฟ้ื นตัวซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดัชนีความ
เชื่อมันผู
่ บ้ ริโภคโดยรวมลดตํ่าลง ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจหลายราย
อย่า งไรก็ดี บริษัท ไม่ไ ด้นิ่ ง นอนใจ ภายใต้ส ภาวการณ์ ด งั กล่ า ว ยัง คงสร้า งสรรค์ผ ลิต ภัณ ฑ์ภ ายใต้
นวัต กรรมความงามที่ล้ํ า หน้ า หลายชนิ ด เพื่อ นํ า เสนอสิน ค้า ที่มีคุ ณ สมบัติโ ดดเด่ น ทัน สมัย มีม าตรฐาน
คุณภาพสูง คุม้ ค่าสําหรับผูบ้ ริโภค การเพิม่ เคาน์เตอร์จําหน่ ายในห้างสรรพสินค้าทีเ่ ปิ ดสาขาใหม่ ควบคู่กบั การ
จัดกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการขายทัวทั
่ ง้ ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพิม่ มากขึน้ เพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภค
เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื้อเร็วขึน้ พร้อมเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีเลิศ เพื่อเพิม่ ระดับ
ความพึงพอใจและความประทับใจสูงสุด
ผลิต ภัณฑ์คฟั เวอร์มาร์ค (Covermark) ซึ่งเป็ นแบรนด์หลักในกลุ่มเครื่องสําอางของบริษัท ได้มีการ
พัฒนาคุณสมบัตสิ ว่ นผสมของสารประกอบทีม่ คี ุณค่า มีเทคโนโลยีการผลิตชัน้ สูงโดยตรงจากประเทศญี่ปนุ่ เพื่อ
วางตําแหน่ งแบรนด์สะท้อนภาพลักษณ์ทเ่ี ป็ นแบรนด์อนิ เตอร์ในระดับแนวหน้า ส่งผลให้สามารถเพิม่ ลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ ในขณะเดียวกันลูกค้าเดิมก็ได้รบั ความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทีพ่ ฒ
ั นาเพิม่ ขึน้ อาทิ ผลิตภัณฑ์รองพืน้
Flawless Fit ทีใ่ ห้ความชุ่มชืน้ ด้วยนวัตกรรม Melting Matrix Formula ทีใ่ ห้ผลลัพธ์ความเรียบเนียนกลมกลืน
เป็ นส่วนหนึ่งของผิว ดูสวยงาม และติดทนนานตลอดวัน
บริษทั จึงยังคงสามารถสร้างยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ในขณะทีม่ แี บรนด์คู่แข่ง
จากประเทศยุโรปหลายแบรนด์เข้ามาเปิดตัวแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมากขึน้
เครื่องสําอางแบรนด์ KMA ซึง่ เป็ นลิขสิทธิ ์ของบริษทั เอง ยังคงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลเลคชันใหม่
่
อย่างต่อเนื่อง ปี น้ีได้เปิ ดตัวซีรส่ี ใ์ หม่คอื Secret Garden ทีเ่ น้นผลิตภัณฑ์ Make up ให้เพิม่ มากขึน้ เพื่อ
ตอบสนองกระแสนิยมแนวเครือ่ งสําอางของวัยรุน่ และวัยเริม่ ทํางาน โดยใช้ดารานักแสดงทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นพรีเซ็น
เตอร์ เพือ่ ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์หลักและเป็ นการเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า พร้อมกับปรับปรุงสูตรต่างๆ ให้เหมาะ
กับสภาพผิวของคนไทย และขยายช่องทางการจัดจําหน่ ายไปในหลายพืน้ ที่ รวมไปถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน
ซึ่งได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี อีกทัง้ ยังได้โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ทีวี วิทยุ นิตยสาร สื่อ
ออนไลน์ Social Media และสือ่ Digital เพือ่ ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ จดจําและมีโอกาสทดลองสินค้า
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เพื่อให้ครอบคลุมในการจัดจําหน่ ายเครื่องสําอางทีส่ มบูรณ์แบบ บริษทั จึงได้พฒ
ั นาแบรนด์ Makeup
Studio ทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ชุดแปรง และอุปกรณ์แต่งหน้าสําหรับคนรุน่ ใหม่ทม่ี คี ุณภาพและราคาย่อมเยา
ส่วนผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผมภายใต้ลขิ สิทธิ ์ของ Shiseido Professional บริษทั ได้นําเข้า
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพ ทันสมัย สอดรับกับเทรนด์แฟชันที
่ ช่ ่างผมมีความมันใจในการใช้
่
กบั ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์
ทีผ่ ่านมาผลิตภัณฑ์น้ํ ายายืดผม Crystallizing
ของบริษทั เป็ นสินค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากช่างผมมาอย่าง
ต่อเนื่องและในปี 2557 ได้เพิม่ ไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพผมและหนังศีรษะเฉพาะบุคคลมาก
ขึน้ ใน Collection ชุด THE HAIR CARE พร้อมทัง้ นวัตกรรมใหม่เกีย่ วกับครีมเปลีย่ นสีผม PRIMIENCE เพื่อให้
เหมาะกับสภาพเส้นผมของคนเอเชีย
การสร้างช่องทางการขายที่เด่นชัด และกิจกรรมการตลาด ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ดี พี ร้อมการจัด
ฝึ กอบรมเทคนิคใหม่ ๆ อันเป็ นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ทีม่ ุ่งให้ความรูแ้ ละทักษะแก่ช่างเสริมสวย ตลอดระยะเวลา
่
งธุรกิจของบริษัทและตัวแทน
ที่ผ่านมา ทําให้เป็ นที่ยอมรับในตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงความมันคงในเชิ
จําหน่าย
ล่าสุดบริษทั ได้เพิม่ ธุรกิจใหม่ท่ยี งั เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเป็ นร้านให้บริการตัดแต่งทรงผมใน
รูปแบบใหม่ ภายใต้แบรนด์ Easy Cut ทีม่ แี นวคิดการให้บริการมุง่ เน้น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความสะอาด 2)
ความสะดวก 3) ความรวดเร็ว 4) ประหยัด 5) ทันสมัย เปิ ดให้บริการกับทุกเพศทุกวัย โดยช่างทีม่ คี วามชํานาญ
ซึง่ ได้รบั การฝึ กอบรมตามหลักสูตรโดยเฉพาะ มีจุดบริการในย่านรถไฟฟ้า BTS, MRT และย่านศูนย์การค้าทัวไป
่
(1.3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
บริษัทได้ใ ห้ความสําคัญต่อการคัดเลือกสินค้าและเพิม่ ผลิต ภัณฑ์ใ หม่เ พื่อเป็ นทางเลือกให้ผู้บ ริโภค
สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางทีม่ คี ุณภาพและมีมาตรฐานสูง ในส่วนทีเ่ ป็ นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศส่วน
ใหญ่จะดําเนินการผ่านบริษทั ในเครือของ บริษทั เพียส อินเตอร์คอสเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษทั ชิเซ
โด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จํากัด ส่วนสินค้าทีว่ จิ ยั พัฒนาขึน้ เองภายในประเทศนัน้ จะมีการประสานความ
ร่วมมือกับบริษทั ในเครือสหกรุ๊ป เช่น บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์ จํากัด และ บริษทั เอส แอนด์
เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตเครื่องสําอางที่มมี าตรฐานในระดับ
สากล มีความเชีย่ วชาญในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพเครื่องสําอางมานาน ได้รบั ความไว้วางใจ
จากเจ้าของหลายตราสินค้าชัน้ นําจากต่างประเทศให้เป็ นผูผ้ ลิตเพือ่ ส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศมานาน
(2) กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เสื้อผ้า
(2.1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
บริษทั เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าประเภทชุดชัน้ ในสตรี ชุดนอนสตรี และชุดว่ายนํ้ า ภายใต้
ลิขสิทธิ ์เครื่องหมายการค้า Guy Laroche แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้รบั การผลิต
อย่างพิถีพิถ ัน ตัง้ แต่ การสรรหาวัต ถุ ดิบ ที่มีคุณภาพ การคัดเลือกผ้าลูกไม้คุณภาพดีจากต่ างประเทศ การ
ออกแบบและคัดเลือกแบบทีส่ ะท้อนถึงรสนิยมสวยสง่างดงาม รวมถึงวิธกี ารตัดเย็บอย่างประณีตทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
ของ Guy Laroche เพื่อให้เหมาะกับสรีระของสุภาพสตรีไทย ซึง่ สินค้าทัง้ หมดของ Guy Laroche มีจาํ หน่ ายใน
ห้างสรรพสินค้าชัน้ นําทัวประเทศ
่
โดยมีพนักงานขายคอยบริการให้คาํ แนะนําสินค้า
นอกจากนี้บริษทั ยังได้เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดอินเนอร์แวร์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Gunze ที่
มีช่อื เสียงจากประเทศญี่ปนุ่ โดยใช้วตั ถุดบิ จากเส้นใยฝ้ายชัน้ ดีคุณภาพสูงถักเป็ นผ้าด้วยเทคนิคพิเศษเพิม่ ความ
ยืดหยุน่ เหมาะกับวัยรุน่ สวมใส่เป็ นเสือ้ ลําลอง ซึง่ ได้รบั การตอบรับอย่างดีจากลูกค้า
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และยังมีแบรนด์ G&G เพื่อให้เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูบ้ ริโภคทีม่ รี สนิยมชอบผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าดีใน
ราคาย่อ มเยา ซึ่ง เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ชุ ด ชัน้ ในที่ส วยงามทัน สมัย น่ า สวมใส่ เพื่อ รองรับ กระแสคนรุ่น ใหม่ท่ีเ น้ น
ความสําคัญในการแต่งกาย
ขณะเดียวกันบริษทั ได้เพิม่ ความหลากหลายในกลุ่มของเสือ้ ผ้าสตรีดว้ ยการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายแบรนด์
Era-won Girlfriend ผลิตภัณฑ์กางเกงสตรีทม่ี คี วามโดดเด่นในเรื่องดีไซน์ รูปแบบทีห่ ลากหลาย พร้อมวัตถุดบิ ที่
ถักทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษมีความยืดหยุ่นสูง สามารถกลับคืนรูปได้ดงั เดิมทุกครัง้ ทีเ่ คลื่อนไหว โดย
กางเกงสตรี Era-won Girlfriend นี้ได้ถูกดีไซน์ภายใต้แนวคิด “สวมใส่สบาย เคลื่อนไหวคล่องแคล่วและสามารถ
นํามาสวมใส่กบั เสือ้ ผ้าได้ทุกรูปแบบ” เพือ่ ให้ตอบโจทย์กบั ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลักทีเ่ ป็ นสาวรุน่ ใหม่
จนถึงวัยทํางาน อายุ 18 – 35 ปี และกลุ่มเป้าหมายรอง อายุตงั ้ แต่ 35 ปี ขน้ึ ไป
ทัง้ นี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าได้นําเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ท่ที นั สมัยและ Trendy อยู่เสมอออกวาง
จําหน่ายทุกเดือนเพือ่ ให้ลกู ค้าได้สมั ผัสและเลือกสรรได้อย่างหลากหลายสมํ่าเสมออีกด้วย
(2.2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ด้วยสภาพเศรษฐกิจทีย่ งั ไม่ฟ้ื นตัว ผูบ้ ริโภคจึงค่อนข้างระมัดระวังในการใช้จ่าย มีผลทําให้ตลาดโดยรวม
ของกลุ่มชุดชัน้ ในเติบโตลดลง แต่สภาวะการแข่งขันของตลาดชุดชัน้ ในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดว่ายนํ้า ยังคงอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง มีผปู้ ระกอบการรายเดิมและรายใหม่ แบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศ เข้ามาสร้าง
สีสนั โดยใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาว่าใครจะสามารถจูงใจผูบ้ ริโภคได้มากกว่ากันเพือ่ ช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด รวม
ไปถึงยังมีการแข่งขันกันคิดค้นวิจยั และพัฒนาเพื่อนํ าเสนอสิง่ ใหม่ๆ โดยให้ความสําคัญต่อฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งาน
เช่น Shapewear ทีม่ ุ่งเน้นการกระชับรูปร่าง เสริมสร้างความมันใจ
่ หรือเสือ้ ชัน้ ในสตรีทส่ี ามารถยกกระชับและ
เพิม่ ขนาดเนินอก รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แตกต่างและโดดเด่นขึน้ ด้วยการทํา Collaboration กับ
กลุ่มนักออกแบบเสือ้ ผ้าทีม่ ชี ่อื เสียง
ในปี ทผ่ี า่ นมา ชุดชัน้ ใน Guy Laroche ยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดว้ ยดีไซน์ทท่ี นั สมัยและพัฒนารูปแบบ
ใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอรวมทัง้ การเลือกใช้วสั ดุท่มี มี าตรฐานและการผสมผสานนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิม่ มูลค่า
ให้กบั สินค้าและเสริมความภาคภูมใิ จแก่ผสู้ วมใส่ มีฟงั ก์ชนที
ั ่ ส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูห้ ญิงยุคใหม่
โดยมีการนําเอานวัตกรรมทางด้านสิง่ ทอทีม่ คี ุณสมบัตชิ ว่ ยลดการสะสมเซลลูไลท์สว่ นเกินมาตัดเย็บผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มของ Shapewear ทีม่ งุ่ เน้นต่อการสวมใส่กระชับรูปร่างช่วยแก้ไขข้อบกพร่องทางสรีระ เสริมสร้างความมันใจ
่
ขณะทีก่ ลุ่มของเสือ้ ชัน้ ในสตรีเพื่อการเพิม่ ขนาดเนินอกและยกกระชับ ได้มกี ารเปิ ดตัว Collection ใหม่คอื Over
Push Bra ทีม่ คี ุณสมบัตเิ พิม่ อกชิด เพิม่ ขนาดอกและยกกระชับทําให้ผสู้ วมใส่รสู้ กึ กระชับและมันใจในรู
่
ปร่างของ
ตน ซึง่ สามารถสร้างความสนใจและได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากลูกค้า
ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดว่ายนํ้ า Guy Laroche มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้ว โดยในปี น้ีได้มกี าร
ปรับรูปแบบ ดีไซน์ ต่างๆ และมีการนํ าเอาแนวคิดของ Shapewear ที่มุ่งเน้นต่อการสวมใส่กระชับรูปร่างช่วย
แก้ไขข้อบกพร่องทางสรีระ เสริมสร้างความมันใจ
่
มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยังได้เพิม่ สินค้ากลุ่ม Plus
Size ซึง่ ได้รบั การตอบรับทีด่ ี ส่งผลให้มยี อดขายเพิม่ สูงขึน้ นอกจากนี้ยงั ร่วมเดินแฟชันโชว์
่ ในโอกาสต่างๆ กับ
กลุ่มคูค่ า้ รวมทัง้ เป็ นผูส้ นับสนุนอย่างเป็ นทางการในส่วนชุดว่ายนํ้าของผูเ้ ข้าประกวด มิสไทยแลนด์เวิรด์ ประจําปี
2557 และชุดว่ายนํ้ าสําหรับมิสไทยแลนด์เวิร์ดเพื่อใส่ในการประกวดมิสเวิร์ดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
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มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจําปี 2557 และประชาสัมพันธ์สนิ ค้าผ่านสื่อหลากหลายช่องทางเพื่อตอกยํ้าความเป็ น
ผูน้ ําแฟชัน่
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Gunze ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นสินค้าแห่งนวัตกรรมเพื่อเพิม่ คุณค่าและคุณประโยชน์ โดย
ที่ประเทศญี่ปุ่นได้มกี ารวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น คอลเล็คชัน่ Cool Magic มีการดีไซน์ รูปแบบใหม่ท่ี
ทันสมัย เนื้อผ้าอ่อนนุ่ มสวมใส่แล้วเย็นสบาย ดูดซึมเหงื่อตามธรรมชาติแล้วระบายออกอย่างต่อเนื่อง ส่วนคอล
เล็คชัน่ Hot Magic มีเนื้อผ้าบางเบา สวมใส่แล้วให้ความอบอุ่น มีสสี นั หลากหลาย ในราคาที่คุ้มค่าตอบโจทย์
ความต้องการของลูก ค้า ได้อ ย่า งลงตัว ผลิต ภัณฑ์ Gunze
มีช่อ งทางจํา หน่ ายที่ห ลากหลาย อาทิ ใน
ห้างสรรพสินค้า โมเดอร์นเทรด แคตตาล็อกเซล เป็ นต้น ซึง่ ได้รบั การตอบรับทีด่ มี าก
ผลิตภัณฑ์ชุดชัน้ ใน G&G เจาะกลุ่มเป้าหมายที่มรี ายได้ไม่มาก สําหรับเป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มี
คุณภาพดีในราคาทีแ่ ข่งขันได้ ซึ่งจะช่วยเพิม่ ยอดการขายของกลุ่มเสือ้ ผ้าทัง้ ในระยะสัน้ และในระยะยาวได้เป็ น
อย่างดี ในปี ทผ่ี า่ นมาผลิตภัณฑ์ G&G ได้เพิม่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยมุง่ เน้นให้ผสู้ วมใส่รสู้ กึ กระชับ
และเสริมสร้างความมันใจในรู
่
ป ร่างของผู้ส วมใส่ ทัง้ ในส่วนของชุ ดชัน้ ในที่ใ ส่แล้ว เก็บ กระชับ ส่ว นเกิน หรือ
กางเกงในทีท่ อแบบยกกระชับสะโพก
สําหรับผลิตภัณฑ์น้องใหม่ Era-won Girlfriend ทีบ่ ริษทั ได้เป็ นตัวแทนจําหน่ายในปี ทผ่ี า่ นมา ได้รบั การ
ต้อนรับเป็ นอย่างดีทงั ้ ในส่วนของกางเกงหลากหลายรูปแบบและเสือ้ เชิต้ อ๊อกฟอร์ด
(2.3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าส่วนใหญ่ผลิตจากบริษทั ในเครือสหกรุป๊ ทีม่ ชี ่อื เสียงมีคุณภาพเชื่อถือได้ เช่น บริษทั
ธนู ล ักษณ์ จํา กัด (มหาชน) บริษัท ภัท ยาอุ ต สาหกิจ จํากัด และบริษัท ไทยกุ น เซ่ จํา กัด ซึ่ง แต่ ล ะบริษัท มี
มาตรฐานการผลิตชัน้ สูงจนได้รบั ความไว้วางใจจากเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจํานวนมากใช้เป็ นฐานการ
ผลิตเพือ่ ส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศด้วย
(3) กลุ่มเครื่องดนตรี
(3.1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ได้เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีเปี ยโนแบรนด์ Ritmuller ทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก ซึง่ มี
ความไพเราะของโทนเสีย งทุ้ ม นุ่ ม นวล กัง วาน อัน เป็ น เอกลัก ษณ์ ข องเปี ย โนสไตล์ ยุ โ รป และแบรนด์
Kayserburg ทีเ่ ป็ นเปี ยโน ระดับ Master Piece ของโรงงานผลิตเปี ยโนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก มีการผลิตทีป่ ระณีตใช้
อุปกรณ์ส่วนประกอบทีค่ งทนแข็งแรง มีโชว์รูมจัดแสดงสินค้าพร้อมผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านดนตรีและผลิตภัณฑ์ท่ี
ผ่านการอบรมจากต่างประเทศไว้คอยแนะนําและให้บริการหลังการขาย พร้อมทัง้ เครื่องดนตรีอ่นื ๆ เช่น ไวโอลิน
ของแบรนด์ Rivertone และ กีตาร์แบรนด์ Ashton : Designed in Australia
(3.2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ในปี ท่ผี ่านมาตลาดเครื่องดนตรีได้รบั ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว จึงมีอตั ราการขยายตัว
ลดลงแต่กย็ งั มีกลุ่มลูกค้าของเครื่องดนตรีทม่ี คี วามต้องการอยู่ การแข่งขันทางด้านราคาจึงถือเป็ นกลยุทธ์หลัก
และเป็ นปจั จัยสําคัญทีส่ ามารถจูงใจและเร่งให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจในการซือ้ สินค้า ส่วนการจัดจําหน่ ายนัน้ ยังคงเน้น
ให้ทางโรงเรียนและอาจารย์สอนดนตรีเป็ นผูแ้ นะนํ าผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้า บริษทั มี
แนวทางที่จะสนับสนุ นการศึกษาด้านดนตรีให้กบั เยาวชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ์ด้าน
ดนตรี โดยในปี 2556 ได้ร่ว มกับ โรงงานผลิต เปี ย โนและรัฐ บาลจีน เข้า ร่ว มเป็ น ตัว แทนการจัด การแข่ง ขัน
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National Youth Piano International Competition รอบคัด เลือ กประเทศไทย ทํ า การคัด เลื อ กเยาวชนที่มี
ความสามารถด้านเปียโนเพือ่ เป็ นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันชิงชนะเลิศทีเ่ มืองกวางโจว ประเทศจีน โดยการ
แข่งขันดังกล่าวจะจัดขึน้ อีกครัง้ ในปี 2558
(3.3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
เครื่องดนตรี Ritmuller และ Kayserburg ได้นําเข้าโดยตรงจากผูผ้ ลิตในประเทศจีน ซึง่ เป็ นโรงงานผลิต
ขนาดใหญ่ ท่ีมีฝี มือ ผลิต เปี ย โนให้แ บรนด์ช ัน้ นํ า ทัว่ โลก โดยมีเ ครื่อ งมือ ที่ท ัน สมัย เลือ กใช้อุ ป กรณ์ ท่ีเ ป็ น
ส่วนประกอบสําคัญทีส่ งนํ
ั ่ าเข้าจากประเทศเยอรมนี ซึง่ เป็ นแหล่งกําเนิดเริม่ แรกของเปียโนทัง้ 2 แบรนด์
เครื่องดนตรีแบรนด์ Ashton ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและออกแบบทัง้ หมดจากประเทศออสเตรเลีย และถูก
ผลิตขึ้นจากโรงงานในประเทศจีนโดยระบบการควบคุมทุกขัน้ ตอนการผลิต และทีมงานผู้คิดค้นพัฒนาจาก
ประเทศออสเตรเลียทีช่ ํานาญการเฉพาะด้าน ทําให้วสั ดุ และขัน้ ตอนการผลิต ถูกประกอบขึน้ อย่างพิถพี ถิ นั โดย
คํานึงถึงการใส่ใจในรายละเอียด ทําให้ กีตาร์แบรนด์ Ashton ถูกจํากัดความด้วยคําว่า คุณภาพ ในราคาที่
ย่อมเยา
3. ปัจจัยความเสี่ยง
บริษทั มุง่ เน้นความสําคัญของการบริหารความเสีย่ งขององค์กร คณะกรรมการบริษทั จึงได้กาํ หนดให้นํา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการกับปจั จัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จํานวน 6 ท่าน มีกรรมการผูจ้ ดั การและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นประธาน ซึง่ จัดให้มกี ารประชุมทุกเดือน เพื่อพิจารณาประเด็นความเสีย่ งครอบคลุม
ทัง้ องค์กร จัดอันดับความเสีย่ ง กําหนดแนวทางการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ มอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบจัดหา
มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ซึ่งสรุปปจั จัยความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญ ได้ดงั นี้
1) ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิ จ
เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงตัง้ แต่ต้นปี บรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศค่อนข้างซบเซาจากหลาย
ปจั จัยทีเ่ ข้ามากระทบ อาทิ ปญั หาความขัดแย้งทางการเมือง การเพิม่ ขึน้ ของหนี้ครัวเรือน ความกังวลต่อภาระค่า
ครองชีพ ราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า เหล่านี้ส่งผลต่อดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภคและธุรกิจต่างปรับตัวลง จํานวน
ลูกค้าทีซ่ อ้ื สินค้าและบริการต่างควบคุมการใช้จ่ายและซือ้ เท่าทีจ่ าํ เป็ น อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้บริหารความเสีย่ ง
ด้วยการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ ดําเนินการวางแผนเพื่อหามาตรการและกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะรับมือกับ
่
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ทําให้มนใจได้
ั่
วา่ บริษทั จะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและนําพาธุรกิจไปได้อย่างมันคง
2) ความเสี่ยงจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน ( AEC : ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY)
การเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็ น เป้ าหมายการรวมตัว กัน ของประเทศสมาชิก อาเซียน 10
ประเทศเพื่อเพิม่ อํานาจต่อรองกับคู่คา้ และเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึง
่ ง่ มันคง
่ ประชาชนอยู่
มีการยกเว้นภาษีสนิ ค้าบางชนิดให้กบั ประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ภูมภิ าคมีความเจริญมังคั
ดีกนิ ดี โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน และจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานมีฝีมอื อย่างเสรี ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิดทัง้ อุปสรรคและโอกาสกับบริษัท กล่าวคือ ตลาด
เครื่องสําอางจะเกิดสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากจะมีสนิ ค้าเครื่องสําอางที่มี
ต้นทุนการผลิตทีต่ ่ําจากต้นทุนแรงงานตํ่าเข้ามาแข่งขันโดยเฉพาะตลาดล่าง เช่น อินโดนีเซีย อย่างไรก็ดบี ริษทั
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เชื่อมันว่
่ าจากประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจมาเป็ นระยะเวลานาน จะสามารถปรับตัวและสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ซึง่ คาดว่าจะส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ทัง้ นี้ในช่วง 4-5 ปี ทผ่ี า่ นมาบริษทั ได้เห็นถึงความสําคัญในการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึง่
หมายถึงตลาดการค้าไม่ได้มแี ค่ในประเทศไทยเท่านัน้ แต่ยงั เปิ ดกว้างถึง 9 ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย โดย
บริษทั ได้เริม่ เปิ ดตลาดการค้าในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม) เนื่องด้วยความใกล้เคียง
กันทางด้านภาษา วัฒนธรรมและการต้อนรับอย่างดี รวมถึงทิศทางและโอกาสเติบโตทางธุรกิจในกลุ่มสินค้าด้าน
ความงาม สินค้ากลุ่มเสือ้ ผ้า บริษทั จึงได้ส่งแบรนด์เครื่องสําอาง KMA ซึง่ เป็ นลิขสิทธิ ์ของบริษทั และได้รบั การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเพิม่ ความหลากหลายเพื่อตอบสนองกระแสนิยมแนวเครื่องสําอางของวัยรุ่น
และวัยเริม่ ทํางาน ชุดชัน้ ในสตรี Guy Laroche และ G&G ผลิตภัณฑ์ชุดอินเนอร์แวร์ Gunze ไปเปิ ดตลาด โดย
แบรนด์เหล่านี้มศี กั ยภาพในการแข่งขันทัง้ ในเรื่องของราคาและคุณภาพในตลาดการค้าของ 4 ประเทศดังกล่าว
จะเห็นว่าบริษทั มีตวั แทนจัดจําหน่ ายอยู่ในแต่ละประเทศซึ่งเป็ นการยํ้าถึงความสําคัญในการสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับคนท้องถิน่
3) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจในการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้า และเครื่องดนตรี
ั ่ อ้ ผ่านโรงงานในประเทศทีด่ าํ เนินการ
โดยบริษทั ฯ สังซื
่ อ้ สินค้าจากต่างประเทศโดยตรง 0.97 % ทีเ่ หลือได้สงซื
ภายใต้ลขิ สิทธิ ์จากต่างประเทศ 99.03% และปจั จุบนั บริษทั ฯ สังซื
่ อ้ สินค้ารายใหญ่จาก บริษทั เพียส อินเตอร์
คอสเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ได้สงซื
ั ่ ้อสินค้าในสัดส่วนที่สูงในช่วงปี ท่ผี ่านมา เป็ นจํานวนเงิน
297.10 ล้านบาท หรือเทียบประมาณ 42.88% ของยอดซือ้ รวมของบริษทั
บริษทั ดังกล่าวข้างต้น เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ ในขณะที่บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิ ์ใน
การเป็ นผู้จดั จําหน่ ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ดังนัน้ จึงไม่มอี ุปสรรคในการประกอบธุรกิจต่อเนื่องใน
อนาคต
4) ความเสี่ยงด้านพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ปจั จุบ นั พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ผู้บริโภคต้องการทดลองใช้สนิ ค้าและ
บริการแบบใหม่ๆ มีความไวต่อสิง่ เร้าต่างๆ จนบางครัง้ มีพฤติกรรมบริโภคตามกระแสนิยม ทําให้เกิดความภักดี
ต่อสินค้าแบรนด์น้อยลง
บริษทั ได้บริหารความเสีย่ งด้วยการรับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูบ้ ริโภคในกลุ่มต่างๆ เพื่อ
นํ ามาพัฒนาสินค้าและบริการให้มคี ุณสมบัตทิ ่โี ดดเด่น ทันสมัย มีมาตรฐาน ตรงใจ และคุม้ ค่าสําหรับผูบ้ ริโภค
มากยิง่ ขึน้ ตลอดจนเน้นการใช้แนวบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ซึ่งเป็ น
ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารถึงลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่
ระดับความพึงพอใจและเกิดความประทับใจสูงสุด ซึง่ จะช่วยรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิม่ จํานวนลูกค้าใหม่
5) ความเสี่ยงด้านการเงิ น
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีแ่ สดงอยูใ่ นงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อ่นื และเงินกู้ยมื นโยบายการบัญชีท่ใี ช้ในการบันทึกและวัดมูลค่าของ
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง และบริษทั ฯ ได้ลดความ
เสีย่ งของการใช้เครือ่ งมือทางการเงินต่าง ๆ ดังนี้
(1) ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ
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ความเสีย่ งในการให้สนิ เชื่ออาจเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลง ซึ่งบริษทั ฯ
ได้มนี โยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้า มีมาตรการควบคุมวงเงิน
สินเชื่อทีร่ ดั กุม และติดตามอย่างใกล้ชดิ มูลค่าสูงสุดของความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ดงั กล่าวสุทธิจากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญตามทีแ่ สดงในงบดุล
(2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษทั ในงวดปจั จุบนั และงวดต่อ ๆ ไป บริษทั คาดว่าจะสามารถบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้เนื่องจากบริษทั
ได้มกี ารวางแผนและติดตามสถานการณ์อยูต่ ลอดเวลา
(3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ไม่มเี งินกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ แต่มกี ารซือ้ สินค้า
จากต่างประเทศแต่มมี ลู ค่าไม่มาก ซึง่ ผูบ้ ริหารเชื่อว่าความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นในปจั จุบนั อยูใ่ นระดับตํ่า
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ
1.ทีด่ นิ 1 แปลง จังหวัดนครปฐม 2 ไร่
2.ทีด่ นิ 1 แปลง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จํานวน 3 ไร่ 3 งาน 38.40 ตรว.
3.อาคารพาณิชย์ 4 ชัน้ ที่ ถ.รัชดาภิเษก
4.ทีด่ นิ 1 แปลง ตําบลบางโพงพาง
5.อาคารศูนย์การค้า RCA 1 ห้อง
6. สิทธิการเช่าศูนย์การค้าสยามพารากอน
7.สิทธิการเช่าโครงการยูเนียนมอลล์
8.ทรัพย์สนิ อื่นๆ

ลักษณะกรรมสิทธิ ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี 6 เดือน เหลือ 7 ปี 10 เดือน
สัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี 1เดือน เหลือ 4 ปี 9 เดือน
สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี เหลือ 7 ปี 11 เดือน
สัญญาเช่าระยะเวลา 24 ปี เหลือ 18 ปี
สัญญาเช่าระยะเวลา 9 ปี เหลือ 3 ปี 1 เดือน
เป็ นเจ้าของ

ภาระ
ผูกพัน
1,908,150 ไม่ม ี
144,247,680 ไม่ม ี
มูลค่า

1,829,055
127,790
1,032,920
16,136,320
694,051
26,917,885

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
บริษทั ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายในลักษณะคดีทบ่ี ริษทั จะมีผลกระทบทางด้านลบต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสําคัญอื่น
1. ข้อมูลทัวไป
่
1.1 ข้อมูลบริ ษทั
ชื่อ
บริษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน)
สถานทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทธุรกิจ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครือ่ งสําอาง เสือ้ ผ้า เครือ่ งดนตรี และ
ให้บริการเสริมความงาม
เลขทะเบียนบริษทั
0107537001323
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ทุนจดทะเบียน
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

หุน้ สามัญจํานวน 80 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ชําระแล้ว 60 ล้าน
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เป็ นเงิน 60 ล้านบาท
02-2954545, 02-2954567
02-2950415
www.occ.co.th

1.2 นิ ติบคุ คลที่บริ ษทั ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไปมีดงั นี้
1. บริ ษทั เอ็มไอแอล (ประเทศไทย) จํากัด
สถานทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
729/21-22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
ขายปลีกแชมพูเปลีย่ นสีผม
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท ชําระเต็มจํานวน
เป็ นเงิน 3 ล้านบาท
โทรศัพท์
02-2954760-2
โทรสาร
02-2954759
สัดส่วนการถือหุน้
12.67%
2.บริ ษทั โอเรียนเต็ล ซาลอน บิ สซิ เนส จํากัด
สถานทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
729/23 - 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทธุรกิจ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมความงาม
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท ชําระเต็มจํานวน
เป็ นเงิน 1 ล้านบาท
โทรศัพท์
02 – 6839620
โทรสาร
02 – 2954763
สัดส่วนการถือหุน้
15.00%
3.บริ ษทั ชิ เซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จํากัด
สถานทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
2 ซ.สุขมุ วิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครือ่ งสําอาง ให้บริการเสริมสวย สปา และ
จัดแต่งทรงผม
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 7 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท ชําระเต็มจํานวนเป็ นเงิน 70
ล้านบาท
โทรศัพท์
02 – 2617321 – 2
โทรสาร
02 - 2617323
สัดส่วนการถือหุน้
16.00%
4.บริ ษทั เซน ซาลอนบิ สสิ เนส จํากัด
สถานทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
เลขที่ 729-4/7 อาคารโอซีซี ชัน้ ที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก
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ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
โทรศัพท์
โทรสาร
สัดส่วนการถือหุน้
1.3 บุคคลอ้างอิ งอื่น ๆ
1. นายทะเบียนหุน้

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหาคร 10120
ประกอบธุรกิจร้านเสริมสวย ตกแต่งทรงผม และจําหน่ายเครือ่ งสําอาง
ผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้นผม
หุน้ สามัญ 2 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท ชําระเต็มจํานวนเป็ นเงิน 20
ล้านบาท
02 – 2954545 ต่อ 511
02 – 2950415
11.00%

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 – 2292000 โทรสาร 02-2292888
2. ผูส้ อบบัญชี
นายบุญญฤทธิ ์ ถนอมเจริญ หรือนายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิ ์เลิศ
หรือนายวินิจ ศิลามงคล
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120
โทรศัพท์ 66(2) 6772000 โทรสาร 66(2) 6772222
3. ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
บริษทั วีระ ลอร์ ออฟฟิส จํากัด
747/151 – 152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02 – 6838023 โทรสาร 02 – 6838843
4. ทีป่ รึกษาทางการเงิน
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02 – 2930030 โทรสาร 02 – 2930040
นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร
5. ผูล้ งทุนสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยฝา่ ยบัญชี – การเงิน
บมจ.โอซีซี เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02 – 2954545 ต่อ 508 โทรสาร 02 - 2950415
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิ จการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุ้น
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7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
บริษัท มีทุ น จดทะเบีย น 80,000,000 บาท เรีย กชํ า ระแล้ว 60,000,000 บาท แบ่ ง เป็ น หุ้น สามัญ
60,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท หุน้ บุรมิ สิทธิ ์-ไม่ม-ี
7.2 ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 21 มีนาคม 2557
ลําดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล
่
11,839,980
19.733
1.
นายสําเริง มนูญผล
9,141,940
15.237
2.
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
7,635,000
12.725
3.
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2,844,300
4.741
4.
บจ. ไอ.ดี.เอฟ.
2,625,000
4.375
5.
นางสาวพัชรา สังวรชาติ
2,197,710
3.663
6.
บจ. วัตสดรมัย
1,624,570
2.708
7.
นางธีรดา อําพันวงษ์
1,481,975
2.470
8.
นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา
1,357,490
2.262
9.
นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร
1,204,990
2.008
10.
รวม
41,952,955
69.922
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็ นปจั จุบนั ได้จากเว็ปไซต์ของบริษัท www.occ.co.th ก่อนการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
7.3 โครงสร้างการถือหุ้น
ตามแบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557 คณะกรรมการ ผู้จดั การ และ
ผู้บ ริห าร รวมถึง ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ ง และผู้ท่ีมีค วามสัม พัน ธ์ ถือ หุ้น ของบริษัท รวมกัน เท่า กับ 32.95% ของหุ้น ที่
ออกจําหน่ายแล้วของบริษทั โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ของหุน้ Free Float เท่ากับ 33.82% ของหุน้ ทีอ่ อกจําหน่าย
แล้วทัง้ หมด
▪
การกระจายการถือหุน้ ตามสัญชาติ
ตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557
สัญชาติ
ไทย
ต่างด้าว
รวม

จํานวนราย

ภาพรวม
จํานวนหุน้

%

นิตบิ ุคคล
จํานวนราย จํานวนหุน้

%

บุคคลธรรมดา
จํานวนราย จํานวนหุน้

%

511 58,070,740
9 1,929,260

96.78
3.22

28 26,421,995 44.03
1
600,000 1.00

483 31,648,745 52.75
8 1,329,260 2.22

520

100.00

29

491

60,000,000

27,021,995

45.03

32,978,005

54.97

บริษทั ไม่มบี ริษทั ย่อยและไม่มบี ริษทั ร่วม แต่มโี ครงสร้างการถือหุน้ แบบไขว้ระหว่างกันกับผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ซึง่ ไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษทั แต่อย่างใด โดยการถือหุน้ ดังกล่าวไม่มลี กั ษณะเป็ นการถือหุน้
ไขว้ ร ะหว่ า งกั น ที่ ข ั ด หรื อ แย้ ง กั บ หลั ก เกณฑ์ ข้ อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น
ที่ ทจ. 28/2551 เรือ่ ง “การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่”
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การถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ลําดับ

ชื่อบริษทั

1.
2.

บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล
่
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้

OCC ถือหุน้
(%)
0.55%
0.06%

ถือหุน้ ใน OCC
(%)
19.73
12.73

ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่



ถือหุน้ ไขว้



7.4 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นประจําทุกปี และมีเจตนาอันแน่ วแน่ ในการทีจ่ ะรักษา
ระดับของอัตราการจ่ายเงินปนั ผลให้ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าหุน้ ละ 0.30 บาท หรือเท่ากับ 30% ของราคา
Par โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษทั และสภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลักด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษทั มี
มติเห็นชอบให้จา่ ยเงินปนั ผลแล้ว จะต้องนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป
อัตราการจ่ายเงินปนั ผลในระยะเวลา 5 ปีทผ่ี า่ นมาสรุปได้ดงั นี้
ปี
ราคามูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (บาท)
เงินปนั ผลต่อหุน้ (บาท)
รวมเป็ นจํานวนเงิน (บาท)
สัดส่วน (%) ต่อกําไรสุทธิ

2556

2555

2554

2553

2552

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.80

0.80

0.70

0.60

0.55

48,000,000 48,000,000 42,000,000 36,000,000 33,000,000
47.35%

44.88%

42.02%

46.93%

45.49%

8. โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
▪
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
7. คณะกรรมการบริหาร
8.1 คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการของ บริษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์มี
จํานวนทัง้ หมด 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 1 ท่าน กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 5
ท่าน และ กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ทุกท่านล้วนเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์หลายด้าน
อาทิ บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็ นต้น
กรรมการอิสระของบริษทั ในฐานะเป็ นกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็ นผูส้ ําเร็จการศึกษาด้านบัญชี
โดยตรง 2 ท่าน ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 1 ท่าน ทุกท่านล้วนมีความเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม
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ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีและ
การเงินเป็ นอย่างดี
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนบริ ษทั
อํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทของกรรมการ ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท คือ “กรรมการสองคนลง
ลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
ผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั ได้”
การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร

กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

จํานวน (คน)
ชาย
หญิ ง
1
3
2
1
2
4
5

รวม
1
5
3
9

สัดส่วน (%)
11.11
55.56
33.33
100.00

รายนามคณะกรรมการบริษทั ตําแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
ลําดับ
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

รายชือ่ กรรมการ

ตําแหน่ง

นางกาญจนา สายสิรพิ ร

ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
์
นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป*
รองประธานกรรมการ
นางธีรดา อําพันวงษ์
กรรมการผู้ จ ัด การและประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหาร
ประธานกรรมการคณะบริหารความเสีย่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายมนู ลีลานุ วฒ
ั น์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
นายชัยเลิศ มนูญผล**
กรรมการ
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา*** กรรมการ
นางอรดี รุง่ เรืองโรจน์
กรรมการอิส ระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
นายวันชัย อํ่าพึง่ อาตม์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษทั
จํานวนครัง้
จํานวนครัง้ ที่
การประชุม เข้าร่วมประชุม
6
6

6
6

3

6

6

6
6
6

4
3

6

6

6

6

6

6

* ขาดประชุมคณะกรรมการบริษทั 3 ครัง้ เนื่องจากปว่ ยต้องเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
56-1

20

** ขาดประชุมคณะกรรมการบริษทั 2 ครัง้ เนื่องจากเดินทางไปปฏิบตั หิ น้าทีย่ งั ต่างประเทศ
*** ขาดประชุมคณะกรรมการบริษทั 3 ครัง้ เนื่องจากติดภาระกิจสําคัญ

การแต่งตัง้ และการพ้นจากตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั
ข้อบังคับบริษทั มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการแต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษทั สรุปได้
ดังนี้
การแต่งตัง้ กรรมการ
 ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
o ผูถ
้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
o ผูถ
้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
o บุคคลทีจ
่ ะได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง จะเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการซึง่ ทีป่ ระชุมต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ในกรณีทม่ี บี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึง่ เกินจํานวนกรรมการทีท่ ่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการของบริษทั ประธานกรรมการมีสทิ ธิออก
เสียงชี้ขาดในกรณีท่คี ะแนนเสียงของคณะกรรมการในที่ประชุมมีจํานวนเท่ากัน และให้คณะกรรมการ
พิจารณาเลือกและแต่งตัง้ กรรมการอีกคนหนึ่งเป็ นรองประธานกรรมการและให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธาน
กรรมการในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็ นการชัวคราว
่
หรือเมื่อตําแหน่ งประธาน
กรรมการว่างลง
 ในกรณีทต่ี ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึง่ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน มติของคณะกรรมการในกรณีน้ีตอ้ งประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
 กรณีทต่ี ําแหน่ งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการทีเ่ หลืออยู่กระทํา
การในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนตําแหน่ง
ทีว่ า่ งทัง้ หมดเท่านัน้
การพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษทั
 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งหนึ่งในสาม กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้
อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
 นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่ งเมื่อ ตาย หรือ ลาออก หรือ ขาด
คุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกําหนด หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก หรือ ศาลมี
คําสังให้
่ ออก
 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึง
บริษทั ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
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 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษัท ให้ค วามสํ า คัญ ต่ อ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ นฐานะกรรมการด้ว ยความรับ ผิด ชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยีย่ งวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝา่ ย มีการดูแลให้บริษทั ดําเนินงานเป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ อันมีขอ้ พึงปฏิบตั ทิ ่ดี ี
และหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอํานาจหน้ าที่ให้แก่ท่ปี รึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ
และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบตั ิ
2. อนุ มตั กิ ารให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ ี
การประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษทั อื่น ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุ มตั กิ ารเข้าคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ อื หุน้
หรือบริษทั ที่มกี ารประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะ
กรรมการบริหาร
4. อนุ มตั กิ ารเข้าทํานิตกิ รรมทีม่ ใิ ช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุ มตั กิ ารได้รบั หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุ มตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อ่นื ใด ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอํานาจ
คณะกรรมการบริหาร
7. อนุ มตั กิ ารจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุ มตั กิ ารปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนที่เลิกใช้ ชํารุด
สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อ่นื ๆ มีมูลค่าทาง
บัญชีรวมในวงเงินส่วนทีเ่ กินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมตั กิ ารปรับสภาพราคา การทําลายซึง่ วัตถุดบิ และ/หรือ สินค้าคงเหลือทีเ่ สื่อมสภาพ หรือล้าสมัย
ซึง่ จะทําให้มมี ลู ค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนทีเ่ กินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุ มตั ิการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี
และ/หรือ การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั สําหรับเรื่องที่มใิ ช่ปกติวสิ ยั
ทางการค้า และ/หรือ ทีเ่ ป็ นปกติวสิ ยั ทางการค้า ทีม่ ที ุนทรัพย์เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิม่ ทุน หรือลดทุน หรือการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้
12. มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วม
ประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น
13. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือ ทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือ จ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ใน
กรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
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14. แต่งตัง้ และถอดถอนเลขานุ การบริษทั
15. บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษทั ดังกล่าวข้างต้นทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ให้ปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษทั
2. อนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณประจําปี รวมทัง้ กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในการดําเนิน
ธุรกิจและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
บริษทั มีการดําเนินการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การทํารายการต่างๆ ได้รบั อนุ มตั จิ ากผูม้ อี าํ นาจ มีการสอบ
ทานและจัดทําบัญชีทถ่ี ูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ทีส่ ามารถป้องกันการนําทรัพย์สนิ ของบริษทั ไป
ใช้ในทางมิชอบ
5. การทํารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่
ชัดเจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยผูม้ สี ่วนได้เสียไม่มสี ่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และปฏิบ ัติต ามข้อกํา หนดเกี่ยวกับ ขัน้ ตอนการดํา เนิ น การและการเปิ ดเผยข้อ มูล ของ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว และได้ผา่ น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนอย่าง
ถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจน
กําหนดอัตราการจ่ายเงินปนั ผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับเรื่องทีเ่ สนอ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้
ก็ได้ โดยประกาศให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริษทั ไม่น้อยกว่า 14
วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ หรือ กําหนดวันเพือ่ 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 นี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิในการ
รับเงินปนั ผล
10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจําปี ของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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11. ติดตามดูแลเอกสารทีจ่ ะยืน่ ต่อหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าได้แสดงข้อความ หรือ
ลงรายการเป็ นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของ
บริษทั
12. อนุ มตั 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 ระกอบธุรกิจ
เช่นนัน้ จะพึงกระทําภายใต้สถานการณ์ อย่างเดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการบริษัท รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
นโยบาย
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. มีความตัง้ ใจทีจ่ ะดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และอุทศิ เวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและให้
ความคิดเห็นอย่างสมํ่าเสมอ
3. มีภาวะผูน้ ํา วิสยั ทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ
และมีความสนใจในกิจการของบริษทั อย่างแท้จริง
4. กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ดูแลผูม้ สี ่วนได้เสียตามสิทธิท่มี ตี ามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
่ ง่ ความมันคงทางการเงิ
่
น และความยังยื
่ นของกิจการ
บริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในการสร้างความมังคั
6. รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์ การเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์บริษทั ของตน คู่สมรส บุตรและ
บุ ต รบุ ญ ธรรมที่ย ัง ไม่ บ รรลุ นิ ติภ าวะต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
7. รายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตน หรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นส่วนได้
เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และ
วิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
8. ในกรณีทก่ี รรมการบริษทั รวมทัง้ บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องหรือญาติสนิท มีการทํารายการกับบริษทั
หรือบริษทั ย่อย ซึง่ เข้าข่ายรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์
จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
9. ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั กรรมการบริษทั ควรติดตามดูแลเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าได้แสดงข้อมูล
เกีย่ วกับฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ตามความเป็ นจริง โดยไม่ปกปิ ดข้อความ
อันควรทีส่ าธารณชนพึงทราบ

8.2 ผูบ้ ริ หาร
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หมายเลข 1 – 7 คือผูบ้ ริหารของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยหมายเลข 1, 2, 3, 6 และ
7 ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริหาร มีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการบริษทั จํานวน 1 ท่าน และผูบ้ ริหารของบริษทั ซึ่งไม่ได้ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั จํานวน 4 ท่าน
โดยมี นางธีรดา อําพันวงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การทําหน้าทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริหารมีฐานะ
เป็ นฝา่ ยจัดการจัดตัง้ ขึน้ เพื่อทําหน้าทีบ่ ริหารจัดการกิจการของบริษทั ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนัน้ จะพึงกระทํา โดย
บริษทั ได้มกี ารกําหนดอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีกฎ
บัตรคณะกรรมการบริหารเป็ นกรอบในการแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
ลําดับ

รายชื่อกรรมการบริหาร

1.
2.
3.
4.
5.

นางธีรดา
นางจันทรา
นางสาวรัตนา
นางสาวศิรพิ ร
ดร. ภัทร

อําพันวงษ์
ตัง้ ธนศฤงคาร1
วงศ์เลิศวิทย์
ตัง้ ธนศฤงคาร2
ปทุมารักษ์3

ตําแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยบัญชี-การเงิน
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยสํานักงาน
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยการตลาดเครือ่ งสําอาง
ผูอ้ าํ นวยการ สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
จํานวนครัง้
จํานวนครัง้
การประชุม
ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

12
12
12
12
8

12
12
12
11
8

“1” มีศกั ดิ ์เป็ นอาสะใภ้ของ “2”
“2” ขาดประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 ครัง้ เนื่องจากเดินทางไปปฏิบตั หิ น้าทีย่ งั ต่างประเทศ
“3” เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ แรกเดือนพฤษภาคม 2557 (ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
3/2557 เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 แต่งตัง้ ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ เป็ นกรรมการบริหาร)

อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การ โดยกําหนดให้มอี าํ นาจหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ ดังนี้
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1. มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษทั มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหาร
ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
2. มีอํานาจในการสังการหรื
่
อดําเนินการใดๆ ที่จําเป็ นและสมควร เพื่อให้การดําเนินการตามข้อ 1.
สําเร็จลุล่วงไปและหากเป็ นเรื่องสําคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอํ า นาจบัง คับ บัญ ชา บรรจุ แต่ ง ตัง้ ถอดถอน โอนย้า ย พิจ ารณาความดีค วามชอบ กํ า หนด
มาตรการทางวินัย ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทัง้ นี้การดําเนินการ
ต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขดั แย้งกับอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอํานาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั ิงานของบริษัท โดยไม่ขดั หรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อกําหนด คําสังและมติ
่
ใดๆ ของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
5. มีอาํ นาจอนุมตั จิ ดั หา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครัง้ ไม่เกินจํานวน 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 ิการเข้าทํานิติกรรมที่มใิ ช่ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจํานวน 10
ล้านบาท
9. เมื่อมีการดําเนินการใดๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดําเนินการนัน้ ๆ แก่คณะกรรมการบริษทั และ/
หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครัง้ ต่อไป
10. มอบอํานาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้
11. การใช้อาํ นาจของกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถกระทําได้ หากกรรมการผูจ้ ดั การมี
ส่วนได้เสีย หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษทั
12. ในการใช้อํานาจของกรรมการผูจ้ ดั การ หากมีขอ้ สงสัย หรือความไม่ชดั เจนในการใช้อํานาจหน้าที่
ตามทีก่ าํ หนดนี้ให้เสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
13. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
8.3 เลขานุการบริ ษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2551 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง ดํารงตําแหน่ งเลขานุ การ
บริษัท มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2551 โดยให้มบี ทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ
กฎหมายอื่นๆ เพือ่ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั มติคณะกรรมการ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต โดยหน้าทีต่ ามกฎหมายของเลขานุ การบริษทั มีดงั นี้
1. จัดทําและจัดเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของ
บริษทั
ค. หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
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2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสําเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั การรายงาน
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
นอกจากนี้ เลขานุ การบริษทั ยังมีหน้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย รวมถึงการสนับสนุ นด้าน
การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังต่อไปนี้
1. ให้คาํ แนะนําเบือ้ งต้นแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ทีก่ รรมการ
และผูบ้ ริหารต้องทราบเพื่อการทําหน้าที่อย่างเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั โดยติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามอย่ า งสมํ่า เสมอด้ว ยความถู ก ต้อ ง รวมถึง การรายงานการเปลี่ย นแปลงในข้อ กํ า หนดของ
กฎหมายทีม่ นี ยั สําคัญ
2. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั
และข้อพึงปฏิบตั ติ ่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ ติดตามประสานงานให้มี
การปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
4. ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบต่อหน่ วยงานที่กํากับดูแล
บริษทั จดทะเบียน ตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงาน รวมถึงกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5. จัดให้มกี ารปฐมนิเทศ ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
7. ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ทัวไปให้
่
ได้รบั ทราบข่าวสารของบริษทั และสิทธิต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้
8. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินในปี 2557
(ก) ค่า ตอบแทนที่เ ป็ น ตัว เงิน ของกรรมการบริษัท 9 ท่ าน ประกอบด้ว ยค่ า เบี้ย
ประชุม ค่าบําเหน็จกรรมการ ดังนี้
รายชื่อ
จํานวนเงิน
1. นางกาญจนา
สายสิรพิ ร
876,000.00
2. นายสมศักดิ ์
ธนสารศิลป์
338,000.00
3. นางธีรดา
อําพันวงษ์
736,000.00
4. นางอรดี
รุง่ เรืองโรจน์
746,000.00
5. นางวัชนี
วัฒนถวัลย์วงศ์
706,000.00
6. นายวันชัย
อํ่าพึง่ มาตย์
516,000.00
7. นายมนู
ลีลานุวฒ
ั น์
526,000.00
8. นายชัยเลิศ
มนูญผล
324,000.00
9. นางทิพาภรณ์
โชควัฒนา
318,000.00
รวม
5,086,000.00
(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารทุกท่าน รวม 6 ท่าน ดังนี้
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เงินเดือน
โบนัส
ค่าพาหนะ
ค่าเบีย้ ประชุม
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
กองทุนประกันสังคม
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่ารักษาพยาบาล

16,431,820.00 บาท
4,802,420.00 บาท
120,000.00 บาท
215,000.00 บาท
514,475.00 บาท
54,000.00 บาท
12,000.00 บาท
20,931.00 บาท
22,170,646.00บาท

(2) ค่าตอบแทนอืน่ – ไม่มี
8.5 บุคลากร
ด้านทรัพยากรมนุษย์
บริษัทเชื่อในพลังของบุ คลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็ นกําลังสําคัญในการร่ว มผลักดันองค์กรให้ไปสู่
วิสยั ทัศน์ของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึง
พยายามเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะสรรหาบุคลากรใหม่ๆ ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติทด่ี ี และมีความพร้อมที่
จะเข้ามาร่วมงานกับบริษทั ควบคู่ไปกับการรักษาบุคลากรทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ
เพิม่ ขึน้ สามารถทํางานร่วมกันเป็ นทีม ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน มีความรักความผูกพันซึง่ กันและกัน อันจะบรรลุไปสู่
เป้าหมายของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สําคัญบริษทั มุ่งเน้ นมาโดยตลอดคือการให้
พนักงานทํางานอย่างมีความสุข มีความรักและความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั
บริษทั ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็ นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพ โดยได้กําหนด
อัตราผลตอบแทนตามมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องในทุกทีท่ บ่ี ริษทั ดําเนินกิจการ และเทียบเคียงบริษทั ในตลาดแรงงาน
มีการปรับค่าจ้าง-เงินเดือน ของพนักงานให้เหมะสมกับตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษทั
ซึง่ มีการวัดผลการปฏิบตั งิ านทีโ่ ปร่งใสและเป็ นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และยังมีการสนับสนุ นเงินในรูปแบบ
ของเงินช่วยเหลือและสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย บริษัทเปิ ดโอกาสและสนับสนุ นให้พนักงานทุกคนเติบโต
ก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามความรู้ ทักษะความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล ซึ่งจะเป็ นผูน้ ํ ารุ่นใหม่ทเ่ี ป็ น
กําลังในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ บริษทั มุง่ มันพั
่ ฒนาการเพิม่ ศักยภาพบุคลากรเพื่อร่วมสร้างความสําเร็จ
สู่ธุรกิจที่เจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นด้วยการอบรม/สัมมนาทุกระดับ ทุกสายงาน และในปี 2557 นี้บริษทั อบรม/
สัมมนาพนักงานรวม 36 หลักสูตร เฉลีย่ 11.90 ชัวโมง/คน
่
ซึง่ ได้รวมการอบรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ให้กบั พนักงานตัง้ แต่วนั แรกของการทํางานในวันปฐมนิเทศด้วยบริษทั มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้
เป็ นสังคมแห่งการแบ่งปนั ความรูซ้ ง่ึ กันและกัน ทัง้ การพัฒนาศักยภาพผูบ้ งั คับบัญชาให้คดิ ตัดสินใจ และทํางาน
เป็ นระบบ เพื่อเป็ นต้นแบบของผูบ้ ริหารการเปลีย่ นแปลง และการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ขึน้ เช่น การสอนงาน(Coaching) การพัฒนาในงาน (On the job training) การเป็ นพีเ่ ลีย้ ง (Mentoring)
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษทั กําหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยฯ ทีม่ ุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยให้ถอื ว่า
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เป็ น ภารกิจ ของพนัก งานทุ ก คน รวมทัง้ ได้แ ต่ ง ตัง้ ให้มีค ณะกรรมการความปลอดภัย และอาชีว อนามัย เพื่อ
รับผิดชอบดูแล ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางานทัง้ ด้านการฝึ กอบรม การควบคุม การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันอัคคีภยั ซึง่ ในปี 2557 มีสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ หรือการเจ็บป่วยจากการทํางานมีเพียงเล็กน้อยและไม่ได้
หยุดงานจํานวน 1 ราย
ด้านสวัสดิ การ
บริษทั ตระหนักถึงความต้องการและประโยชน์ ของพนักงานเพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน การช่ว ยลดภาระค่าครองชีพ การสร้างความมันคงในวั
่
ยเกษียณและบรรเทาทุกข์บํารุงสุขในยามที่
พนักงานเดือดร้อน ดังนี้
 สวัสดิ การพัฒนาความรู้พนักงาน
- การจัดให้มมี มุ หนังสือของแต่ละหน่วยงาน
- การอบรมพัฒนาความรูเ้ พิม่ ทักษะพนักงานในด้านต่าง ๆ
- การจัดให้มจี ุลสาร เพือ่ ให้พนักงานทีท่ าํ งานในสถานทีต่ ่าง ๆ ได้รบั รูข้ า่ วสารของบริษทั
 สวัสดิ การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ
- โบนัสประจําปี
- หอพักพนักงาน
- เครือ่ งแบบชุดทํางาน
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบตั ภิ ยั
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวติ
- ซือ้ สินค้าบริษทั ในราคาสวัสดิการพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีบดิ า มารดา คูส่ มรสเสียชีวติ - เงินกูผ้ า่ นธนาคารออมสิน
- เงินช่วยเหลือกรณีอ่นื ๆ เช่น สมรส คลอดบุตร ฯลฯ
- ประกันอุบตั เิ หตุและชีวติ กลุ่ม ได้ปรับเพิม่ ทุนประกันภัยตําแหน่งงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
 สวัสดิ การช่วยเหลือการออมเงิ น
- กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ โดยมีอตั ราเงินสมทบมากขึน้ ตามอายุงาน
 สวัสดิ การที่พฒ
ั นาสถาบันครอบครัวพนักงาน
- ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
 สวัสดิ การที่ส่งเสริ มความมันคงในอนาคต
่
- เงินบําเหน็จเกษียณอายุ
- เงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารไทยพาณิชย์
- มอบประกาศเกียรติบตั รให้กบั พนักงานทีท่ าํ งานครบ 10 ,20 ,30 ปี
 สวัสดิ การสุขภาพอนามัย
- เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตเพือ่ ช่วยชีวติ เพือ่ นมนุษย์
- เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันฉีดวัคซีน Influenza vaccine (Inactivated Influenza vaccine, Split Virion)
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสายพันธ์ Northern Strain 2014 - 2015 ดังนี้
A/California/7/2009 (H1N1)pdm 09 – like virusa;
A/Victoria361/2009 (H3N2) – like virusb;
B/Massachusetts/2/2012 – like virus.
- มีหอ้ งพยาบาลประจําบริษทั
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- ให้ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพอนามัย
- ตรวจสุขภาพทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการทํางาน
- ส่งเสริมและสนับสนุ นให้พนักงานออกกําลังกาย
 สวัสดิ การนันทนาการ
- จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันตรุษจีน วันพ่อ วันแม่
- จัดกิจกรรมทําบุญ ตักบาตร รดนํ้าขอพรผูบ้ ริหาร
- โครงการ Birth Mount…ปนั รัก กิจกรรมทําบุญในเดือนเกิดของพนักงานกับสถานทีต่ ่างๆ
- จัดงานเลีย้ งปีใหม่
- จัดงานเลีย้ งพนักงานเกษียณ “ด้วยรักและผูกพันเกษียณอําลาพนักงาน”
- จัดกิจกรรมพาพนักงานท่องเทีย่ วต่างจังหวัดและร่วมทํากิจกรรมทีต่ อบแทนสังคม
- จัดตัง้ ชมรมต่างๆ ขึน้ เพือ่ สร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพือ่ ให้เกิดความรัก ความสามัคคีทด่ี ภี ายในองค์กร
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีเจตนารมณ์ทแ่ี น่วแน่ในการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมด้วยการจัดตัง้ โครงการ
CSR (Corporate Social responsibility) โดยเริม่ จากการดําเนินธุรกิจทีม่ จี ริยธรรมและคุณธรรม การตอบแทน
สัง คมด้ว ยการมอบสิ่ง ดีๆ แก่ ส งั คมผ่า นการมีส่ว นร่ว มในการส่ง เสริม และสนับ สนุ นกิจ กรรมทางสัง คมและ
สิ่ง แวดล้อ มอัน เป็ น สาธารณะประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนอย่า งต่ อ เนื่ อ ง มีก ารแต่ ง ตัง้ คณะทํา งานCSRเพื่อ ส่ง เสริม
สนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ดั ขึน้
ด้านการศึกษา
บริษทั มอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนพนักงานเครือสหพัฒนพิบูลภายใต้การจัดการของมูลนิธริ ว่ มจิตน้อม
เกล้า เพื่อ เยาวชนในพระบรมราชินู ป ถัม ภ์ เพื่อ สนับ สนุ น การศึก ษาของเยาวชนจนจบระดับ ชัน้ ภาคบัง คับ
สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสได้รบั การศึกษาอย่างทัวถึ
่ งเพือ่ เสริมสร้างคนรุน่ ใหม่ทม่ี คี ุณภาพและมีคุณธรรมอยูใ่ น
สังคมต่อไปในอนาคต และบริษทั ร่วมกับสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดหลักสูตร
เสริมสวย ด้านการแต่งหน้า สอนผูเ้ ข้าเรียนในสหวิชาชีพเสริมสวยของวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการ
อาชีพ ซึ่งเป็ นการศึกษาเพื่อสร้างวิชาอาชีพขัน้ พื้นฐานและขัน้ พัฒนา พร้อมกับมีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
สําหรับครูอาชีวะในสาขาวิชาชีพเสริมสวย
การว่าจ้างคนพิ การ
บริษทั มีนโยบายการจ้างคนพิการเข้าทํางานตามอัตราหรือตําแหน่ งต่างๆ โดยการพิจารณาคัดเลือกจาก
คนพิการที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการส่งมาให้ตามความเหมาะสมกับตําแหน่ งทีค่ นพิการจะ
สามารถปฏิบตั งิ านได้ เพื่อให้มรี ายได้พง่ึ พาตนเองและสามารถดํารงชีพอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีเกียรติ แต่การ
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.2550 นัน้ ต้องอาศัยความพร้อมของ
สถานประกอบการ ตลอดจนความพร้อ มในด้า นศัก ยภาพของคนพิก าร ดัง นั น้ ในปี น้ี บ ริษัท ปฏิบ ัติต าม
กฎกระทรวงมาตรา 35 ซึ่งพิจารณาเห็นว่าการดําเนินการให้สมั ปทานสินค้าในการประกอบอาชีพสําหรับคน
พิการ สามารถทําให้คนพิการมีรายได้จากการขายสินค้า ซึ่งเป็ นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพของคนพิการ
และ/หรือผูด้ แู ลคนพิการ ได้อย่างยังยื
่ น
โครงการป้ องกันและบริ หารจัดการเรื่องเอดส์
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บริษทั มีนโยบายป้องกันและการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในบริษทั อย่างชัดเจน เริม่ ตัง้ แต่การงดตรวจ
เลือ ดเพื่อ หาเชื้อ เอดส์จ ากผู้ส มัค รงานซึ่ง เป็ น การเคารพต่ อ ศัก ดิศ์ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์แ ละสิท ธิพ้ืน ฐานของ
มนุ ษยชาติ การให้การศึกษาเรื่องเอดส์แก่พนักงานและให้ความช่วยเหลืองานกิจกรรมทางสังคมร่วมกับสมาคม
ต่างๆ ในเรื่องเอดส์ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้บริษทั ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดการเรื่อง
เอดส์ในสถานประกอบการระดับเงิน ตามเกณฑ์ของ AIDS-response Standard Organization (ASO Thailand)
จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ด้านอนุรกั ษ์พลังงาน
บริษทั มีนโยบายในการอนุ รกั ษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจ
ตระหนักถึงการอนุรกั ษ์พลังงานทัง้ ไฟฟ้า นํ้ามันเชือ้ เพลิง นํ้าประปา การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ลดปริมาณการ
ใช้กระดาษ มีการบริหารจัดการโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่มี กี ารใช้พลังงานสูง เทคโนโลยีล้าสมัยและค่า
บํารุงรักษาสูง ด้วยวิธกี ารจัดหาอุปกรณ์ทส่ี ามารถประหยัดพลังงานมาใช้ทดแทนและส่งเสริมการนําวัสดุกลับมา
ใช้ซ้ํา (Reuse) การใช้จกั รยานระหว่างอาคารสํานักงานกับคลังสินค้า และลดอัตราการใช้กระดาษในการทํางาน
จากโครงการสํานักงานไร้กระดาษ เป็ นต้น
ด้านสาธารณกุศล
บริษทั ได้ร่วมดําเนินโครงการเพื่อการกุศล ส่งเสริมสนับสนุ นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอผ่านทางองค์กรต่างๆ อาทิเช่น
- มูลนิธโิ รคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
- มูลนิธเิ สถียรธรรมสถาน
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มูลนิธดิ ร.เทียม โชควัฒนา
- มูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจ
- มูลนิธเิ พือ่ สิง่ แวดล้อม
- มูลนิธริ ว่ มใจเครือสหพัฒน์ฯ 2540
- กรมปา่ ไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- โรงเรียนวัดรางบัว
- สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
- สภากาชาดไทย
- สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
- สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- สโมสรซอนต้าสากลแห่งประเทศไทย
นอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมผ่านทางองค์กร
ต่างๆ ในรูปแบบของการบริจาคเงินเพื่อเป็ นการช่วยเหลือแล้ว บริษทั ยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ โดยการ
ส่งทีมงานและพนักงานทีม่ คี วามชํานาญเข้าร่วมงานในด้านกําลังผูร้ ่วมสนับสนุ น เช่น การส่ง Make-up Artist
และ Hair Stylist เพื่อช่วยแต่งหน้าและตกแต่งทรงผมให้นักร้อง/นักแสดง การมอบผลิตภัณฑ์บริษทั ให้เป็ น
ของขวัญ / ของรางวัล การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ตามองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนให้การสนับสนุ นองค์กรสาธารณ
กุศลในการจัดหลักสูตรแต่งหน้าด้วย
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9. การกํากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้กําหนดแนวทางการดําเนิ นธุรกิจตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการที่ดี บน
พืน้ ฐานของความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็ นธรรมต่อผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝา่ ย โดยเมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2557 มีมติอนุ มตั ิหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง
บริษทั (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1) อันประกอบด้วย 1.) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 2.) หลักการกํากับดูแลกิจการ
5 หมวด 3.) จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 4.) จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้สอดคล้องกับการทีบ่ ริษทั ได้เข้าร่วมเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ (Collective Action Coalition) ซึง่ ได้มกี ารประกาศให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานรับทราบการร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชันทุ
่ กรูปแบบ โดยบริษทั มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาสูแ่ ผนปฏิบตั ิ
การต่อต้านการทุจริตอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อนํ าไปสู่การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิก CAC อย่างสมบูรณ์ต่อไป
ซึง่ ปจั จุบนั อยู่ในระหว่างการร่างนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ กําหนดหลักการ แนวทางปฏิบตั ิ และการสื่อสารใน
เรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชันให้
่ จดั เจน เพิม่ เติมจากหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่
1)
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
1.กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมันที
่ ่จะนํ าหลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ไปปฏิบตั ใิ นการดําเนินงาน
ของบริษทั
2.กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
3.ดําเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน
4.ดําเนินการให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง
การมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้องเชื่อถือได้
5.ดําเนินการให้มกี ารเปิ ดเผยสารสนเทศที่สําคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่
กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั
6.ตระหนักและเคารพในสิ ทธิแห่งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน
7.ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม
่
างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับ
8.มุ่งมันสู
่ ่ความเป็ นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมันในการสร้
ฟงั และทบทวนตนเอง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ ที ส่ี ดุ อยูเ่ สมอ
9.ปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม ตลอดจน
มุง่ มันในการพั
่
ฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รปั ชัน่ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิ
มนุ ษยชน
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11.ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์
ของบริษทั เป็ นทีต่ งั ้
ในการนี้ บริษทั ได้มกี ารเผยแพร่หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1) ผ่านทางระบบ
Intranet และเว็ปไซต์ของบริษทั www.occ.co.th ภายใต้หวั ข้อ investor
นโยบายการปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิ จการ
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุ น และอํานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ได้รบั สิทธิพน้ื ฐานต่างๆ โดยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ในด้านต่างๆ ดังนี้
สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานตามกฎหมาย
สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ท่ตี นถืออยู่อย่างเป็ นอิสระ สิทธิในการรับเงินปนั ผลอย่างเท่า
เทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษทั อย่างเพียงพอ ทันเวลา และสมํ่าเสมอ สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิท ธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญ สิทธิในการเลือกตัง้
กรรมการและกําหนดค่าตอบแทน สิทธิในการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน สิทธิในการอนุ มตั ิ
ธุรกรรมทีส่ ําคัญและมีผลต่อทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั สิทธิในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
ของบริษทั เป็ นต้น
สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิรบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษทั www.occ.co.th เช่น
ผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน ข้อมูลการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การซือ้ ขายสินทรัพย์ทส่ี าํ คัญ
ของบริษทั ข้อมูลทีใ่ ช้ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายชื่อผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรกของบริษทั ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื
หุน้ เพื่อประชุมสามัญประจําปี รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ
ทีจ่ าํ เป็ นต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ได้กําหนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี ละครัง้ ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของ
บริษทั ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณีพเิ ศษ ซึง่ กระทบหรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะมี
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อ้ หุน้ เป็ นกรณีไป โดยกําหนดจัดประชุมในวัน เวลา และสถานทีท่ เ่ี หมาะสม ไม่เป็ น
อุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
ในปี 2557 บริษัท จัด ประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 20 เมื่อ วัน จัน ทร์ท่ี 21 เมษายน 2557 ณ โรงแรม
มณเฑียรริเวอร์ไซค์ โดยบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามคู่มอื AGM Checklist ของสํา
หนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด โดยในปี ท่ผี ่านบริษทั ไม่มกี ารเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ไม่มี
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การทําข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ รายอื่น และไม่ได้กดี กันหรือ
สร้างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถติดต่อสือ่ สารระหว่างกันได้
 ก่อนวันประชุม
1. บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอวาระหรือตัวบุคคลทีเ่ หมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี โดยในปี 2557 บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื
หุ้นเสนอตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทได้แจ้งข่าวบน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และชีแ้ จงหลักเกณฑ์การใช้สทิ ธิบนเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว ซึง่ ใน
ปี ท่ีผ่า นมาไม่มีผู้ถือ หุ้น รายใดใช้สิท ธิด งั กล่ า ว ซึ่ง เลขานุ ก ารบริษัท ได้ร ายงานต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั รับทราบแล้ว
2. บริษทั ได้แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ ผ่าน
ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมถึง 47 วัน คือตัง้ แต่วนั ที่ 5 มีนาคม 2557 โดยวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 21 เมษายน
2557
3. บริษทั จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุม 20 วัน โดยส่งในวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยผูถ้ ือหุน้ ไทยจะได้รบั หนังสือเชิญ
ประชุมฉบับภาษาไทย ส่วนผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติจะได้รบั หนังสือเชิญประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและ
ฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติในการได้รบั ข้อมูลที่เข้าใจ
ถูกต้องตรงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่จดั ประชุม แผนทีข่ อง
สถานทีจ่ ดั ประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบรายละเอียดวาระต่ างๆ อย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ โดยในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ
หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตัดสินใจในการใช้สทิ ธิออกเสียงได้ และในหนังสือเชิญประชุมบริษทั ได้แจ้งรายละเอียด
เอกสารหลักฐานที่จําเป็ นที่ผูถ้ ือหุน้ ต้องนํ ามาแสดงให้ครบถ้วนและวิธกี ารเข้าร่วมประชุมเพื่อ
รักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื
หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
4. บริษทั ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถเลือกใช้สทิ ธิออกเสียงได้
โดยอิสระ พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมก็
สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทน
ได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม
5. บริษทั ได้อํานวยความสะดวกผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าถึงข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ระเบียบ
วาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั www.occ.co.th เป็ นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม คือตัง้ แต่วนั ที่ 20 มีนาคม
2557 รวมทัง้ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. แบบใดแบบ
หนึ่งได้ดว้ ย ซึง่ เป็ นข้อมูลเดียวกับทีบ่ ริษทั จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบเอกสาร และยังได้ประกาศ
คําบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
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วันประชุม
1. คณะกรรมการบริษั ท ให้ค วามสํ า คัญ ต่ อ การประชุ ม โดยถื อ เป็ น หน้ า ที่ท่ีม ีค วามสํ า คัญ ที่
คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุ ดย่อ ย ผู้อํา นวยการฝ่า ยบัญ ชี-การเงิน และ
ผูบ้ ริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั
ซึง่ สามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ได้จากรายงานการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ผยแพร่ไว้บนเว็ปไซต์ของบริษทั
2. บริษทั เปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชัวโมง
่
โดย
ได้จดั เตรียมสถานทีพ่ ร้อมเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับ และจัดเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนในจํานวนทีเ่ หมาะสม มี
การนําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน ซึ่งบาร์โค้ดจะแสดงรายละเอียดของผูถ้ อื หุน้ แต่ละ
รายทีไ่ ด้จดั พิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพือ่ อํานวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้อง
แม่นยําของข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ในการลงทะเบียน พร้อมทัง้ ได้จดั พิมพ์บตั รลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระด้วย
3. ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ ประธานทีป่ ระชุมจะแนะนํ าคณะกรรมการ คณะผูบ้ ริหาร
และผูส้ อบบัญชีของบริษทั พร้อมชีแ้ จงกติกาทัง้ หมด วิธกี ารออกเสียงลงคะแนน และวิธกี ารนับ
คะแนนอย่างชัดเจนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ซึง่ การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง
เป็ น ไปอย่า งเปิ ด เผย โดยบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนั บคะแนนเสียง ซึ่งทํา ให้ข นั ้ ตอน
ประมวลผลการลงคะแนนเสีย งเป็ น ไปอย่า งรวดเร็ว และมีค วามถู ก ต้ อ งแม่ น ยํ า ซึ่ง การ
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย โดยมีการแสดงผลสรุป
คะแนนเสียงของทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมด้วย
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระบริษทั ได้จดั พิมพ์บตั รลงคะแนนเสียงเพือ่ การใช้สทิ ธิออก
เสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อคํานวณหักออกจากผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด
ยกเว้นวาระเลือกตัง้ กรรมการที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทัง้ หมด โดยการตรวจนับ
คะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระจะมีตวั แทนอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้
รายย่อยจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยและผูส้ อบบัญชีบริษทั คอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ดว้ ย
และเมื่อ จบการประชุ ม แล้ว ผู้ถือ หุ้น สามารถขอตรวจสอบรายละเอีย ดได้ ซึ่ง การออกเสีย ง
ลงคะแนนจะนับ หนึ่ งหุน้ เป็ นหนึ่ งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็ นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติท่ี
กําหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติทก่ี ําหนดให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ซึง่ เป็ นไป
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย
4. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 20 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 มีวาระการประชุมทีส่ ําคัญ
ดังนี้
 อนุ มต
ั งิ บการเงิน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์
- สรุปสาระสําคัญฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ปี 2556
สินทรัพย์รวม
1,045,190,250.00 บาท
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สินทรัพย์รวม
1,045,190,250.00 บาท
หนี้สนิ รวม
315,562,538.00 บาท
รายได้รวม
1,555,776,084.00 บาท
กําไรสําหรับปี
101,373,334.00 บาท
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
1.69 บาท
 อนุ มต
ั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 60 ล้านหุน้ ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท
(แปดสิบสตางค์) โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์
 อนุ ม ัต ิ ก ารเลื อ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้ อ งออกตามวาระทัง้ หมด 3 ท่ า น เป็ น
รายบุคคลประกอบด้วยนางกาญจนา สายสิรพิ ร นายมนู ลีลานุ วฒ
ั น์ และนางวัชนี วัฒน
ถวัลย์วงศ์ ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั เิ ลือกทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีก
วาระหนึ่ง
 อนุ มต
ั คิ ่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั เิ ป็ น
เอกฉันท์
 อนุ มต
ั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
บริษทั ปี 2557 นับเป็ นปี ท่ี 4 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีรวมทัง้ สิน้ 690,000 บาท
โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั เิ ป็ นเอกฉันท์
5. บริษทั ดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระการประชุม ไม่มกี ารสลับหรือเพิม่ หรือพิจารณา
วาระอื่น นอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม พร้อมทัง้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการตัง้ ข้อซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ขอ้ เสนอแนะได้อย่างเต็มทีท่ ุก
วาระ
สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 20 ปี 2557 มีผถู้ อื หุน้ จํานวน 1 ราย ซึง่ เป็ นตัวแทนจาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ (Collective Action Coalition) ในการนี้ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูต้ อบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
6. บริษทั ได้จดั ให้มกี ารบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดที ศั น์เพื่อให้บริการเผยแพร่สาํ หรับผู้
ถือหุน้ ทีส่ นใจ
หลังวันประชุม
1. บริษัท ได้เ ปิ ด เผยมติ ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พร้อ มผลการลงคะแนนเสีย งในแต่ ล ะวาระทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในวันทีจ่ ดั ประชุมผ่านช่องทางเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2. ประสานงานกับนายทะเบียน บจ.ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ในการจ่ายเงินปนั ผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายในอัตราทีเ่ ท่าเทียมกัน
3.บริษทั ได้จดั ทําและบันทึกรายงานการประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน
ประกอบด้วยข้อมูลสาระสําคัญ ได้แก่ มติทป่ี ระชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็ นจํานวน
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เสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบันทึกประเด็นอภิปรายทีส่ าํ คัญ คําถาม คําชีแ้ จง และ
ความคิดเห็นของทีป่ ระชุมในแต่ละวาระ และเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษทั
4.บริษทั จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่ วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 นับแต่วนั
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ น
ช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ สามารถรับทราบข้อมูลได้โดยไม่ตอ้ งรอให้ถงึ การประชุมในคราวถัดไป
5.บริษทั จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพือ่ การตรวจสอบและอ้างอิง โดยคณะกรรมการ
บริษทั ได้นําข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หุน้ ในการประเมินผลการจัดประชุม มา
พิจารณาและหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง เพือ่ พัฒนาการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไปด้วย
2. การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่เอื้อ
ประโยชน์ ต่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ หรือนักลงทุน
สถาบัน ผูถ้ อื หุน้ สามารถมันใจว่
่ าสิทธิของตนจะได้รบั ความคุม้ ครองและได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม รวมถึง
การได้รบั การอํานวยความสะดวกสําหรับการใช้สทิ ธิของตนอย่างเต็มทีเ่ พียงพอ ดังนี้
2.1 การใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
 บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ตาม
หลักเกณฑ์ท่ที างการกําหนดและตามข้อกําหนดของบริษทั
เพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ คราวเดียวกัน โดยบริษทั ได้ประกาศแจ้ง
หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย โดยบริษทั จะแจ้งผล
การพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 20 ปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 บริษทั จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยมีขอ้ มูลครบถ้วนเพียงพอให้ผถู้ อื หุน้ จัดเตรียมเอกสาร
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ อัน
ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ
รายงานกระจําปี งบการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ขัน้ ตอนการมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม และ
แผนที่สถานที่ประชุม เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ 21 วัน โดยส่งวันที่ 31
มีน าคม 2557 ทัง้ นี้ เพื่อ อํ า นวยประโยชน์ ใ ห้ ผู้ถื อ หุ้น มีเ วลาในการเตรีย มตัว ศึก ษา
รายละเอียดแต่ละวาระ หรือเตรียมการมอบฉันทะในกรณีทไ่ี ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ย
ตนเอง และสําหรับผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างชาติ บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ
 ข้อ มูล ในหนั ง สือ เชิญ ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น มีค วามชัด เจนเพีย งพอ พร้อ มทัง้ ความเห็น ของ
คณะกรรมการ โดยไม่มกี ารเพิม่ หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ล่วงหน้า มีการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธกี ารเข้าร่วมประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในหนังสือเชิญ
ประชุม ซึง่ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้กส็ ามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคล
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หนึ่งบุคคลใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่บริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ก็ได้ โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่งไปถึงผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้
ผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามความเหมาะสมได้จาก
เว็บไซต์ของบริษทั ด้วย
 บริษทั ได้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันก่อนการ
ประชุมตามกฎหมายและบริษทั ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมต่างๆ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้า 30 วันก่อน
วันประชุมผูถ้ อื หุน้
 บริษทั กําหนดสิทธิการออกเสียงในทีป่ ระชุมให้เป็ นไปตามจํานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ โดย
หนึ่งหุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึ่งเสียง
่
และ
 บริษทั เปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชัวโมง
ถึง แม้ว่ า จะพ้น ระยะเวลารับ ลงทะเบีย นแล้ ว ก็ ย ัง ได้เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ถือ หุ้น สามารถ
ลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้โดยไม่เสียสิทธิแต่อย่างใด
 บริษทั ได้อํานวยความสะดวกสําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
ด้ว ยการบริก ารอากรแสตมป์ สํา หรับ ใช้ติด หนัง สือ มอบฉัน ทะตามกฎหมายโดยไม่คิด
ค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด
 การประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาและ
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปตามลําดับวาระการประชุมที่กําหนด มีการพิจารณาและลงมติ
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทัง้ แต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชี และอนุ มตั คิ ่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามทีก่ ําหนดในหนังสือเชิญประชุม การออก
เสีย งลงคะแนนกระทํา โดยเปิ ด เผย โดยมีบ ัต รลงคะแนนในแต่ ล ะวาระเพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น
สามารถลงคะแนนได้ตามทีเ่ ห็นสมควร บัตรลงคะแนนของแต่ละวาระจะจัดเก็บรักษาไว้ท่ี
บริษัทอย่างปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ และนอกเหนือจากเอกสารประกอบการ
ประชุมทีผ่ ูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั แล้ว ในระหว่างการประชุมบริษทั ยังได้นําเสนอข้อมูลใน
ระบบวีดที ศั น์ เพือ่ อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ อีกด้วย
 ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ดําเนินการแจ้งมติทป่ี ระชุมผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกัน รวมถึงแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
และประสานงานกับนายทะเบียน บจ. ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ ในการจ่ายเงินปนั ผลแก่ผู้
ถือหุน้ ทุกรายในอัตราทีเ่ ท่าเทียมกันตามสิทธิอย่างครบถ้วน
2.2 การดูแลและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
 บริษัทมีการกําหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรใน
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บ ริหาร และพนัก งาน โดยห้า มมิใ ห้ก รรมการ ผู้บ ริห าร
พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทัง้
บุ ค คลซึ่ง อยู่ ใ นหน่ ว ยงานที่ร ับ ทราบข้อ มู ล ใช้ข้อ มู ล ภายในที่เ ป็ น สาระสํ า คัญ ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปทําการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ทัง้ นี้ เพื่อ
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ป้องกันมิให้มกี ารนําข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบอันอาจเป็ นการลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
โดยรวม ซึง่ บริษทั มีการเผยแพร่ไว้บน Intranet และบนเว็ปไซต์ของบริษทั ด้วย
 บริษทั รณรงค์ปลูกฝงั ให้พนักงานสร้างคุณค่าให้กบั ตนเองภายใต้ Concept “Beuaty From
Within” : งามจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการปฏิบตั ติ นเป็ นคนซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
มีวนิ ัยและมีจติ สํานึกที่ดตี ่อส่วนรวม ไม่ใช้ตําแหน่ งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง
หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
 บริษัท มีก ารจัด ทํา กํา หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ประจําปี และจัด ส่ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้าเพือ่ การทราบระยะเวลาทีค่ วรงดเว้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ซึง่ ในปี 2557 กรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลาทีห่ า้ มดังกล่าว
 กําหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยได้
แจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ โดยฝา่ ยบริหารมีการติดตาม
ผลการปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ
2.3 การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
 บริษทั มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยการกําหนดไว้ในจรรยาบรรณ
พนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่ วยงานที่รบั ทราบ
ข้อมูลภายใน ทําการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผย
งบการเงินต่อสาธารณชน
 บริษทั มีการกําหนดและแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ ายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ และได้กําหนดให้บรรจุวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษทั ของ
กรรมการและผูบ้ ริหารรวมคู่สมรสเป็ นวาระประจําในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการบริหาร
 ในปี 2557 กรรมการและผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อ
ขายหุน้ ในช่วงเวลาทีห่ า้ ม และไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษทั แต่อย่าง
ใด
2.4 การดูแลเรือ่ งการซือ้ ขายสินทรัพย์
 บริษทั ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ โดยในการทํารายการดังกล่าวกรรมการผูม้ สี ่วน
ได้เสียไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ เพือ่ ความโปร่งใสและเป็ นธรรมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย
2.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 บริษทั ดําเนินการตามขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในการทํ า รายการระหว่ า งกัน ที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์/การเข้าทํารายการทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกันอย่างยุตธิ รรม ตามราคาตลาดเป็ นไป
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ตามปกติธุรกิจการค้า มีการแจ้งและเปิ ดเผยต่อทีป่ ระชุมโดยระบุช่อื และความสัมพันธ์ของ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยง นโยบายการกําหนดราคา มูลค่ารายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผลความจําเป็ นของ
รายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
ตลอดจนความเห็นทีแ่ ตกต่าง (ถ้ามี)
 บริษทั กําหนดแนวทางอย่างชัดเจนไม่ให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มสี ่วนได้เสีย หรือมีส่วน
เกีย่ วข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพือ่ พิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับผูท้ ม่ี สี ว่ นได้
เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการผูม้ สี ่วนได้
เสีย ได้อ อกจากห้อ งประชุ ม และไม่ ไ ด้ อ อกเสีย งในวาระนั น้ เพื่อ ให้ก ารตัด สิน ใจของ
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเป็ นไปอย่างยุตธิ รรม เพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่าง
แท้จริง ซึง่ บริษทั ได้เปิ ดเผยการทํารายการทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็ปไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 บริษัท กํ า หนดให้ก รรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูง รายงานการมีส่ ว นได้เ สีย ของตนและ
ผูเ้ กี่ยวข้องต่อเลขานุ การบริษทั เพื่อสําเนารายงานเสนอต่อประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ ตามหลัก เกณฑ์ท่ีพ ระราชบัญญัติห ลัก ทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
กําหนด และรายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
 ในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ได้มี
มติอนุ มตั กิ ารทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่
่
เกิน 3 ปี และประเภทรายการสนับสนุ นธุ รกิจปกติท่ไี ม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัวไป
(สําหรับปี 2558) ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ต้องขอ
อนุ มตั ิจ ากผู้ถือ หุ้น โดยกรรมการที่เ ป็ น บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ได้ง ดออกเสีย งตามวาระที่
เกีย่ วข้อง รายละเอียดดังนี้
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

ความสัมพันธ์/บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กรรมการร่วมกัน

บจ.ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ 1. คุณสมศักดิ ์ ธนสารศิลป์
แอนด์ โลจิสติคส์ (Tiger) 2. นายมนูลลี านุ วฒ
ั น์

ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รว่ มกัน

ประเภท
รายการ

- บมจ.สหพัฒ นาอิน เตอร์โ ฮลดิ้ง ค่าเช่า
ถือหุน้ Tiger 15%
(จ่าย)

มูลค่ารายการที่
ได้รบั อนุมตั ิ
วงเงิน รวมไม่เ กิน
3.5 ล้านบาทต่อปี

ถือหุน้ OCC 12.72%
- บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล
่
ถือหุน้ Tiger 19.90%
ถือหุน้ OCC 19.73%
บจ.เซน ซาลอนบิสสิเนส 1. นางธีรดา อําพันวงษ์

-

ค่าที่ปรึกษา 100,000 บ า ท /
(จ่าย)
เดือน มูลค่ารวมไม่
เกิน 1.5 ล้า นบาท
ต่อปี

2.6 การเสนอวาระของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
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 ตัง้ แต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือ
หุ้นส่วนน้ อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21 ปี 2558 โดยบริษทั ได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ และชีแ้ จงรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว ซึง่ ในปี ทผ่ี า่ นมาไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ รายใดใช้สทิ ธิดงั กล่าว และเลขานุ การบริษทั ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั รับทราบแล้ว จึงไม่มกี ารบรรจุวาระเพิม่ เติมทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้มกี ารจัดทําจริยธรรมธุรกิจ
่ าสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ จะได้รบั การดูแลอย่างเป็ นธรรมและ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้เกิดความมันใจว่
เสมอภาค โดยได้มกี ารเผยแพร่ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ผ่านทางเว็ปไซต์และระบบ
Intranet ของบริษทั เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ นด้วยความรับผิดชอบต่อทุกฝา่ ยและเคารพ
สิทธิซง่ึ กันและกัน
การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุ่มต่างๆ ของบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั เคารพต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายจะได้รบั สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานตามกฎหมายและ
ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีกลไกทีท่ ําให้ผถู้ อื หุน้ เชื่อมันได้
่ ว่าจะได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง มี
การควบคุมการทํารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนําข้อมูล
่
าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็ นธรรม
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยบริษทั มุ่งมันในการดํ
เพื่อให้มผี ลการดําเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมันคง
่ มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคํานึงถึงสภาวะ
ความเสีย่ งในปจั จุบนั และอนาคต เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
พนัก งาน : พนัก งานคือ กุ ญ แจสําคัญสู่ค วามสํา เร็จของบริษัท การเจริญ เติบ โตของบริษัท ขึ้น อยู่ก ับ
พนักงานที่มคี ุณภาพ บริษัทจึงให้ความสําคัญและใส่ใจต่อคุณภาพชีวติ ที่ดขี องพนักงานทุกคนด้วยการสร้าง
บรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานทีด่ ี ปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน จัดให้มี
เทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุ นการทํางาน มุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามทันสมัย
สอดคล้องกับเทคโนโลยี เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็ นทัง้ คนเก่งและคนดี มีการเปิ ดโอกาสให้
พนักงานทุกคนได้รบั การฝึ กฝน เพิม่ พูนทักษะในการทํางาน แสดงศักยภาพของทีมและตนเองในการแสดง
่
พและความ
ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการจัดระบบการพัฒนาอาชีพ (Career Path) เพือ่ สร้างความมันคงในอาชี
เจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน และมีการจัดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมเพื่อสร้างแรงกระตุ้นใน
การทํางาน ทัง้ ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท
นอกจากนี้ยงั มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสู่การเป็ นผูน้ ํ าภายใต้แผนการสืบทอดตําแหน่ ง (Succession
Plan) ต่อไป
บริษั ท ส่ ง เสริม ให้ พ นั ก งานทุ ก คนมีส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลสภาพแวดล้ อ มของบริษั ท มีก ารจัด ตัง้
“คณะกรรมการความปลอดภัยในอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพื่อดําเนินงานเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยและอนามัยทีด่ ี บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบความปลอดภัยของสถานทีท่ าํ งานอย่างสมํ่าเสมอ จัด
ให้มพี นักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง
่ ติดตัง้ ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร และจัดเครื่องมือ
เครือ่ งใช้และอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือป้องกันอุบตั ภิ ยั
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อย่างเคร่งครัด และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ทีพ่ ร้อมใช้
งานอยู่เสมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ไฟฉุ กเฉิน เป็ นต้น โดยจัดให้มกี ารซ้อมหนีไฟและป้องกัน
อัคคีภยั เป็ นประจําทุกปีทงั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
บริษทั ให้ความสําคัญต่อการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว โดยจัดให้มกี องทุนสํารองเลี้ยง
ชีพเพื่อเป็ นการออมเงินไว้สาํ หรับอนาคต โดยบริษทั จะสมทบเพิม่ ในแบบอัตราก้าวหน้าสําหรับพนักงานทีม่ อี ายุ
งานมากขึน้ และเงินบําเหน็จเกษียณอายุเพื่อประโยชน์หลังจากครบกําหนดการเกษียณอายุของพนักงาน อีกทัง้
ยังได้จดั ทํากรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุกลุ่มที่ครอบคลุมการเสียชีวติ ทุกกรณีสําหรับพนักงานทุกคนเพื่อเป็ น
การป้องกันความเสีย่ งและบรรเทาความสูญเสียให้แก่พนักงานและครอบครัว ซึ่งเป็ นรายการเสริมเพิม่ เติมจาก
การเป็ นสมาชิกกองทุนประกันสังคมตามปกติ
รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับพนักงานได้เปิ ดเผยในรายงานฉบับนี้ ภายใต้หวั ข้อ “ด้านทรัพยากรมนุ ษย์”
หน้าที่ 28-31
ลูกค้า : บริษทั ให้ความสําคัญต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า จึงมุ่งมันพั
่ ฒนาสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ และปลอดภัยด้ว ยความใส่ใ จเพื่อที่จะส่งมอบสิง่ ที่ดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้าทัง้ ทางด้านคุ ณภาพและราคา
นอกจากนี้บริษทั ยังให้ความสําคัญต่อการรักษาความลับของลูกค้า รวมทัง้ จัดให้มหี น่ วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็ น
ศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคําปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อ
ได้ทห่ี มายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411 ซึ่งบริษทั จัดให้มเี จ้าหน้าทีซ่ ง่ึ พร้อมให้บริการและ
ดําเนินการอย่างถึงทีส่ ดุ เพือ่ ให้คาํ ขอต่างๆ ได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
สําหรับปี 2557 ไม่ปรากฎข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มนี ัยสําคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นํามา
พิจารณาวิเคราะห์และดําเนินการแก้ไขทันที เพื่อให้ลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจมากทีส่ ุดในสินค้าและบริการของ
บริษทั
คู่คา้ บริษทั ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ตามเงือ่ นไขทางการค้าทีส่ ุจริตด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม ภายใต้กรอบ
กติกาการแข่งขันทางการค้าตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเคารพสิทธิซ่งึ กันและกัน ยึดถือการปฏิบตั ติ ามสัญญา
และคํามันที
่ ใ่ ห้ไว้กบั คู่คา้ อย่างเคร่งครัด หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทก่ี ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ยการ
เจรจาแก้ไขปญั หาบนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และมีนโยบายในการรับและส่งมอบสินค้าตามคุณภาพ
และตรงตามกําหนดเวลา
คู่แข่งทางการค้า : บริษทั ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้กรอบกติกา
ของกฎหมายและการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต เป็ นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั โดยตลอดระยะเวลา
ของการดําเนินกิจการทีผ่ า่ นมาบริษทั ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใดๆ กับคูแ่ ข่งทางการค้า
เจ้าหนี้ : บริษทั ยึดถือและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในเงือ่ นไขการค้าต่อเจ้าหนี้ทางการค้าของบริษทั ทุกราย
ตามข้อตกลงและหน้าทีอ่ นั พึงมีต่อเจ้าหนี้ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะเป็ นเจ้าหนี้ทางการค้าหรือเจ้าหนี้เงินกู้
โดยได้มกี ารจ่ายเงินให้กบั เจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงือ่ นไขการชําระเงินทีไ่ ด้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
แรงงานและสิทธิมนุ ษยชน : บริษทั เคารพต่อสิทธิแห่งการเป็ นพลเมือง สิทธิเสรีภาพทางการเมือง และ
สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานในการทํางานของพนักงานและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสําคัญต่อสิทธิ
ตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ให้โอกาสในการจ้างงาน ต่อต้าน
การกระทําละเมิดต่อสิทธิมนุ ษยชน มีการดูแลและปกป้องไม่ให้ธุรกิจเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิของ
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มนุ ษยชน เช่น การไม่เอาเปรียบลูกจ้าง ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงไม่ใช้
แรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย เป็ นต้น
ด้านสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม : ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ถือเป็ นนโยบายที่
สําคัญอีกประการหนึ่งของบริษทั โดยมีการปลูกฝงั ให้พนักงานทุกคนมีจติ สํานึกในการทําความดี รูจ้ กั การให้ รูจ้ กั
การแบ่งปนั มีส่วนร่วมในการประพฤติตนเป็ นพลเมืองดีเพื่อชุมชุน สังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ บริษทั ได้กําหนดไว้
ในหน้าทีอ่ นั พึงปฏิบตั ขิ องพนักงานต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม สําหรับข้อมูลด้าน CSR ได้รายงานไว้ในหน้าที่ 68
ถึง 74
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้มกี ารปลูกฝงั ให้พนักงานตระหนักถึงการลดปริมาณขยะทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กรโดยปรับลดการใช้วสั ดุท่อี าจก่อให้เกิดมลพิษหรือเสียดุลยภาพต่อธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม รณรงค์ให้
พนักงานร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้บนั ไดแทนการใช้ลฟิ ท์ และการปิดไฟ ปิดแอร์ ในช่วงเวลาพัก
กลางวัน สนับสนุ นให้มกี ารสื่อสารผ่านระบบ Internet และ Intranet เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และส่งเสริม
ให้มกี ารนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ตามแนวทาง 3R คือ Reduce, Reuse, Recycle รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการ
รักษาสิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้อยูเ่ คียงคูส่ งั คมไทยตลอดไป
ภาครัฐ : บริษทั ดําเนินธุรกิจแบบสุจริตซื่อตรง มีการชําระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่
กําหนดของกฎหมาย ทัง้ ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย ภาษี
โรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ รวมตลอดถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ทุกประเภท
นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญา : บริษทั ยึดถือนโยบายทีจ่ ะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปญั ญา ไม่มกี ารลอกเลียนแบบหรือนํ าทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื มาใช้ในทางธุรกิจโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
รวมทัง้ มีการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกพนักงานให้รว่ มต่อต้านและงดการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบด้วย
บริษทั ได้รบั อนุ ญาตให้จําหน่ ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุ ญาตที่เป็ น Internation Brand
อย่างถูกต้อง และได้ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้าอยางเคร่งครัด อีกทัง้ ยังได้มกี ารสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า
ทีเ่ ป็ น House Brand ของตนเองด้วย โดยมุง่ สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าที่
มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยร่วมคิดร่วมพัฒนากับโรงงานผูผ้ ลิตอย่างต่อเนื่อง และในปีท่ี
ผ่านมาบริษทั ไม่มกี รณีละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาแต่อย่างใด
นโยบายไม่ละเมิดสิทธิมนุ ษยชน : บริษทั เคารพต่อความเสมอภาคของทุกคน และได้กําหนดนโยบาย
เพือ่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1.ไม่กระทําการใดๆ หรือสนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดสิทธิมนุ ษยชน
2.ให้ความรูค้ วามเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน
3.ไม่จาํ กัดความเป็ นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด
ทัง้ นี้พงึ หลีกเลีย่ งการแสดงความคิดเห็นทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มชี ่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผูท้ เ่ี ชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รบั การปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็ นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษทั และคําร้องเรียนพึงได้รบั การเอาใจใส่และดําเนินการอย่างเป็ นธรรม
บริษทั จัดช่องทางการสื่อสารร้องเรียนสําหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรมธรรม ผ่านทางนางชู
พันธุ์ อิม่ ทอง เลขานุ การบริษทั โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล์ law@occ.co.th ซึ่งเลขานุ การ
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บริษทั จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการรับข้อมูล เพือ่ เสนอต่อผูเ้ กีย่ วข้องเฉพาะเรือ่ งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ในการนี้ ผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็ นความลับของบริษทั อย่างดีทส่ี ดุ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ : บริษทั มีจุดยืนในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ขยัน อุตสาหะ
ซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม ยึดมันในความถู
่
กต้อง ควบคู่ไปกับการต่อต้านการกระทําใดๆ ซึง่ เข้าข่ายของการฉ้อฉล ทุจริต
คอร์รปั ชันทั
่ ง้ ภายในและภายนอกองค์กร ส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกคนในองค์กรประพฤติปฏิบตั ิตนด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมอันดี ต่อต้านการประพฤติทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึงการไม่ให้หรือมีส่วนร่วมในการให้
สินบนแก่หน่วยงานอื่นทัง้ ภาครัฐและเอกชน ไม่วา่ จะเพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ้ ่นื ก็ตาม
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ซึง่ ได้อนุ มตั หิ ลักการ
กํ า กับ ดู แ ลกิจ การที่ดีข องบริษัท (ฉบับ ปรับ ปรุ ง ครัง้ ที่ 1) โดยมีเ นื้ อ หาครอบคลุ ม ถึง การต่ อ ต้า นการทุ จ ริต
คอร์รปั ชัน่ เพื่อให้สอดคล้องกับการทีบ่ ริษทั ได้เข้าร่วมเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน่ (Collective Action Coalition) ซึง่ ได้มกี ารประกาศให้ผบู้ ริหารและพนักงานรับทราบการร่วมต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชันทุ
่ กรูปแบบ ในการนี้ บริษทั มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาต่อไปสู่แผนปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อนํ าไปสู่การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิก CAC อย่างสมบูรณ์ ซึง่ ปจั จุบนั อยู่ในระหว่างการ
ร่างนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ กําหนดหลักการ แนวทางปฏิบตั ิ และการสื่อสารในเรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชันให้
่
จัดเจนมากขึน้ เพิม่ เติมจากหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1)
ช่องทางการมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ถือหุน้ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแส
หรือให้ข้อมูล ในประเด็นที่สําคัญ เกี่ย วกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม ภายในที่
บกพร่อง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทาง นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง
เลขานุ การบริษทั โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล์ law@occ.co.th หรือทีอ่ ยู่ทางไปรษณีย์ บมจ.
โอซีซี เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ซึง่ เลขานุ การ
บริษทั จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อดําเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่าง
ระมัดระวัง โดยใช้กลไกทีไ่ ม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และเสนอต่อผูเ้ กีย่ วข้องเฉพาะ
เรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองสิทธิและ
ถูกรักษาไว้เป็ นความลับของบริษทั อย่างดีทส่ี ดุ
มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
1.ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนัน้ จะทําให้เกิดความไม่
ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2.บริษทั จะเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็ นความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูร้ อ้ งเรียน โดยกําหนด
มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีเ่ ป็ นพนักงาน รวมถึงผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รบั ความ
คุม้ ครองจากการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบตั งิ าน
เปลีย่ นตําแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็ นต้น
ในปี 2557 ทีผ่ า่ นมาบริษทั ไม่ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนการกระทําทุจริต หรือการกระทําผิดจริยธรรม หรือกรณี
เกีย่ วกับชื่อเสียงในทางลบของบริษทั แต่อย่างใด
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ให้ความสําคัญเรือ่ งการเปิดเผยสารสนเทศ มีการกําหนดมาตรการในการเปิ ดเผยสารสนเทศทัง้
ทีเ่ ป็ นสารสนเทศทางการเงินและทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินให้มคี วามถูกต้อง โปร่งใส มีสาระสําคัญครบถ้วน เพียงพอ
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ทันเวลา และเชื่อถือได้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น ระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรายงานประจําปี แบบ 56-1 และ
เว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เพื่อให้ผู้ท่ีมสี ่วนเกี่ยวข้องต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูล ที่จําเป็ นต่ อการ
ตัดสินใจอย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ บริษัท ได้กํา หนดแนวทางการปฏิบ ัติง านของพนัก งาน ผู้บ ริห าร และกรรมการไว้ใ น
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั เพือ่ ให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษทั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ เพื่อเพิม่ ความน่ าเชื่อถือ
และเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ด้วย โดยกําหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนและบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั โดยมี
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดังนี้
▪ รายงานเมือ
่ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารครัง้ แรก
▪ รายงานทุกครัง้ เมือ
่ มีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลการมีสว่ นได้เสีย
▪ ให้ก รรมการและผู้บ ริห ารส่ ง แบบการรายงานการมีส่ ว นได้เ สีย ให้แ ก่ เ ลขานุ ก ารบริษ ัท ซึ่ ง
เลขานุ การบริษทั จะต้องส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงาน
▪ กําหนดให้กรรมการและผูบ
้ ริหาร รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ รายงานการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ส่วนข้อมูลสําคัญของบริษัทที่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาทิ
1. เปิดเผยรายงานทางการเงินทีถ่ ูกต้องและโปร่งใส ตามสาระสําคัญของมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รอง
ทัวไป
่ โดยมีการจัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด เปิ ดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเผยแพร่ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั
2. เปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษทั
3. เปิ ดเผยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการทํารายการระหว่างกัน โดยบริษัทได้ปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการ
เปิ ด เผยมติท่ีป ระชุ ม ชื่อบุ ค คลที่ทํา รายการ และรายละเอีย ดเกี่ย วกับ รายการดัง กล่ า วอย่า ง
ครบถ้วน พร้อมทัง้ มีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิสําหรับการดูแลที่ชดั เจน เพื่อขจัดปญั หาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ยความรัดกุมและรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล
4. เปิ ดเผยการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จํานวน
ครัง้ การเข้าประชุม เป็ นต้น (รายละเอียดภายใต้หวั ข้อสรุปสถิตกิ ารเข้าร่วมประชุม หน้าที่ 66
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5. เปิ ด เผยประเภทค่ า ตอบแทน ลัก ษณะและจํ า นวนเงิน ค่ า ตอบแทนกรรมการเป็ น รายบุ ค คล
โครงสร้างและสัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ โครงสร้างการถือหุน้ แบบไขว้
ระหว่างกันกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
6. เปิ ดช่องทางให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ขอ้ มูลในประเด็นทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการกระทําผิดกฎหมาย
และผิด จรรยาบรรณ โดยสามารถติด ต่ อ สื่อ สารผ่ า น นางชู พ นั ธุ์ อิ่ม ทอง เลขานุ ก ารบริษัท
โทรศัพ ท์ส ายตรง 02-294-0657 หรือ ทางอีเ มล์ law@occ.co.th ซึ่ง เลขานุ ก ารบริษัท จะเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ย วข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ในการนี้ ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองสิทธิและ
ถูกรักษาไว้เป็ นความลับของบริษทั อย่างดีทส่ี ดุ
7. งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ : บริษทั กําหนดบุคคลที่ทําหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้ นัก
ลงทุน ทัง้ รายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอื่นๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้ท่ี :
นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี – การเงิน
โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-2950415
Email : cef@occ.co.th
ทัง้ นี้ ข้อมูลทีส่ าํ คัญของบริษทั ทีเ่ ป็ นปจั จุบนั และครบถ้วนตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี จะ
ได้รบั การจัดทําและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.occ.co.th พร้อมทัง้ สามารถดาวน์ โหลดข้อมูล
ต่างๆ ได้
8. กิจกรรมพบนักลงทุน : นับ ตัง้ แต่ ปี 2552 จนถึง ป จั จุบ นั บริษัท และบริษัท ในกลุ่ มสหพัฒน์ ไ ด้
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ”
ภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ เป็ นประจําทุกปี เพื่อพบปะนักลงทุน และ
นักวิเคราะห์ โดยมีคุณธีรดา อําพันวงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การและ CEO เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับกิจการและผลประกอบการของบริษัท ในการนี้ ยังได้มกี ารจัดทําหนังสือสรุป
ข้อมูลประวัติ ผลประกอบการ และสินค้าของบริษัท มอบให้กบั นักลงทุนและนักวิเคราะห์ท่มี า
ร่วมงานซึง่ ได้รบั การตอบรับอย่างดี
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ ม่ี คี วามรูห้ ลากหลายสาขาอาชีพ มีความสามารถ และประสบการณ์
ทีม่ คี วามหลากหลาย ทัง้ ทางด้านการบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด เป็ นต้น มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของบริษทั ด้านต่างๆ ร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
อาทิ นโยบายทางการเงิน การกํากับ ดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ภาพรวมขององค์กร รวมตลอดถึง
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ปจั จุบนั ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอีก
จํ า นวน 6 ชุ ด ซึ่ ง ได้ ร ับ การแต่ ง ตัง้ จากคณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการกํากับ
56-1

46

ดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อการปฏิบตั หิ น้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาหรือรับทราบ ดังนัน้ ผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงสามารถมันใจได้
่
ว่า บริษัทมีการดําเนิ นการและ
กลันกรองงานอย่
่
างรอบคอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน
9 ท่าน ประกอบด้วย
▪ ประธานกรรมการบริษท
ั
1 ท่าน
ไม่ได้เป็ นผู้บริหาร ไม่ได้เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การหรือบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
▪ กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ
้ ริหาร
4 ท่าน
▪ กรรมการตรวจสอบ
3 ท่าน
เป็ นกรรมการอิสระ และมีความรูด้ า้ นบัญชีและการเงินเป็ นอย่างดี
▪ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ
้ ริหาร
1 ท่าน
โดยจํานวนกรรมการอิสระมีสดั ส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปตามข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อํานาจกรรมการ
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั ตามทีร่ ะบุในข้อบังคับบริษทั คือ กรรมการสองคนลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพัน
บริษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั ได้
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
“กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มคี วามเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รายละเอียดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระแสดงอยูใ่ นข้อ 8.3 การสรรหา
และแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ภายใต้หวั ข้อย่อย “หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ” หน้าที่ 6263 ของรายงานฉบับนี้
กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ท่จี ะดํารงตําแหน่ งกรรมการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกระบวนการทีเ่ ป็ นไปอย่างโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาจะ
พิจารณาคัดเลือกผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมกับตําแหน่ งทีว่ ่างลงตามทักษะทีจ่ ําเป็ นในการบริหารงานของบริษทั
รวมถึงการมีวิสยั ทัศน์ เป็ นผู้มคี ุณธรรม มีประวัติการทํางานที่ดีไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
รวมถึงการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ตามหลักการดังนี้ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย (Fiduciary Duties) ปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ด้ว ยความระมัด ระวัง (Duty of Care) ปฏิบ ัติห น้ า ที่ด้ว ยความซื่อ สัต ย์สุ จ ริต (Duty of Loyalty) และ
กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (accountable) ต่อหน้าที่
รายละเอียดเพิม่ เติมของกระบวนการสรรหากรรมการ อยู่ภายใต้หวั ข้อการสรรหากรรมการและ
ผูบ้ ริหาร หน้าที่ 64 - 65
อายุกรรมการบริษทั และวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษทั
บริษทั มิได้กําหนดอายุกรรมการบริษทั และ/หรือ จํานวนวาระสูงสุดทีจ่ ะดํารงตําแหน่ งติดต่อกันได้
นานทีส่ ุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชีย่ วชาญของกรรมการบริษทั แต่ละท่านไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั
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อายุ ตราบทีแ่ ต่ละท่านยังคงสามารถนําความรูแ้ ละประสบการณ์มาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั รวมถึงการทีผ่ ถู้ อื
หุน้ ยังคงให้ความไว้วางใจ โดยการเลือกตัง้ กรรมการท่านเดิมเป็ นกรรมการของบริษทั ต่อไป
สําหรับวาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้
ซึง่ เมือ่ ครบวาระแล้วอาจได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปได้อกี
บริษทั มิได้กาํ หนดอายุกรรมการ และ/หรือ จํานวนวาระสูงสุดทีจ่ ะดํารงตําแหน่งต่อเนื่องได้ โดยเห็น
ว่ า อายุ ห รือ ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน่ ง มิไ ด้เ ป็ น อุ ป สรรคหากเปรีย บเทีย บกับ ความรู้ค วามสามารถและ
ประสบการณ์อนั ทรงคุณค่าที่แต่ละท่านมีและพร้อมที่จะนํ ามาเป็ นประโยชน์ ต่อบริษทั ได้ อย่างไรก็ตามเหตุผล
สําคัญอีกประการหนึ่งก็คอื หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยังคงให้ความไว้วางใจ โดยการเลือกตัง้ กรรมการท่านเดิมเป็ น
กรรมการของบริษทั ต่อไป บริษทั ก็ยอ่ มทีจ่ ะเคารพต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ บริษทั จึงไม่ได้กําหนดจํานวนวาระ
การดํารงตําแหน่งติดต่อกันและอายุของกรรมการไว้อย่างชัดเจน
จํานวนบริษทั ทีก่ รรมการบริษทั ไปดํารงตําแหน่ง
บริษัท มิไ ด้กํ า หนดจํ า นวนบริษัท ที่ก รรมการบริษัท แต่ ล ะท่ า นไปดํ า รงตํ า แหน่ ง เพราะเชื่อ ว่ า
ความสามารถทางธุรกิจและความเชีย่ วชาญของกรรมการบริษทั แต่ละท่านไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั จํานวนบริษทั ทีด่ ํารง
ตํ า แหน่ ง ตราบเท่ า ที่แ ต่ ล ะท่ า นยัง คงมีค วามตัง้ ใจในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ก รรมการบริษัท โดยการใช้ค วามรู้
ความสามารถและความเชีย่ วชาญทางธุรกิจมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั อย่างไรก็ตามปจั จุบนั ไม่มี
กรรมการบริษทั ท่านใดดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง
บริษทั ได้เปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลประสบการณ์ทํางานและข้อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
แต่ละท่านทีบ่ ริษทั อื่นไว้ในแบบ 56-1 หน้าที่ 92-94 และในรายงานประจําปี
การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการบริษัท ไม่ไ ด้เ ป็ น บุ ค คลคนเดีย วกัน กับ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร และไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครับต่อกัน มีความเป็ นอิสระจากกันและถ่วงดุลซึง่ กันและกัน โดยมีอาํ นาจหน้าทีต่ ่างกัน
ระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารปฏิบตั งิ านประจําอย่างชัดเจน
บริษทั มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งกําหนดขอบเขตหน้าที่
ของคณะกรรมการแต่ละชุด และอํานาจกรรมการผูจ้ ดั การแยกออกจากกัน โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะเป็ น
ผู้นําในการบริหารจัดการและวางแผนการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กําหนด
ภายใต้อาํ นาจในการดําเนินงานตามกฎบัตรการทํางานของกรรมการผูจ้ ดั การ
เลขานุ การบริษทั
บริษทั ได้แต่งตัง้ นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง ดํารงตําแหน่งเลขานุ การบริษทั มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม
2551 เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด และตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดย
รายละเอียดบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ และข้อมูลเลขานุ การบริษัท แสดงอยู่ในหน้ าที่ 26 และ 96 ของ
รายงานฉบับนี้
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยตามความรูค้ วามชํานาญที่เหมาะสมเพื่อให้ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และ
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ดําเนินงานอย่างรัดกุมรอบคอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บริหาร
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อย แสดงอยูใ่ นหน้าที่ 54-62 ของ
รายงานฉบับนี้
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาวะผูน้ ํา และวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ว ยผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิท่ีมีค วามรู้ ความสามารถ ความเชี่ย วชาญ และมี
ประสบการณ์ ท่เี ป็ นประโยชน์ ต่อบริษทั มีภาวะผู้นํา มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมืออาชีพในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝา่ ย มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
กลยุทธ์ เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมายของบริษทั รวมทัง้ มีนโยบายในการพิจารณาทบทวนตามวาระ
และสภาวะการณ์ ท่ีเ หมาะสมอย่า งน้ อ ยทุ ก ๆ 5 ปี เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายการดํา เนิ น ธุ ร กิจ ที่มีค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการดูแลสอดส่องการทํางานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ
การบริหารความเสี่ยง แผนการปฏิบตั ิงาน งบประมาณประจําปี และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เพื่อก่ อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน โดยยึดถือประโยชน์ สูงสุดของบริษทั ผูถ้ ือหุ้น และผูท้ ่มี สี ่วน
เกีย่ วข้องเป็ นสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
การกํากับดูแลกิจการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุ มตั หิ ลักการกํากับดูแล
กิจการ (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปจั จุบนั ตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate
Governance Scorecard อันประกอบด้วย 1.) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 2.) หลักการกํากับดูแลกิจการ 5
หมวด 3.) จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 4.) จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยบริษทั ได้
ประกาศใช้แ ละมีการเผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet และเว็ปไซต์ของบริษัท www.occ.co.th ภายใต้หวั ข้อ
่ วย ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการทีบ่ ริษทั ได้
invester ซึง่ มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันด้
เข้าร่วมเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ (Collective Action Coalition)
บริษทั ได้มกี ารประกาศให้ผบู้ ริหารและพนักงานรับทราบการร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชันทุ
่ กรูปแบบ ควบคู่ไป
กับการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กรของบริษทั BEAUTY from within : งามจากภายในสู่ภายนอก
ผ่านการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม 6 งาม คือ Boundaryless, Ethics and Integrity, Adaptability to Change,
Unity, Talent และ You are Our Valued Customer
การรายงานการมีสว่ นได้สว่ นเสียของกรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษทั และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั มีหน้าทีจ่ ดั ทําแบบรายงานการมีสว่ นได้สว่ นเสียของตนเอง
หรือของบุคคลทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการกํากับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียใน
ระดับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง โดยต้องมีการจัดทําแบบรายงานดังกล่าวทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง และ
กํ า หนดให้เ ลขานุ ก ารบริษัท มีห น้ า ที่จ ัด เก็ บ รวบรวม และทํ า สํ า เนาส่ ง ประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้รบั การรายงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบและ
กํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษทั ยังได้กําหนดให้บรรจุวาระการรายงานการถือ
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ครองหลักทรัพย์บริษทั ของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร เป็ นวาระประจําในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริหาร เพือ่ การรายงานให้ทราบกันทุกฝา่ ยด้วย
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้กําหนดแนวทางในการดําเนิ นการกับรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interests) ระหว่างผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งอื่นๆ ด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุมผี ล คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั การกําหนดราคาเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็ น
ธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขัน้ ตอนทีก่ ําหนด
ด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็ นอิสระต่อกัน มีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสในการอนุมตั เิ ข้า
ทํารายการ และคํานึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริษทั ฯ โดยยึดถือหลักปฏิบตั ติ ามข้อแนะนํ าและแนวทางการ
ปฏิบตั ขิ องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นสําคัญ
การพิจารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครัง้ บริษทั ดําเนินการตามขัน้ ตอนการทํา
รายการที่เ กี่ย วโยงกัน แจ้ง และเปิ ด เผยต่ อ ที่ป ระชุ ม โดยระบุ ช่ือ และความสัม พัน ธ์กนั ของบุ ค คลที่เ กี่ย วโยง
นโยบายการกําหนดราคา มูล ค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุ ผลความจําเป็ นของรายการดังกล่าว ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนความเห็นที่แตกต่างจากมติท่ปี ระชุมด้วย กรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียต้องออก
จากห้องประชุมโดยไม่อยู่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ เพื่อให้คณะกรรมการท่านอื่นสามารถแสดง
ความคิดเห็นกันได้อย่างเป็ นอิสระ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระด้วย
ในปี 2557 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ได้มมี ติอนุ มตั กิ าร
ทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันสําหรับปี 2558 ตามเงื่อนไขและขนาดรายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยไม่ตอ้ งขออนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ จํานวน 2 รายการ ซึง่ บริษทั ได้มกี ารเปิ ดเผย โดยการแจ้งมติ
ผ่านเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วในวันที่ท่ปี ระชุมมีมติอนุ มตั ิ ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มกี ารทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือการซื้อขายทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นการฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดแสดงอยูใ่ นหน้าที.่ ...40....... ของรายงานฉบับนี้
การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั มีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจะแจ้งกําหนดวันประชุมทัง้
ปี ให้กรรมการทราบตัง้ แต่ตน้ ปี ซึง่ ตามปกติจะกําหนดไว้ปีละ 6 ครัง้ และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิม่ เติม
ตามความเหมาะสม คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมประชุมโดยถือเป็ นหน้าที่ เพื่อรับทราบ
ร่วมวางนโยบายและร่วมตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
อย่างสมํ่าเสมอ ยกเว้นในกรณีป่วยหรือติดภาระกิจสําคัญซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กจ็ ะลาประชุม ซึง่ หากเป็ น
กรณีน้ีกจ็ ะมีการฝากข้อเสนอแนะหรือข้อความเห็นผ่านทางเลขานุ การบริษทั เพื่อเรียนให้ทป่ี ระชุมรับทราบและมี
การติดตามผลของการประชุมครัง้ นัน้
เลขานุ การบริษทั จะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครัง้ ก่อน
และเอกสารประกอบที่มสี ารสนเทศสําคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการ
ประชุมเสมอ เว้นแต่ในกรณีมเี หตุจาํ เป็ นเร่งด่วน เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั สามารถเสนอวาระเพิม่ เติมในวาระการ
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ประชุมผ่านทางเลขานุ การบริษทั และประธานกรรมการบริษทั ซึง่ ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมได้เปิ ดโอกาสให้
กรรมการสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ มีการเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเป็ นครัง้
คราว เพื่อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรง สามารถนํ าไป
ปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ง
เสียง และกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใดจะไม่รว่ มประชุมและงดออกเสียงในเรื่องนัน้ หากคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็ นเสียงชี้ขาด โดยมีเลขานุ การบริษทั ทําหน้ าที่จด
บันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรครอบคลุมสาระสําคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม และ
เสนอต่อทีป่ ระชุมรับรองเป็ นวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป
รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั แล้วจะได้รบั การจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ
พร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบ และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้ โดยในปี 2557 บริษทั ได้จดั
ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ รวม 6 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ
รายนามคณะกรรมการบริษทั ตําแหน่ ง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั หน้าที่ 20และสรุปการเข้า
ประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2557 หน้าที่ 66 ของรายงานฉบับนี้
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่
ชัดเจนและนํ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อเสนอขออนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ โดยมีกระบวนการพิจารณาจํานวนเงิน
ค่าตอบแทนประจําปี อย่างโปร่งใส และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทน มีการกําหนดโครงสร้าง/
องค์ประกอบของค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จาก
กรรมการแต่ ละคน และสอดคล้องกับผลการดําเนิ นงานของบริษัท โดยเทียบเคียงได้ใ นอุ ตสาหกรรมระดับ
เดีย วกัน กรรมการที่ไ ด้ร บั มอบหมายหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการเป็ น กรรมการเฉพาะเรื่อ งจะได้ร บั
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 ย่ อ ยอื่ น ๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุมซึง่ ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่ งในทางบริหาร ครัง้ ละ
5,000 บาท
โดยการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ ให้จ่ายเพียง
ครัง้ เดียว
2. ค่าตอบแทนประจําปี – จ่ายให้แก่กรรมการบริษทั ทุกท่าน
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ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ส่ ว นค่ า ตอบแทนของผู้บ ริห ารเป็ น ไปตามหลัก การและนโยบายของคณะกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทน ซึง่ เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ทัง้ นี้
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในปี 2557 บริษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ภายใต้
หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารแล้ว
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริษทั ส่งเสริมให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารทุกท่านได้มกี ารพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการเข้าร่วม
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดย
กรรมการบริษทั ทุกท่านมีประวัตกิ ารได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) แล้ว นอกจากนี้ บริษทั ยังส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน
ไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ เพื่อนําความรูม้ าใช้ประโยชน์กบั บริษทั ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั งิ าน
อย่างต่อเนื่องต่อไป
▪ ข้อมูลการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
EAC รุ่น
DCP
รายชื่อกรรมการ
DAP รุ่นที่ DCP รุ่นที่
RCC รุ่นที่ CDC รุ่นที่
ที่
Refresher
1. นางกาญจนา
2. นายสมศักดิ ์
3. นางธีรดา
4. นายมนู
5. นายชัยเลิศ
6. นางทิพาภรณ์
7. นางอรดี
8. นางวัชนี
9. นายวันชัย

สายสิรพิ ร
ธนสารศิลป์
อําพันวงษ์
ลีลานุวฒ
ั น์
มนูญผล
โชควัฒนา
รุง่ เรืองโรจน์
วัฒนถวัลย์วงศ์
อํ่าพึง่ อาตม์

3/2003
3/2003
3/2003
3/2003
35/2005

32/2003
5/2001
51/2004
68/2005
68/2005
5/2001
1/2000
102/2008

1/2000
-

1/2006
-

3/2008
-

1/2008
-

▪ ในปี 2557 กรรมการบริษท
ั และผูบ้ ริหารได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาความรูใ้ นด้านต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ

นางกาญจนา
นางธีรดา
นางอรดี
นางวัชนี
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สายสิรพิ ร
อําพันวงษ์
รุง่ เรืองโรจน์
วัฒนถวัลย์วงศ์

EPD Forum
1/2014
โดยสมาคม
บริษทั จด
ทะเบียนไทย

-

Chairman
Forum
1/2014
โดย IOD

AC Forum
2014
โดย IOD

ความท้าทาย
ของกรรมการ
ตรวจสอบ กับ
การพัฒนา
อย่างยังยื
่ น
ของบริษทั จด
ทะเบียน
โดย ก.ล.ต

ระบบการ
ป้องกันการ
ทุจริตกับ
นิตศิ าสตร์ รุน่ ที่
1/2557 โดย

การป้องกัน
การทุจริตใน
องค์กรรุน่ ที่ 8
และ
วิชาชีพบัญชี
AEC โดย

สภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพ
บัญชี

Thailand
Focus 2014
โดย SET

-

-

-

-

-




-

-

-

-

-

-

-

-


-



-

-

-
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นางจันทรา
ดร. ภัทร

ตัง้ ธนศฤงคาร
ปทุมารักษ์

-

-

-

-


-


-



▪ การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

บริษัท จัด ให้มีก ารปฐมนิ เ ทศน์ สํ า หรับ กรรมการใหม่ ท่ีเ ข้า รับ ตํ า แหน่ ง ใหม่ โดยมอบหมายให้
เลขานุ การบริษทั เป็ นผูน้ ํ าเสนอข้อมูลและบรรยายชีแ้ จงให้กบั กรรมการใหม่รบั ทราบนโยบายธุรกิจ
ของบริษทั และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ พาเข้าเยีย่ มชมกิจการเพื่อการมองเห็นภาพทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้
และได้มอบแฟ้มคูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียนทีบ่ ริษทั ได้จดั ทําขึน้ เพือ่ การรับทราบบทบาทหน้าที่
ความรับ ผิด ชอบ รวมถึง การรับ ทราบคํา ชี้แ จงเกี่ย วกับ พันธะทางกฎหมาย ระเบีย บข้อ บังคับ ที่
เกีย่ วข้องในฐานะกรรมการบริษทั จดทะเบียน และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วย
ทัง้ นี้ ในปี 2557 บริษทั ไม่มกี รรมการเข้าใหม่แต่อย่างใด
▪ ผูป้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องกับส่วนงานการกํากับดูแลกิจการ
บริษทั ได้สนับสนุ นและส่งเสริมให้เลขานุ การบริษทั เลขานุ การคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ผูจ้ ดั การ
สํานัก ตรวจสอบภายใน และผู้ท่ีเ กี่ย วข้องกับ ส่วนงานการกํากับ ดูแ ลกิจการของบริษัท เข้าร่ว ม
สัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ นอกจากนี้ยงั
ส่งเสริมการได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อนํ าความรูม้ าใช้ประโยชน์กบั บริษทั ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั งิ าน
อย่างต่อเนื่องต่อไป
แผนการสืบทอดตําแหน่ ง
▪ ผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษทั มีการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ งในการเตรียมความพร้อมสําหรับทดแทนตําแหน่ งผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานทีจ่ ะครบกําหนดเกษียณอายุ รวมถึงกรณีทผ่ี บู้ ริหารไม่สามารถ
ปฏิบ ัติง านได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริห ารจะได้มีก ารติด ตามและประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคคลทีจ่ ะได้รบั การส่งเสริมให้เป็ นผูบ้ ริหารและอยู่ในเกณฑ์ทจ่ี ะได้รบั การพิจารณาอย่างสมํ่าเสมอ
ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. กําหนดตําแหน่ งงานทีจ่ ะพิจารณาหาบุคคลทีจ่ ะได้รบั การส่งเสริมเพื่อทดแทนตําแหน่ งงานและเกณฑ์
การพิจารณา
2. คัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทก่ี าํ หนดเข้าอยูใ่ นกลุ่มผูไ้ ด้รบั การพัฒนาเพือ่ ทดแทนตําแหน่ ง
งาน
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็ นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิง่ ที่ต้องพัฒนาเพิม่ เติม เพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมตามคุณสมบัตขิ องตําแหน่งงาน
4. จัด ทํา แผนพัฒ นารายบุ ค คล เพื่อ ส่ง เสริม การพัฒ นาศัก ยภาพและขีด ความสามารถของผู้ท่ี
สมควรได้รบั การคัดเลือก สําหรับเตรียมความพร้อมในการทดแทนตําแหน่งงาน
▪ พนักงาน
สําหรับแนวทางในการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคลากรภายในองค์กรนัน้ เริม่ จากการคัดเลือกคน
เก่งและคนดีเข้ามาร่วมงาน เป็ นคนรุ่นใหม่ท่มี คี วามรูค้ วามสามารถ สนับสนุ นให้ได้รบั การอบรม
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เพิ่ม เติม ทัก ษะความรู้แ ละพัฒ นาสร้า งความพร้อ มให้ทุก คนมีโ อกาสเติบ โตก้า วหน้ า ขึ้น สู่ร ะดับ
ผูบ้ ริหารในอนาคต ซึ่งจะได้รบั การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูก่ ารเป็ นผูน้ ําภายใต้แผนการสืบทอดตําแหน่งต่อไป
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
มีการแบ่งแยกหน้ าที่และความ
รับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยตามความรูค้ วามชํานาญที่เหมาะสมเพื่อให้ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละ
ด้าน และดําเนินงานอย่างรัดกุมรอบคอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 6 ชุด คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ทุกท่านล้วน
มีความเป็ นอิสระ และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกําหนดและตามนิยามของบริษทั ดังนี้

ลําดับ
1.
2.
3.

รายชือ่
นางอรดี
นางวัชนี
นายวันชัย
นางชูพนั ธุ์

รุง่ เรืองโรจน์
วัฒนถวัลย์วงศ์
อํ่าพึง่ อาตม์
อิม่ ทอง

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เลขานุ การบริษทั

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
จํานวนครัง้
จํานวนครัง้ ที่
การประชุม เข้าร่วมประชุม
12
12
12
12
12
12

โดยนางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายวันชัย อํ่าพึง่ อาตม์ สําเร็จการศึกษาด้านบัญชีโดยตรง ส่วนนาง
อรดี รุง่ เรืองโรจน์ สําเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ทุกท่านจึงล้วนเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรอบรูด้ า้ นบัญชี-การเงินอย่าง
ดี (ตามรายละเอียดประสบการณ์ทํางานและประวัตกิ ารศึกษาอบรมของท่านภายใต้หวั ข้อ ข้อมูลของกรรมการ
บริษทั หน้าที่ 94-94) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอเป็ นประจําทุกเดือน และมีการ
รายงานผลต่ อ คณะกรรมการบริษัท โดยมีน างชู พ นั ธุ์ อิ่ม ทอง เลขานุ ก ารบริษัท ปฏิบ ัติห น้ า ที่เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือการถอด
ถอนจากคณะกรรมการบริษทั หรือการพ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จาก
ตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. กําหนดให้มกี ารประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง ผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการ
บริษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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2. มีอํานาจเชิญ ผูบ้ ริหาร ฝา่ ยจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง มาชีแ้ จง ให้ความเห็น ร่วม
ประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอาํ นาจในการตรวจสอบผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องภายในขอบเขตของอํานาจและหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือ ทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือ จ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ใน
กรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บ ริษัท มีร ะบบควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้ าหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เ กี่ย วโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
ข. ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
ค. ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
ง. ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎ
บัตร (Charter)
ซ. รายการอื่น ที่เ ห็น ว่ า ผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุ น ทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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7. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ก. รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริตหรือสิง่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝา่ ฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหาร ไม่ดําเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ ําหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุ นและติดตามให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับ ปรุง และแก้ไ ขกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ และนํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
10. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษทั จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชือ่
นายมนู
ลีลานุ วฒ
ั น์
นางกาญจนา สายสิรพิ ร
นางธีรดา อําพันวงษ์

ตําแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
จํานวนครัง้
จํานวนครัง้ ที่
การประชุม เข้าร่วมประชุม
2
2
2
2
2
2

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จัดตัง้ ขึน้ เพื่อทําหน้าทีส่ นับสนุ นการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัทในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการกําหนดค่าตอบแทน การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและ
รู ป แบบค่ า ตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บ ริห ารระดับ สู ง เพื่อ ให้ม ัน่ ใจได้ว่ า บริษัท มีก ารพิจ ารณา
ค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออก
หรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง ทัง้ นี้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทีพ่ น้ จาก
ตํ าแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่ งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ โดยมีข อบเขตอํานาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. มีอาํ นาจเชิญฝา่ ยจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น
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2. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ในกรณี
จําเป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
บริษทั วงเงินค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และจํานวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ ่ายในปี ท่ี
ผ่านมา เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ
2. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน อํานาจหน้าที่
และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้อนุ มตั แิ ละนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ อนุ มตั ิ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ที่มิได้ดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริษทั ) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน อํานาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ิ
4. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
5. ปฏิบตั กิ ารใดๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการบริษทั จํานวน 4 ท่าน ดังนี้
ลําดับ

รายชือ่

1.
2.
3.
4.

นางธีรดา อําพันวงษ์
นางกาญจนา สายสิรพิ ร
นายมนู
ลีลานุ วฒ
ั น์
นางอรดี
รุง่ เรืองโรจน์

ตําแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการสรรหา
จํานวนครัง้
จํานวนครัง้ ที่
การประชุม
เข้าร่วมประชุม
2
2
2
2
2
2
2
2

คณะกรรมการสรรหาจัดตัง้ ขึน้ เพื่อทําหน้าที่สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั ในการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี ในด้านการสรรหาและกลันกรองบุ
่
คคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริษทั ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและเพื่อการได้มาซึง่ บุคคล
ทีม่ คี ุณภาพ
คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม
หรือคณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ ง ทัง้ นี้ กรรมการสรรหาที่พน้ จากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎ
บัตรต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
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1. มีอํานาจเชิญฝา่ ยจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือ
ส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น
2. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือ ทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือ จ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ใน
กรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั
2. ตรวจสอบประวัตแิ ละข้อมูลต่างๆ ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติท่เี หมาะสมโดยเป็ นไปตาม
ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3. จัดทําความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชือ่ บุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
6. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยสมาชิก จํานวน 6 ท่าน โดยคัดเลือกจากผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าที่
ดูแลรับผิดชอบสายงานหลักทุกสายงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชี-การเงิน ฝ่ายการตลาดเครื่องสําอาง ฝ่าย
การตลาดแฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์ ฝา่ ยการตลาดเส้นผม และสํานักกรรมการผูจ้ ดั การ ดังมีรายนามต่อไปนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชือ่
นางธีรดา
อําพันวงษ์
นางวัชนี
วัฒนถวัลย์วงศ์
นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร
นางสาวศิรพิ ร ตัง้ ธนศฤงคาร
นางสาวพัชรี ธํารงกิตติคุณ*
ดร. ภัทร
ปทุมารักษ์**
นางกัลยรักษ์ พงค์สวุ รรณ

ตําแหน่ง
ประธาน
กรรมการผูจ้ ดั การและCEO
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ผอ.ฝา่ ยบัญชี-การเงิน
กรรมการ
ผอ.ฝา่ ยการตลาดเครือ่ งสําอาง
กรรมการ
ผอ.ฝา่ ยการตลาดเส้นผม
กรรมการ
ผอ.สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
เลขานุ การคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
จํานวนครัง้
จํานวนครัง้ ที่
การประชุม เข้าร่วมประชุม
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
10
10

* ขาดประชุมจํานวน 1 ครัง้ เนื่องจากเดินทางไปปฏิบตั หิ น้าทีย่ งั ต่างประเทศ
** เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งครัง้ แรกเดือนมีนาคม 2557 (ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 2/2557 เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2557 แต่งตัง้ ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ เป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตัง้ ขึ้นเพื่อทําหน้ าที่สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการบริหาร ในการประเมินความเสีย่ งและกําหนดมาตรการป้องกัน ติดตามดูแลความเสีย่ ง
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ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและยอมรับได้โดยมีนางกัลยรักษ์ พงค์สุวรรณ ผูจ้ ดั การส่วน สํานักตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือถึง
แก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ ง ทัง้ นี้ กรรมการบริหารความเสีย่ งทีพ่ น้ จากตําแหน่ ง
ตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามที่
กําหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. ขอรับคําปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างทีป่ รึกษา
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณีดว้ ยค่าใช้จ่ายของ
บริษทั
่ ง้ องค์กร
2. มีอาํ นาจแต่งตัง้ คณะทํางานประเมินและติดตามความเสีย่ งทัวทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. นําเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบ
2. กําหนดแนวทางการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร
3. ติดตามกระบวนการระบุและประเมินความเสีย่ งทีค่ ณะทํางานบริหารความเสีย่ งนําเสนอ
4. ประเมินและอนุมตั แิ ผนการจัดการความเสีย่ ง ทีค่ ณะทํางานฯ นําเสนอ
5. นําเสนอรายงานการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบ
6. กํากับดูแลประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง
7. นําเสนอการแต่งตัง้ คณะทํางานบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบ
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ
9. ปฏิบตั กิ ารใดๆ อันเป็ นลักษณะเฉพาะตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบด้วย สมาชิกจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชือ่

ตําแหน่ง

นางกาญจนา สายสิรพิ ร
ประธาน
นางอรดี
รุง่ เรืองโรจน์ กรรมการ
น.ส.รัตนา วงศ์เลิศวิทย์ กรรมการ/เลขานุ การ

กรรมการไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการสรรหา
จํานวนครัง้
จํานวนครัง้ ที่
การประชุม
เข้าร่วมประชุม
2
2
2
2
2
2

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ทําหน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
ในการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องกิจการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี สําหรับบริษทั
จดทะเบียนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Scorecard
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือถึง
แก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ ง ทัง้ นี้ กรรมการกํากับดูแลกิจการทีพ่ น้ จากตําแหน่ ง
ตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามที่
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กําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึง่ ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
3/2557 เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. มีอํานาจเชิญฝา่ ยจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือ
ส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น
2. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือ ทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือ จ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ใน
กรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. เสนอแนวนโยบายเกีย่ วกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ่อคณะกรรมการบริษทั
2. ดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้เ ป็ นไปตามข้อกําหนด ข้อบังคับของ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย พ.ร.บ.บริษัท มหาชนจํา กัด มาตรฐานการบัญ ชี คํา
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับ ดูแลกิจการของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตั ิ ข้อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4. เสนอแนะข้อกําหนดเกีย่ วกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ข้อพึงปฏิบตั ขิ อง
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
5. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทําหน้าที่สนับสนุ นงานการกํากับดูแลกิจการที่ดไี ด้ตาม
ความเหมาะสม
6. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก จํานวน 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นางธีรดา
อําพันวงษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี-การเงิน
3. นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์ ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยสํานักงาน
4. นางสาวศิรพิ ร ตัง้ ธนศฤงคาร ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการตลาดเครือ่ งสําอาง
5. ดร. ภัทร
ปทุมารักษ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
โดยมี นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง เลขานุการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุ การคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท มีฐานะเป็ นฝ่ายจัดการจัดตัง้ ขึ้นเพื่อทํา
หน้ าที่บริหารจัดการกิจการของบริษทั ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริตเยีย่ งวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนัน้ จะพึงกระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วย
อํานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ นกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม
หรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผู้
ถือหุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด หรือครบกําหนดเกษียณอายุ
และไม่ ไ ด้ ร ับ การว่ า จ้ า งต่ อ ในตํ า แหน่ ง เดิ ม หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ใ ห้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ทัง้ นี้
กรรมการบริหารทีพ่ น้ จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้
คณะกรรมการบริห าร มีข อบเขตอํา นาจหน้ าที่ และความรับ ผิด ชอบตามที่กํา หนดไว้ใ นกฎบัต รต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. แต่ ง ตัง้ ถอดถอน โยกย้า ย พิจ ารณาความดีค วามชอบตลอดจนกํ า หนดค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตัง้ ถอดถอน คณะทํางานอื่นใดเพือ่ ดําเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษทั
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบตั งิ าน และสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรรมการบริหาร
และ/หรือ พนักงานผูด้ ํารงตําแหน่ งทางการบริหาร เป็ นผูล้ งนามอนุ มตั ิเบิกจ่ายสินทรัพย์ของ
บริษทั ได้
4. อนุมตั กิ ารเข้าทํานิตกิ รรมทีม่ ใิ ช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท
5. อนุ มตั ใิ ห้ดาํ เนินการขอหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 50 ล้านบาท
6. อนุ มตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท
7. อนุมตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสัน้ ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 50 ล้านบาท
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 เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ 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 การฟ้องร้องคดี
และ/หรือการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั สําหรับเรื่องทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั
ทางการค้า ทีม่ ที ุนทรัพย์ไม่เกิน จํานวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ทีเ่ ป็ นปกติวสิ ยั ทางการค้าทีม่ ที ุน
ทรัพย์ไม่เกิน จํานวน 20 ล้านบาท
13. มีอาํ นาจเชิญผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือ
ส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น
14. ขอรับคําปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือ ทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่
ปรึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณีดว้ ยค่าใช้จ่าย
ของบริษทั
15. มอบอํานาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษทั หรือบุคคลอื่นใดทําการแทนได้
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หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและงบประมาณประจําปี ต่อคณะกรรมการบริษทั
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ
ของบริษทั
3. รับผิดชอบในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มกี ารคิดค้น
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ดูแลการดําเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็ นไปของกิจการทีต่ นดูแล
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มกี ารจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผสู้ อบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ตามลําดับ
7. เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุ มตั ใิ นเรือ่ งทีเ่ กินขอบเขตอํานาจ
ของคณะกรรมการบริหาร
8. ปรับ ปรุ ง และแก้ไ ขกฎบัต รคณะกรรมการบริห าร และนํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
9. ปฏิบตั กิ ารใดๆ อันเป็ นลักษณะเฉพาะ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
(1) กรรมการอิ สระ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาของบริษทั มีจาํ นวน 4 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมการ
อิสระร่วมเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาด้วย ในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาจากบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมด้านคุณวุฒ ิ ประสบการณ์
และความเชีย่ วชาญในสายอาชีพ รวมถึงพิจารณาจากคุณสมบัตกิ รรมการอิสระตามนิยามของบริษทั และเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
“กรรมการอิสระ” ของบริษทั หมายถึง บุคคลทีม่ คี วามเป็ นอิสระและมีคุณสมบัตสิ อดคล้องตามข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คือ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือน
ประจํา หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั 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 ยั หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุม ของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กูย้ มื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือ คู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ท่ตี ้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้ แต่
ร้อยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ท่เี กิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของ
บริษทั ฯ
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(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นรายย่อย
ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอรายชื่อบุคคลทีพ่ จิ ารณาว่าเหมาะสมต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาได้
โดยในปี 2557บริษทั ได้เปิ ดโอกาสและให้สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยได้แจ้งการ
ให้สทิ ธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่เชิญชวนผูถ้ ือหุน้ บน
เว็บ ไซต์ ข องบริษัท www.occ.co.th โดยได้กํ า หนดคุ ณ สมบัติผู้ถือ หุ้น อธิบ ายหลัก เกณฑ์แ ละขัน้ ตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ด้วย ซึ่งในปี ทผ่ี ่านมาไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดใช้สทิ ธิดงั กล่าว ซึง่ เลขานุ การบริษทั
ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบแล้ว
วิธกี ารคัดเลือก
คณะกรรมการสรรหามีห น้ าที่สรรหาบุ ค คลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํา รงตํ าแหน่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูง โดยการสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมในด้านต่างๆ โดยดูถงึ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒ ิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงทีผ่ ่านมา โดยเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนทีจ่ ะ
นําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ในกรณีทต่ี ําแหน่ งกรรมการบริษทั ว่างลงโดยมิใช่เป็ นการออกตามวาระ อาจ
พิจารณาสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นกรรมการในตําแหน่ ง
ทีว่ า่ งลงได้ตามข้อบังคับของบริษทั
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็ นกรรมการจะคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี พี น้ื ฐานและความเชีย่ วชาญจาก
หลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ ํ าวิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารทํางานทีโ่ ปร่งใสไม่ด่าง
พร้อย รวมทัง้ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
วิธกี ารเลือกตัง้
ข้อ บัง คับ ของบริษัท หมวดที่ 3 ว่า ด้ว ยคณะกรรมการ ข้อ 21 กํ า หนดให้ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น เลือ กตัง้
กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลทีจ่ ะได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง จะเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการซึง่ ทีป่ ระชุมต้องเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่มี บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึ่งเกิน
จํานวนกรรมการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้
ขาด
วิธกี ารคัดเลือกผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้แต่งตัง้ ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทคือ กรรมการผู้จดั การและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยพิจารณาเห็นชอบตามคุณสมบัติ ความรูค้ วามสามารถ ทัง้ นี้ โดยพิจารณาตามแนวทางการ
พิจารณากลันกรองของคณะกรรมการสรรหา
่

56-1

64

ส่วนผูบ้ ริหารระดับอื่น คณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย ตามความรู้
ความสามารถ ความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั
9.4 การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
บริษทั ไม่มบี ริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยการกําหนดมาตรการป้องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายในไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในคู่มอื จรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
และบุ ค คลที่เ กี่ย วข้อง อัน ได้แก่ คู่สมรส และบุ ต รที่ย งั ไม่บรรลุ นิติภ าวะ รวมทัง้ บุ ค คลซึ่งอยู่ในหน่ ว ยงานที่
รับทราบข้อมูล ใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณชน และกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ มีหน้าทีร่ ายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ทัง้ นี้ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ และสามารถพิสจู น์ได้ว่าความเสียหายนัน้ ได้
เกิดจากการกระทําของกรรมการและผูบ้ ริหารรายใด กรรมการและผูบ้ ริหารรายนัน้ จะได้รบั การลงโทษและต้อง
รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่บริษทั
คณะกรรมการบริษทั จัดการเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างรอบคอบ
เป็ นธรรม และโปร่งใส คํานึงถึงผลประโยชน์ ของบริษัทเป็ นสําคัญ หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องมีการ
พิจ ารณาอย่ า งรอบคอบและเปิ ด เผยข้อ มูล อย่ า งชัด เจนครบถ้ว นทัน เวลา ตามหลัก เกณฑ์ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีทก่ี รรมการ
บริษทั หรือผูบ้ ริหารคนใดมีสว่ นได้เสียกับผลประโยชน์ในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ เพื่อให้
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเป็ นไปอย่างยุตธิ รรม ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษทั
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ย
9.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
(ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ในปี 2557 บริษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กบั บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นจํานวนเงินรวม 690,000.00 บาท
(ข) ค่าบริการอื่น – ไม่มี
9.7 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเป็ นประจําทุกปี ปี ละ 1 ครัง้ โดยใช้แบบ
ประเมินตาม Code of Practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นแนวทางจัดทํา เพื่อพิจารณาทบทวน
ผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ทผ่ี า่ นมา และเพิม่ ประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการมาก
ยิง่ ขึน้ ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่กําหนดจะสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
56-1

65

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้าทีข่ องกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ และ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
โดยกรรมการบริษทั แต่ละท่านจะประเมินตนเองตามแบบประเมินอย่างอิสระ ซึง่ เลขานุ การบริษทั จะเป็ น
ผูร้ วบรวมแบบประเมินผล เพือ่ จัดทํารายงานสรุปประมวลผลการประเมิน และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ นําผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อสรุปเพือ่ กําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ของคณะกรรมการต่อไป
สําหรับผลประเมินการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2557 ได้มกี ารนํ าเสนอผล
ประเมินในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษทั
ได้สรุปภาพรวมของผลการประเมินว่าการดําเนินงานส่วนใหญ่ทาํ ได้ดแี ละเหมาะสมแล้ว
สถิตกิ ารเข้าร่วมประชุมในปี 2557
สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ในปี 2557
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายชือ่

นางกาญจนา
นายสมศักดิ ์
นางธีรดา
นายมนู
นายชัยเลิศ
นางทิพาภรณ์
นางอรดี
นางวัชนี
นายวันชัย
นางจันทรา
นางสาวรัตนา
นางสาวศิรพิ ร
ดร. ภัทร

สายสิรพิ ร
ธนสารศิลป์
อําพันวงษ์
ลีลานุวฒ
ั น์
มนูญผล
โชควัฒนา
รุง่ เรืองโรจน์
วัฒนถวัลย์วงศ์
อํ่าพึง่ อาตม์
ตัง้ ธนศฤงคาร
วงศ์เลิศวิทย์
ตัง้ ธนศฤงคาร
ปทุมารักษ์ *

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษทั ตรวจสอบ สรรหา

กรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

6/6
3/6
6/6
6/6
4/6
3/6
6/6
6/6
6/6
-

12/12
12/12
12/12
-

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

2/2
2/2
2/2
-

-

-

-

-

กรรมการ กรรมการ
ประชุม
บริหาร
กํากับ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้
ความ
ดูแล
บริหาร ครัง้ ที่ 20
เสีย่ ง
กิจการ
21/04/57

12/12
12/12
12/12
12/12
10/10

2/2
2/2
2/2
-

11/12
12/12
12/12
11/12
11/12
8/8

1/1
-/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

14. นางสาวพัชรี ธํารงกิตติคุณ
8/12
1/1
* ดร. ภัทร ปทุมารักษ์
- ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม
2557 โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งครัง้ แรกในเดือนมีนาคม 2557
- ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริหาร ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3//2557 เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
โดยเข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ แรกในเดือนพฤษภาคม 2557

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ปี 2556 และปี 2557
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กรรมการบริ ษทั

ชื่อ-สกุล
นางกาญจนา
สายสิรพิ ร
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายสมศักดิ ์
ธนสารศิลป์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางธีรดา
อําพันวงษ์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายมนู
ลีลานุ วฒ
ั น์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายชัยเลิศ
มนูญผล
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางอรดี
รุง่ เรืองโรจน์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางวัชนี
วัฒนถวัลย์วงศ์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นายวันชัย
อํ่าพึง่ อาตม์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

จํานวนหุน้ (หุน้ )*
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557

200,000
919,960
75,000
1,481,975
24,990
13,800
30,000
135,000
2,244,300

จํานวนหุน้ ที่
เปลีย่ นแปลง
เพิม่ /ลด ในปี
2557

200,000
919,960
75,000
1,481,975
24,990
13,800
30,000
135,000
2,244,300
-

สัดส่วนการถือ
หุน้
ในบริษทั
-

-

0.33%
1.53%
0.13%
2.47%
0.04%
0.02%
0.05%
0.23%
3.74%
-

ผูบ้ ริ หาร

จํานวนหุน้ (หุน้ )*
ชือ่ -สกุล

นางธีรดา
อําพันวงษ์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางจันทรา
ตัง้ ธนศฤงคาร
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
นางสาวศิรพิ ร ตัง้ ธนศฤงคาร
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ดร. ภัทร
ปทุมารักษ์
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31 ธันวาคม 2556
1,481,975
51,210
196,790
2,000
-

31 ธันวาคม 2557
1,481,975
51,210
196,790
2,000
-

จํานวนหุน้ เพิม่ /ลด
ระหว่างปี (หุน้ )

วันทีเ่ พิม่ การ
ถือครอง
หลักทรัพย์

-
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คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

-

-

-

-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริษทั มีการส่งเสริมและสนับสนุ นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการประพฤติตนเป็ น
พลเมืองดีดว้ ยการทําประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั โดยดึงจุดเด่นและ
ความเชีย่ วชาญระดับมืออาชีพด้านความงามของบริษทั มาสร้างโครงการ “ส่งความสุขสู่สงั คม ผ่านมิตแิ ห่งความ
งาม” ซึง่ โครงการ CSR ของบริษทั เคยได้รบั การคัดเลือกจาก CSR Club สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ให้เป็ น
1 ใน 50 ตัวอย่างของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ี CSR Good Practice
นอกจากนี้ บริษัทยังได้คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ของความยังยื
่ นของกิจการและสังคม
โดยรวมด้วย ดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและให้ความสําคัญต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม คํานึงถึงความ
เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสียตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีการบริหารจัดการดังนี้
 บริษท
ั ให้ความสําคัญต่อพนักงานทุกคนซึง่ ถือเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่า จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุ นการ
ดูแลสวัสดิภาพและคุณภาพชีวติ ของพนักงานให้ดที ่สี ุด โดยจัดให้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเที่ยง
ธรรมภายใต้บรรยากาศการทํางานที่มคี วามสุข และมีสวัสดิการต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี กองทุน
สํารองเลีย้ งชีพ การจัดทํากรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุกลุ่มทีค่ รอบคลุมการเสียชีวติ ทุกกรณี เงินช่วยเหลือกรณี
พนักงานหรือบิดามารดาของพนักงานหรือคู่สมรสเสียชีวติ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ เป็ น
ต้น
 บริษท
ั ได้ให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างสมํ่าเสมอ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างความพึง
พอใจและความมันใจอย่
่
างต่อเนื่องให้กบั ลูกค้า โดยมุ่งมันในการพั
่
ฒนาผลิตภัณฑ์ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รบั สินค้า/บริการทีด่ ี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม และเป็ นไป
ตามมาตรฐานทีไ่ ด้กําหนดไว้ รวมถึงไม่นําข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง พร้อม
ทัง้ มีหน่ วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 02-295-1333 ทีท่ าํ หน้าทีใ่ นการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
และคําปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า
 บริษท
ั ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ตามเงือ่ นไขทางการค้าทีส่ ุจริตด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม สร้างสัมพันธภาพ
ทีด่ ตี ่อกัน มีการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละร่วมกันพัฒนาเพิม่ คุณค่าสินค้าและบริการ เคารพสิทธิซง่ึ กันและกัน ยึดถือ
่ ่ให้ไว้กบั คู่คา้ อย่างเคร่งครัด มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไม่เรียก รับ
การปฏิบตั ิตามสัญญาและคํามันที
หรือยินยอมทีจ่ ะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดทีน่ อกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า
 บริษท
ั ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในเงื่อนไขการค้าต่อเจ้าหนี้ทางการค้าของบริษทั ทุกรายอย่างเคร่งครัดมาโดย
ตลอด ไม่ว่าจะเป็ นเจ้าหนี้เงินกูห้ รือเจ้าหนี้ทางการค้า โดยได้มกี ารจ่ายเงินให้กบั เจ้าหนี้เงินกู้ และ/หรือเจ้าหนี้
ทางการค้าตรงตามเงือ่ นไขการชําระเงินทีไ่ ด้ตกลงกันไว้โดยไม่ผดิ นัด
 บริษท
ั ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีการกําหนดนโยบายใน
การดําเนินธุรกิจในกรอบของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็ นธรรม ยึดถือกติกาของการแข่งขันทีด่ ี
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อย่างเสมอภาคกัน ไม่กดี กันผูอ้ ่นื ในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ จึงทําให้ตลอดระยะเวลาของการดําเนินกิจการ
ทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใดๆ กับคูแ่ ข่งทางการค้า
 บริษท
ั ให้ความสําคัญต่อการดูแลคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมทัง้ สิทธิขนั ้
พืน้ ฐานตามกฎหมาย สิทธิในการรับทราบข้อมูล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีกลไกทีท่ าํ ให้ผถู้ อื หุน้ มี
ความเชื่อมันว่
่ าจะได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องและผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม มีมาตรการการดูแลและป้องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายในเกีย่ วกับข่าวสารทีเ่ ป็ นความลับ
(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ได้อนุ มตั หิ ลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้
สอดคล้อ งกับ การที่บ ริษัท ได้เ ข้า ร่ว มเป็ น แนวร่ว มปฏิบ ัติข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการคอร์ร ปั ชัน่
(Collective Action Coalition) ซึง่ ได้มกี ารประกาศให้ผบู้ ริหารและพนักงานรับทราบการร่วมต่อต้านการทุจริต
คอรัปชันทุ
่ กรูปแบบ
่ แ่ ผนปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตอย่าง
บริษทั มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันไปสู
เป็ นรูปธรรม เพื่อนํ ามาซึ่งการได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิก CAC อย่างสมบูรณ์ โดยมีการรณรงค์ให้ทุกคนใน
องค์กรประพฤติปฏิบตั ติ นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมอันดี ต่อต้านการประพฤติทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึง
การไม่ให้หรือมีสว่ นร่วมในการให้สนิ บนแก่หน่ วยงานอื่นทัง้ ภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือของผูอ้ ่นื ก็ตาม และปจั จุบนั อยูใ่ นระหว่างการร่างนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ กําหนดหลักการ แนวทางปฏิบตั ิ
และการสื่อสารในเรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชันให้
่ จดั เจนมากขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ยึดถือปฏิบตั ิ สรุปพอสังเขปดังนี้
1.บริษทั ไม่กระทํา และ/หรือ ไม่สนับสนุ นการให้สนิ บน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่
พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษทั จะดําเนินการด้วยความโปร่งใส ชีแ้ จงและตรวจสอบได้
2.ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รปั ชันให้
่ แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจัดทําเอกสารเพือ่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
3. ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน กระทําการใด หรือเป็ นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สนิ
หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่ วยงานของรัฐ หรือหน่ วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย รวมถึง
การใช้ตําแหน่งหน้าทีแ่ ละ/หรือ นําข้อมูลของบริษทั ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื
4.จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่ง ใสและถูกต้อง มีร ะบบการควบคุ มภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริต การคอร์รปั ชัน่
5.กําหนดให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่
่ างสมํ่าเสมอ ตลอดจนการ
ทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้อกําหนดในการดําเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
กฎหมาย และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
6.จัดให้มชี ่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผแู้ จ้งเบาะแสสามารถทีจ่ ะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความ
มันใจว่
่ าผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รบั การคุม้ ครอง
(3) การเคารพสิทธิมนุ ษยชน
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บริษทั ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุ ษยชนขัน้ พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ อยู่กนั
แบบครอบครัว ไม่มชี นชัน้ ไม่มศี กั ดินา ทุกคนเป็ นสมาชิกในครอบครัว มีความรับผิดชอบกันไปตามหน้าทีเ่ พื่อ
จุดมุ่งหมายร่วมกันปฏิบตั ิต่ อสิทธิมนุ ษยชนอย่างเสมอภาคและทัดเทียม โดยการเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้
รับผิดชอบงานทีส่ งู ขึน้ ไม่จาํ กัดเพศ อายุ สถานภาพสมรส เชือ้ ชาติ สัญชาติ รสนิยมทางเพศ ความสัมพันธ์ทาง
การเมือง ความเชื่อทางศาสนา แต่พจิ ารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็ นหลัก พนักงานมีสทิ ธิ
ในการรวมตัวติดต่อสื่อสาร และจัดตัง้ องค์กร หรือชมรม เพื่อจุดประสงค์ทเ่ี กี่ยวข้องกับงาน ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย นโยบายและกระบวนการทํางานของบริษทั เคารพในความหลากหลายของการนับถือศาสนา และให้
ความสําคัญเกี่ยวกับพิธกี รรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ถือว่าเป็ นการสร้างทัศนคติทด่ี แี ก่พนักงาน และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ดาํ เนินไปในวิถที างสูค่ วามสําเร็จอย่างยังยื
่ น
นอกจากนี้ บริษทั ได้ให้การสนับสนุ นและเคารพปกป้องสิทธิมนุ ษยชนภายในขอบข่ายอํานาจการกํากับ
ดูแล โดยเฉพาะการขจัดแรงงานบังคับ และการจ้างแรงงานเด็กให้หมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป็ น
หลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กบั พนักงานตามทีก่ ฎหมายกําหนด และเกินกว่าที่
กฎหมายกําหนด เช่น ประกันอุบตั ิเหตุและชีวติ กลุ่ม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินช่วยเหลือพนักงานกรณี
ต่างๆ มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ รวมทัง้ จัดสภาพสถานที่ทํางานที่ดี ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ และสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ นํ้าดื่ม ห้องนํ้าเพียงพอ ห้องพยาบาล ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยทีจ่ าํ เป็ นเมือ่ เกิดเพลิงไหม้
(4) การปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปจั จัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ทีม่ คี ุณค่ายิง่ จึง
เป็ นนโยบายของบริษทั ทีจ่ ะทําการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบตั ดิ งั นี้
1.ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปจั เจกชน และศักดิ ์ศรีของความ
เป็ นมนุษย์
2.ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อพนักงาน
3.ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
4.ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งและสมํ่าเสมอ
5.รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงาน
6.การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยการสุจริตใจ และตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้
7.ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8.หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไ ม่เ ป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อความมันคงในหน้
่
าที่การงานของ
พนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
บริษทั ปฏิบตั ติ ่อพนักงานปจั จุบนั และพนักงานใหม่ดว้ ยความยุตธิ รรมปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความต่าง ไม่ว่าทางกายหรือจิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ
อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน มีสญ
ั ญา
จ้างแรงงาน เงื่อนไขการจ้างงานอื่น และผลประโยชน์ต่างๆ ในระเบียบและกรอบมาตรฐานเดียวกัน เช่น ค่าจ้าง
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เวลาทํางาน วันหยุด การเรียนรู้พฒ
ั นา ข้อปฏิบตั ิทางวินัย การเลิกจ้าง รวมทัง้ การขจัดวิธีการเลิกจ้างที่ไม่มี
เหตุผล
บริษทั มีความมุ่งมันที
่ ่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษทั รวมทัง้ คุณภาพชีวติ ของพนักงาน ให้มี
สภาพแวดล้อมในการทํางานทีด่ ขี น้ึ มีความปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ และได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรม
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด เช่น จัดให้พนักงานหญิงทีม่ คี รรภ์ทาํ งานทีป่ ลอดภัยไม่เป็ นอันตรายต่อการมีครรภ์ ทัง้ ไม่
เลิกจ้าง ลดตําแหน่ ง หรือลดสิทธิประโยชน์ เพราะการมีครรภ์ และไม่จ้างแรงงานเด็กที่มอี ายุต่ํากว่า 18 ปี ใน
ตําแหน่ งซึ่งจัดเป็ นการทํางานในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งอันตราย มีการคุม้ ครองทางสังคม คือการบรรเทาผลทีเ่ กิด
จากการลดหรือสูญเสียรายได้จากประเด็นต่างๆ เช่น อุบตั เิ หตุ เจ็บปว่ ย คลอดบุตร ประสบภัยธรรมชาติ เป็ นต้น
เคารพและปกป้องในสิทธิส่วนบุคคลด้านข้อมูลของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจถูกจัดเก็บหรือได้รบั การจัดการ
อันเนื่องมาจากเป็ นส่วนหนึ่งของการประมวลผลข้อมูล และความเป็ นส่วนตัวของพนักงานทุกคนภายใต้ขอบเขต
ของศีลธรรมอันดีงาม โดยไม่เบียดเบียนสังคม หรือไม่ล่วงลํ้าสิทธิของพนักงานคนอื่น หรือของส่วนรวมในองค์กร
เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึง่ ครอบคลุมถึงการมีอสิ ระในการให้ความเห็นโดยปราศจาก
การแทรกแซง และการได้รบั ข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ ซึง่ บริษทั ได้จดั ไว้เป็ นช่องทางการสื่อสาร เพื่อ
รับฟงั ความคิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเสรี และจัดให้มกี ระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสําหรับ
พนักงานทีไ่ ด้อาจได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรม ต่อฝา่ ยบริหาร ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล ฝา่ ยกฎหมาย ฯลฯ ซึง่
ได้ใช้ความพยายามสูงสุดให้เป็ นไปอย่างความลับ และทําการตรวจสอบ แก้ไขและตอบสนองต่อความกังวลสงสัย
ต่อการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรม ทัง้ นี้โดยปราศจากการกระทําอันเป็ นการแก้แค้นหรือตอบโต้พนักงานทุกคนในกรณี
ทีม่ กี ารร้องเรียนโดยเด็ดขาด
(5) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษทั เป็ นผูป้ ระกอบการจําหน่ายสินค้าและบริการ ดังนัน้ ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภคจึงเป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั
ตระหนักและให้ความสําคัญเสมอ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการจัดจําหน่ ายจึงต้องคํานึงถึงความต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับกระบวนการคัดสรรคุณภาพวัตถุดบิ ที่ดมี สี ่วนผสมของสารสกัดจาก
ธรรมชาติและมีความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ โดยทุกสูตรตํารับของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางได้รบั การรับรอง
การจดแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกผลิตภัณฑ์มขี อ้ บ่งใช้สร้าง
การรับรูถ้ งึ การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยมีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ระบุ
ข้อมูลสินค้า วิธใี ช้ คําแนะนํา ส่วนประกอบ วันเดือนปี ทผ่ี ลิต รวมถึงทีอ่ ยู่ของผูผ้ ลิตและผูจ้ ําหน่ ายตามกฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่ อย. และ สคบ. กําหนด เพื่อให้ผู้บ ริโภคได้รบั ประโยชน์ สูงสุดจากการใช้
ผลิต ภัณฑ์ อีกทัง้ ยังมีพนักงานที่ประจํา ณ จุดขาย คอยให้คําแนะนํ าและความรู้ใหม่ๆ ที่เ ป็ นประโยชน์ กบั
ผูบ้ ริโภค
นอกจากนี้ บริษทั มีหน่ วยงานสมาชิกสัมพันธ์ และ call center ของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ทําหน้าที่
รวบรวมข้อมูลของสมาชิก แจ้งข่าวสารต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ทส่ี มาชิกจะได้รบั การให้บริการในการสอบถาม
ข้อมูลหรือแก้ไขปญั หาต่างๆให้กบั ผูบ้ ริโภค โดยสามารถติดต่อได้ท่หี มายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร
02-295-0411
(6) การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
บริษทั ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม จึงให้ความสําคัญในการคัดเลือกผูผ้ ลิตสินค้าโดยบริษทั จะ
พิจารณาโรงงานที่มีนโยบายในการแสวงหาวัต ถุ ดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิต ที่เป็ นมิต รต่ อ
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สิง่ แวดล้อม และได้รบั มาตรฐาน ISO 14001 โดยในปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ KMA ชุด
Secret Garden เน้นสารสกัดจากธรรมชาติ อาทิ Hydrangea Extract, Rosa Canina Fruit Extract และ
Butterfly Pea Extract รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อลดการใช้ปริมาณบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์
เกีย่ วกับเส้นผมของ Shiseido Professional นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ล่าสุดของบริษทั ได้แก่ EASY CUT ซึง่ เป็ น
ร้านตัดผมแบบ Quick Cut ทีใ่ ห้บริการตัดและซอยผมแบบไม่ตอ้ งสระ เป็ นการรณรงค์การประหยัดนํ้า โดยทํา
ความสะอาดแบบ Air Washer ด้วยวัสดุอุปกรณ์ทถ่ี ูกสุขลักษณะและไม่ทาํ ลายสิง่ แวดล้อม
นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสําคัญในการปรับลดการใช้วสั ดุทอ่ี าจก่อให้เกิดมลพิษหรือเสียดุลยภาพต่อ
ธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม ลดการใช้กระดาษและส่งเสริมให้มกี ารนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) รณรงค์การปลูกต้นไม้ทงั ้
ภายในและภายนอกบริษทั เพื่อภูมทิ ศั น์ทส่ี วยงามและเป็ นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน อีกทัง้ การลดปริมาณ
ขยะทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรอีกด้วย
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั มีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านทางโครงการ CSR “ส่งความสุขสูส่ งั คม ผ่านมิตแิ ห่ง
ความงาม” รายละเอียดมีดงั นี้
ปี 2557 เป็ นปี ท่สี ถานการณ์ในประเทศไทยเต็มไปด้วยความผันผวน ด้วยสภาวะปจั จัยทัง้ ภายในและ
ภายนอก ทัง้ ปญั หาด้านการเมืองภายในประเทศ ภาระหนี้สนิ ภาคครัวเรือน การส่งออกทีช่ ะลอตัว การท่องเทีย่ ว
ทีซ่ บเซา และผลกระทบทีเ่ กิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ฯลฯ สภาวะปจั จัยดังกล่าวส่งผลให้การดําเนิน
ธุ ร กิจ ขององค์ ก รทัง้ ที่มีข นาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต้ อ งวางแผนนโยบายการจัด การเชิง รุ ก
ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ดา้ นการตลาดให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริง สร้างขวัญ และเพิม่ ศักยภาพบุคลากรใน
สังกัดเพื่อนํ าพาธุรกิจให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้สําเร็จ สําหรับบริษัท โอซีซจี ํากัด (มหาชน) คณะ
ผูบ้ ริหารยังคงยึดมันการบริ
่
หารจัดการตามแนวทางของวิสยั ทัศน์องค์กร ควบคู่กบั แผนธุรกิจดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
ในข้างต้น เพื่อต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ ศิลปะร่วมสมัย จริยธรรมอันดี และสินค้าทีม่ คี ุณภาพในระดับสากล ใน
ขณะเดียวกันก็ขบั เคลื่อนบทบาททีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ CSR “ส่ง
ความสุขสู่สงั คมผ่านมิ ติแห่งความงาม” ได้ดาํ เนินภารกิจก้าวล่วงมาเป็ นปี ท่ี 3 แล้ว มีโครงการย่อยในความ
ดูแลทัง้ สิ้น 5 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการในปี 2557 ได้มกี ารพัฒนา ปรับเปลี่ยน เพิม่ เติมบทบาท เพื่อส่งต่อ
ความรู้ ความช่วยเหลือ และโอกาสทีด่ ใี นชีวติ ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม อาทิ โครงการ “ต้นกล้าแห่งความงาม
ต้นทางแห่งอาชี พ” โครงการทีม่ อบความรูด้ า้ นการแต่งหน้าให้กบั เยาวชนและประชาชนทัวไป
่ รวมถึงผูท้ ด่ี อ้ ย
โอกาสที่มคี วามสนใจในทักษะดังกล่าว โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย เพื่อให้บุคคลเหล่านัน้ มีสุขภาพผิวทีด่ ขี น้ึ อีกทัง้ ยัง
สามารถนําความรูด้ า้ นการแต่งหน้าไปต่อยอดสร้างอาชีพเลีย้ งตัวเองได้ในอนาคต จนถึงวันนี้เราถ่ายทอดความรู้
่ และผูด้ อ้ ยโอกาสทีส่ นใจไปแล้วกว่า 2,000 คน
ด้านการแต่งหน้าในรูปแบบต่างๆ ให้แก่เยาวชน ประชาชนทัวไป
อาทิ สภาสังคมสงเคราะห์, สมาคมส่งเสริมบุ คลิกภาพสุภาพสตรี, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่มผูป้ ว่ ยโรคผิวหนัง โรงพยาบาลรามาธิบดีฯลฯ รวมถึงโครงการอบรมหลักสูตร
การแต่งหน้าขัน้ ต้นให้กบั โรงเรียนเสริมสวย และโรงเรียนฝึ กอาชีพทัวประเทศ
่
(สารพัดช่าง) ซึ่งโครงการของ
สารพัดช่างถือกําเนิดขึน้ ครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2531 ก่อนทีจ่ ะเกิดโครงการ CSR ขององค์กร จวบจนปจั จุบนั
โครงการดัง กล่า วได้ดํา เนิ น งานมาเป็ น ระยะเวลาถึง 27 ปี แ ล้ว และประสบความสํา เร็จ ด้ว ยดีม าโดยตลอด
โครงการ “แต่งเติ มความงาม แต่งแต้มความสุขสู่สงั คม” เป็ นโครงการทีท่ างบริษทั ได้จดั ส่งผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
ความงามร่วมแต่งหน้ าให้กบั ศิลปิ น นักร้องและนักแสดงที่มาสร้างความสุขให้กบั งานซึ่งจัดขึ้นเพื่อการกุ ศล
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โดยเฉพาะ และไม่คดิ ค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้ ซึง่ ถ้านับเฉพาะระยะเวลา 3 ปี 6 เดือนทีผ่ ่านมา บริษทั ได้มสี ่วนร่วม
ในกิจกรรมลักษณะดังกล่าวไปแล้วกว่า 300 งาน แต่งหน้าให้กบั ศิลปิ น นักร้อง และนักแสดงมากกว่า 13,000
คน อาทิ งานเส้นสายบนลายไหมด้วยใจภักดิ ์ ครัง้ ที่ 3, งานราตรีน้อมเกล้า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์, งานจัดหารายได้จดั ตัง้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูพ้ กิ ารทางสติปญั ญา มูลนิธิ
ช่วยคนปญั ญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, งานสายธารแห่งศรัทธา เพื่อมูลนิธพิ ระดาบส, งาน
วันสายใจไทย โดยมูลนิธสิ ายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, คอนเสิรต์ การกุศล ICONS–ไอคอนส์ เพื่อจัดหาทุน
ช่วยเหลือผูพ้ กิ ารบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฯลฯ โครงการ “ผมสวย...ด้วยรัก”
โครงการนี้มเี จตนารมณ์ทจ่ี ะตัดผมให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส ทัง้ เด็ก สตรี ผูป้ ่วย และคนชรา โดยเทคนิเชีย่ นทีม่ คี วาม
ชํานาญด้านการตัดผมโดยเฉพาะเพื่อมอบความสุข ความงาม และแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ผูด้ ูแล ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวได้ถูกจัดขึน้ แล้วรวม 19 ครัง้ ตัดผมให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสไปแล้วกว่า 1,800 คน ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ
โดยในปี 2557 คณะทํางาน CSR ได้สานต่อกิจกรรมดังกล่าวไปยังพืน้ ทีใ่ นในเขตต่างจังหวัดตลอดทัง้ ปี เพื่อให้
ความช่วยเหลือขยายวงกว้างมากยิง่ ขึน้ อาทิ สถานสงเคราะห์คนไร้ทพ่ี ง่ึ ทับกวาง จ.สระบุร,ี ศูนย์ฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชนบ้านบึง จ.ชลบุร,ี สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปญั ญา จ.ราชบุรี และโรงเรียนวรดิตถ์
วิทยาประสูทน์ (วัดโบสถ์วรดิตถ์อุปถัมภ์) จ.อ่างทอง ฯลฯ โครงการใช้ และให้อย่างสร้างสรรค์เพื่อเราเพื่อ
โลก เป็ นโครงการทีผ่ ลักดันให้เกิดจิตสํานึกเคารพต่อสิง่ แวดล้อม และแบ่งปนั นํ้าใจต่อผูอ้ ่นื เมื่อมีโอกาส โดยเปิ ด
โอกาสให้พนักงานทุกระดับชัน้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อาทิ กิจกรรม ‘Birth Month ปนั รัก’ โดย
มีเจตนารมณ์ให้พนักงานในองค์กรได้ฉลองวันเกิดของตนเองด้วยการส่งต่อความสุขจากการให้ เพื่อผูด้ อ้ ยโอกาส
ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ โดยให้พนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกันรวมตัวกันเยี่ยมเยือนผูด้ อ้ ยโอกาส อาทิ เด็ก
คนชรา และผูป้ ว่ ย พร้อมเลีย้ งอาหารกลางวัน และบริจาคสิง่ ของจําเป็ นแก่ผรู้ บั ซึง่ ภารกิจส่งความสุขนี้จะเกิดขึน้
ทุกเดือนๆละ 1 ครัง้
จนถึงวันนี้เราได้ทําภารกิจดังกล่าวไปแล้วรวม 12 ครัง้ โครงการ OCC TALENT
INNOVATION AWARD รณรงค์ให้พนักงานทุกระดับชัน้ ร่วมส่งผลงาน นําเสนอความคิดทีเ่ ป็ นรูปธรรม เพื่อช่วย
ให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยการลดขัน้ ตอนและกระบวนการบางอย่างทีก่ ่อให้เกิดความล่าช้า
ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทีจ่ ะส่งผลไปสู่การพัฒนาสินค้าในอนาคต และเพื่อช่วยลดมลภาวะทีอ่ าจส่งผลทําให้
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รบั ความสนใจอย่างมากจากพนักงาน มีผลงานทีผ่ ่านเข้ารอบ
สุดท้ายถึง 15 ผลงาน อาทิ โครงการ Automatic Replenishment Inventory to Store, โครงการ Paperless
ั ่ ่อโอซีซแี ละชีวติ และโครงการ E–Workflow ฯลฯ รวมถึงนโยบาย
Office สํานักงานไร้กระดาษ, โครงการปนเพื
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทใ่ี ห้ความสําคัญในการนําวัตถุดบิ จากธรรมชาติมาเป็ นส่วนประกอบหลักในการสร้างสรรค์
เพื่อให้ผบู้ ริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามปลอดภัย มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และลดผลิตภัณฑ์สงั เคราะห์ทม่ี ผี ลพวงทําให้เกิดภาวะโลกร้อน อาทิ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครือ่ งสําอางทีส่ กัดจากพืช
ธรรมชาติ โดยผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง บรรจุภณ
ั ฑ์ทผ่ี ลิตจากขวดแก้วและกระดาษ
ซึ่งย่อยสลายได้ สินค้าในกลุ่ มเสื้อผ้าที่ผลิต จากเส้น ใยธรรมชาติแ ละรีโอเซลล์ ซึ่งมีคุ ณสมบัติใ นการดูดซับ
ความชืน้ ได้ดเี หมาะกับสภาพอากาศเมืองร้อนช่วยให้ผสู้ วมใส่รสู้ กึ เย็นสบายตลอดวัน
แม้ว่าในสถานการณ์จริง การเดินหน้ านํ าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในแต่ละปี นัน้ จะต้องฟนั ฝ่าอุปสรรค
และความผันผวนทีเ่ กิดจากสภาวะปจั จัยภายในและภายนอกทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้กต็ าม แต่นโยบายด้านการ
บริหารจัดการที่ยดึ หลักธรรมภิบาล การส่งเสริมองค์ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความคิดริเริม่ ใหม่ๆ การ
รณรงค์ให้ทกุ หน่วยงานปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันด้วยความสมานสามัคคี
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และการสืบสานกิจกรรมเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ ความสุข และความรูด้ า้ นวิชาชีพไปสู่บุคคลผูด้ อ้ ยโอกาสใน
สังคม ภายใต้โครงการ CSR ส่งความสุขสูส่ งั คม ผ่านมิตแิ ห่งความงามนัน้ ได้จรรโลงให้ บมจ.โอซีซี เติบโตขึน้
อย่างเข้มแข็งมาจวบจนทุกวันนี้ สามารถพัฒนาสินค้าคุณภาพออกสู่ทอ้ งตลาดอย่างต่อเนื่อง และได้รบั การตอบ
รับเป็ นอย่างดีจากผูบ้ ริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ซึ่งจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์
ความอุตสาหะ และความรับผิดชอบที่มตี ่อสังคม จะยังคงถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่สน้ิ สุด เพื่อผลักดันให้ทุก
ธุรกิจของบริษทั ขับเคลื่อนไปสูเ่ ป้าหมายอย่างมีศกั ยภาพ ส่งผลให้องค์กรหยังรากลึ
่
กเพื่อขยายกิง่ ก้านสาขาอย่าง
มันคง
่ ร่มเย็น ดังวิสยั ทัศน์ขององค์กรทีว่ า่ “เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแรง ร่วมสร้างสรรค์สงิ่ ทีแ่ ตกต่างและดี
ที่สุด เพื่อตอบแทนทุกสัมผัสแห่งความไว้วางใจ ด้วยสินค้าและบริการที่สร้างความสวย ความสุข และความ
ประทับใจ เพือ่ พนักงานของเรา ลูกค้าของเรา คูค่ า้ ของเรา ผูถ้ อื หุน้ และสังคมไทยของเรา”1
(8) การมีน วัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรม ซึ่ง ได้ จ ากการดํ า เนิ น งานที่มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการจัดการสินค้าและบริการทีจ่ ะเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ได้อย่างยังยื
่ น จึงได้พฒ
ั นาระบบ QRMS (Quick Respond Marketing System) มาใช้งานในองค์การ ซึง่ เป็ น
ระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ทเ่ี ชื่อมต่อข้อมูลระหว่างจุดขายกับบริษทั โดยจะสามารถติดตามยอดขายและสินค้า
คงคลังทีเ่ หลืออยู่ได้อย่างรวดเร็ว ทําให้สามารถเติมสินค้าหรือเรียกคืนสินค้าได้รวดเร็วขึน้ และเป็ นการช่วยเพิม่
โอกาสในการขายได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั สามารถติดตามประวัตกิ ารซือ้ ของลูกค้าสมาชิกในแต่ละราย และ
นําข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์เพื่อนําเสนอสินค้าและบริการทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรง
จุด เพื่อที่จะสร้างความสวย ความสุข และให้เกิดความประทับสูงสุด และในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ยังคงทยอยขยาย
ระบบออกไปในแต่ละพืน้ ทีท่ งั ้ กรุงเทพและต่างจังหวัด
นอกจากนี้ทางบริษทั ยังได้นําระบบการชริง้ ฟิลม์ สินค้ามาใช้ภายในองค์กร เพื่อนํามาแพ็คบรรจุภณ
ั ฑ์เอง
ทําให้สามารถลดขัน้ ตอน ประหยัดค่าใช้จ่ายทัง้ ในด้านการจ้างผลิตและการจัดส่ง อีกทัง้ ยังสามารถควบคุ ม
ระยะเวลาในการผลิตได้อกี ด้วย
11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งเป็ นอย่าง
ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อ
มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ทําหน้าที่ประเมินความเสีย่ งและกําหนดมาตรการป้องกันติดตามดูแลความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและ
ยอมรับได้ กําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือน
ภัยล่วงหน้าและความผิดปกติทม่ี นี ยั สําคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ สามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย มีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในทุกกิจกรรม ตามนโยบายของบริษทั ประจําปี 2557 โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และพิจารณา
แบบประเมินตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) โดยได้สรุปความเห็นเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ร่วมกันว่า บริษทั มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานปจั จุบนั โดยบริษทั มีหลักการปฏิบตั ิท่ชี ดั เจนเพื่อให้
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พนัก งานปฏิบ ตั ิง านอย่า งมีร ะบบ สามารถบริห ารงานได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ มีก ารประเมิน และวิเ คราะห์
สถานการณ์ เหตุการณ์ทเ่ี ป็ นภาวะความเสีย่ งในเชิงธุรกิจ ทัง้ ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอก มีระบบการป้องกัน
การทุจริต มีการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม โดยมีระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ รวมทัง้ ระบบการ
ควบคุมภายใน เรื่องการทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
อย่างเพียงพอและสอดคล้องกับนโยบายของบริษทั ดังนี้
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษทั มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในทีท่ ุกคนต้องปฏิบตั โิ ดยกําหนดไว้จริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจเพือ่ ความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง มีการกําหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแลเรือ่ งความ
ขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ไม่ใ ช้ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่แ สวงหาผลประโยชน์ เ พื่อ ตนเองหรือ ผู้อ่ืน โดยมิช อบ รัก ษา
ผลประโยชน์และทรัพย์สนิ ของบริษทั โดยไม่นําข้อมูลและทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผูอ้ ่นื โดยต้องปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวนิ ัยและมีจติ สํานึกทีด่ ี ซึ่งบริษทั ได้
ประกาศหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1) อันประกอบด้วย 1.) นโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ 2.) หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด 3.) จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 4.) จรรยาบรรณกรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ นและยึดถือเป็ นหลักในการทํางานให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยมีการเผยแพร่ทาง Intranet ภายในบริษทั และยังได้เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษทั
ด้วย www.occ.co.th
คณะกรรมการบริษทั มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ มีการจัดโครงสร้าง
อํา นาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานไว้อ ย่างชัด เจน มีก ารมอบอํานาจหน้ าที่แ ละความ
รับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามลําดับชัน้ เพื่อการตรวจทาน/ตรวจสอบ และป้องกันการทุจริต มีการจัดวาง
ระบบป้องกันการใช้อํานาจหน้าทีไ่ ปในทางมิชอบ ให้ความสําคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตกับผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมถึงการให้ความสําคัญต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน โดยได้
่ งกัน มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการความ
จัดตัง้ สวัสดิการกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุกลุ่มสําหรับทุกคนโดยทัวถึ
ปลอดภัย ในอาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในสถานประกอบการ โดยมีก ารจัด อบรมการซ้อ มหนี ไ ฟทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั เิ พือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่พนักงานในการป้องกันอุบตั ภิ ยั ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุ นให้พนักงานการออกกําลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่
ดี
คณะกรรมการบริษทั มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะเป็ นกรรมการ โดยมีส่วนร่วมในการ
ประชุม ช่วยเหลือ แนะนํา ดูแล การดําเนินธุรกิจของฝา่ ยจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจําของ
ฝา่ ยจัดการ โดยบริษทั มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการแต่ละคณะและฝา่ ยจัดการไว้อย่างช
ชัดเจนเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรโดยการจัดเป็ นเป็ น กฎบัต ร ซึ่งมีร ะเบีย บปฏิบ ตั ิท่ีกํ า หนดและแยกอํา นาจของ
คณะกรรมการและฝา่ ยจัดการ เพือ่ ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
บริษทั มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทํา
หน้าทีก่ ํากับดูแลประเมินความเสีย่ ง กําหนดกรอบความเสีย่ งซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจในภาพรวม
ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบตั กิ าร การบริหารการจัดการและ
โอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม รวมถึงความเสีย่ งสําคัญอื่นๆ ที่
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เกีย่ วเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยกําหนดมาตรการป้องกันติดตามดูแลความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องกันในแต่ละสภาวการณ์ โดยให้ความสําคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติท่มี นี ัยสําคัญ โดยมีสํานักตรวจสอบภายในร่วมวางแผน ประเมิน และ
เสนอแนะมาตรการควบคุ ม ดู แ ลความเสี่ย งในระดับ ที่เ หมาะสม ซึ่ง มีข้อ กํ า หนดให้ต้ อ งรายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษทั ทันทีเมือ่ มีระดับความเสีย่ งอยูใ่ นเกณฑ์ทม่ี นี ยั สําคัญ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์และการปฏิบตั งิ าน สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสีย่ งของ The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO และพัฒนาไปสู่ COSO Enterprise
Risk Management : EMR ซึง่ เป็ นการบริหารความเสีย่ งในภาพรวมทัง้ องค์กร
การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
บริษทั มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน
โดยในส่วนการบริหารจัดการภายใน มีการกําหนดอํานาจอนุ มตั แิ ละวงเงินอนุ มตั ขิ องฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการอนุ มตั ิ บันทึกรายการ/ข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สนิ ออกจากกันอย่างชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารเป็ นผู้ตรวจสอบ ทบทวน และ
ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของทุกฝา่ ย มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามผล
การดําเนินงานและประเมินความเสีย่ งของบริษทั เป็ นประจําทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นประจําอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ และมีการกําหนดวิธกี ารทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ การเข้าทําธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันไว้อย่าง
ชัดเจน
นอกจากนี้ บริษทั มีการกําหนดวิธปี ฏิบตั ิงานและกิจกรรมเพื่อการควบคุม ซึ่งจะทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานได้
ตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และเพิม่ ความระมัดระวังในการปฏิบตั งิ านมากขึน้ เพื่อสามารถปฏิบตั งิ านให้
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น
- ด้านการบริหาร บริษทั กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
สื่อความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทัง้ มีการวาง
แผนการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากําลัง นอกจากนี้ได้มกี ารกําหนด
กระบวน การทํางาน และมีการติดตามผลเพือ่ ให้บุคคลากรปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานทีก่ าํ หนด
- ด้านการบัญชี-การเงิน บริษทั มีการกําหนดระเบียบการควบคุมภายในเกีย่ วกับการเก็บเงิน รักษาเงิน
การรับจ่ายเงิน เงินฝากธนาคาร และเงินสํารองค่าใช้จ่าย โดยมีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและ
สมํ่าเสมอ
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษทั ได้จดั ตัง้ ศูนย์จดั ซือ้ กลางเพื่อควบคุมระเบียบและข้อกําหนดว่าด้วยการ
พัสดุ เพื่อนํ าไปปฏิบตั ใิ นการจัดซือ้ จัดจ้าง ซึง่ ได้กําหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในกระบวนการจัดซือ้
จัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อํานาจการอนุ มตั ิ การกําหนดความต้องการพัสดุการตรวจรับ การควบคุม
และการเก็บรักษาพัสดุ
- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ตามทีก่ ําหนด มีระบบค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม มีการจัดโครงสร้างองค์กรแต่ละส่วนงาน
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กําหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และระบบติดตามผลไว้อย่างชัดเจน มีระบบ
การให้ขอ้ มูลและการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
บริษทั ได้กาํ หนดวันประชุมคณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าประจําปี และมีการนําเสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา จัดให้มรี ะบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทนั สมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อ
สนับสนุ นการปฏิบตั งิ านภายในองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทําให้
ระบบการสื่อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ว สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัวและชัดเจน การสื่อสารที่ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีหน่ วยงานรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษทั มีการประเมินและ
ติดตามเพือ่ ให้ระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษทั ทําให้บริษทั สามารถควบคุมและป้องกัน
ปญั หาจากความผิดพลาดได้ และทําให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่รวดเร็วถูกต้องตรงกันและเชื่อถือได้ ช่วยให้ฝ่าย
บริหารได้รบั รูข้ อ้ มูลตรงเวลาและสามารถใช้เพือ่ ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันเหตุการณ์
บริษัท มีม าตรการป้ อ งกัน ความปลอดภัย สํา หรับ ฮาร์ต แวร์ ซอฟต์แ วร์ และระบบฐานข้อ มูล โดยมี
โปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส การจัดเก็บสําเนาสํารองข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ ในและนอกสถานที่ รวมทัง้ การจัดทําสัญญาบํารุงรักษาเครือ่ งเซิรฟ์ เวอร์ตลอดเวลา
บริษทั จัดให้มหี น่ วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็ นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคําปรึกษา
ในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ทห่ี มายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411
รวมทัง้ จัดให้มผี ู้รบั ผิดชอบในการรับแจ้งเบาะแส หรือให้ขอ้ มูลในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดย
สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทาง นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง เลขานุ การบริษทั โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทาง
อีเมล์ law@occ.co.th
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษทั มีการกําหนดและประเมินระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั อย่าง
สมํ่าเสมอ มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลฝา่ ยบริหารจึงมีการกําหนดเป้าหมายและระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนเพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่
คาดหวัง โดยมีการเสนอรายงานการติดตามผลต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง เพือ่ เป็ นแนวทางสําหรับการประเมินผลงานร่วมกัน
บริษทั มีสาํ นักตรวจสอบภายในทําหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านตามระบบการควบคุมภายในทีบ่ ริษทั
กําหนดและรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อที่ควรปรับปรุงก็ได้มกี ารเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขและ/หรือวิธกี ารปฏิบตั ิ เพื่อให้ความมันใจว่
่ าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานนัน้ จะ
ได้รบั การพิจารณาสนองตอบและมีการบริหารจัดการแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ แล้ว
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็นพ้องกับ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ย วกับ ระบบการ
ควบคุมภายใน โดยไม่มคี วามเห็นทีแ่ ตกต่าง
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 กุ มภาพันธ์ 2557 ได้แต่ ง ตัง้ ให้
นางสาวกัลยรักษ์ พงค์สุวรรณ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานสํานักตรวจสอบภายใน อย่างเป็ นทางการแทนหัวหน้า
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งานรายเดิมที่ลาออก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พจิ ารณาคัดเลือกด้ว ยตนเอง โดยพิจารณาจากวุฒ ิ
การศึกษา และประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั หิ น้าที่
ดังกล่าวได้อย่างเต็มที่
สํานักตรวจสอบภายในมีสายงานการรายงานโดยตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั การพิจารณาและอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ํารงตําแหน่ งหัวหน้า
สํานักตรวจสอบภายในของบริษทั ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายการระหว่างกัน
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั
หากบริษทั มีอาํ นาจควบคุมร่วมกันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอทิ ธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยทีบ่ ริษทั มีการควบคุมเดียวกันหรือมีอทิ ธิพล
อย่างมีสาระสําคัญเดียวกัน การเกีย่ วข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหารสําคัญและบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีดงั นี้
ประเทศที่
จัดตัง้
ชื่อกิ จการ
/สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชันแนล
่
ไทย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 19.73 และ
จํากัด (มหาชน)
มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้
ไทย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 12.73 และ
จํากัด (มหาชน)
มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
ไทย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 1.2 และมีผถู้ อื หุน้ /
แลบบอราทอรีส์ จํากัด
กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษทั ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
ไทย
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 16 และมีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วน
(ไทยแลนด์) จํากัด
ร่วมกัน
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 15 และมีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วน
บริษทั โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส
ไทย
ร่วมกัน
จํากัด
บริษทั เอ็ม.ไอ.แอล. (ประเทศไทย)
ไทย
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 12.67
จํากัด
บริษทั เซน ซาลอน บิสซิเนส จํากัด
ไทย
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 11 และมีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วน
ร่วมกัน
บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์
ไทย
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 5 และมีผถู้ อื หุน้ บางส่วนร่วมกัน
โลจิสติคส์ จํากัด
บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จํากัด
ไทย
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 4.89 และมีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วน
ร่วมกัน
บริษทั ไทยบุนกะแฟชัน่ จํากัด
ไทย
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 4 และมีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วน
ร่วมกัน
บริษทั เคพี ซอฟท์ จํากัด
ไทย
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 4 และมีผถู้ อื หุน้ บางส่วนร่วมกัน
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 0.01
บริษทั บูตคิ นิวซิต้ี จํากัด (มหาชน)
ไทย
56-1
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ประเทศที่
จัดตัง้
ชื่อกิ จการ
/สัญชาติ
บริษทั ไทยกุลแซ่ จํากัด
ไทย
บริษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
ไทย
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
ไทย
บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
ไทย
เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย) จํากัด*
ไทย
บริษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)
ไทย
ผูบ้ ริหารสําคัญ
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
มีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน

มีผถู้ อื หุน้ บางส่วนร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ บางส่วนร่วมกัน
บุคคลทีม่ อี าํ นาจและความรับผิดชอบการวางแผน สังการ
่
และควบคุมกิจการต่างๆ ของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทัง้ นี้ รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่วา่ จะทํา
หน้าทีใ่ น ระดับบริหารหรือไม่)
*บริษทั แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย) จํากัด ปิดกิจการเมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2557

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
นโยบายการกําหนดราคา
ขายสินค้า
ราคาตลาด/ต้นทุนบวกกําไร
การให้บริการหรือรายได้อ่นื
ราคาตลาด
เงินปนั ผลรับ
ตามสิทธิการได้รบั เงินปนั ผล
ราคาตลาด/ราคาตามสัญญาทีไ่ ด้ตกลงร่วมกัน
ซือ้ สินค้า
ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขาย
ราคาตลาด
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ราคาตลาด/ราคาตามสัญญาทีไ่ ด้ตกลงร่วมกัน
รายการทีส่ าํ คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันสําหรับแต่ละปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดงั นี้
2557
(พันบาท)
บุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้าหรือการให้บริการ
1,224
เงินปนั ผลรับ
4,839
รายได้อ่นื ๆ
26,666
ซือ้ สินค้า
397,925
ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขาย
2,666
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
7,663
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
2557
(พันบาท)
ลูกหนี้ การค้า - บุคคลหรือกิ จการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (มหาชน)
1,165
56-1

2556

648
4,832
31,092
465,371
5,399
8,924
2556
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บริษทั โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จํากัด
บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ จํากัด
รวม

(พันบาท)
16
1,181

ลูกหนี้ อืน่ - บุคคลหรือกิ จการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จํากัด
บริษทั เอ็ม.ไอ.แอล. (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
บริษทั โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จํากัด
บริษทั แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย) จํากัด
รวม

8,026
159
34
19
8,238

4,627
145
80
13
4,865

123
466

เงิ นมัดจํา - บุคคลหรือกิ จการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ จํากัด
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
รวม
เงิ นลงทุนระยะยาวอืน่
ตราสารทุนทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
บริษทั บูตคิ นิวซิต้ี จํากัด (มหาชน)
รวม

438
90
528

438
438

62,471
7,148
25
69,644

61,277
6,584
16
67,877

ตราสารทุนอืน่ ทีไ่ ม่อยู่ในความต้องการของตลาด
บริษทั ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จํากัด
บริษทั เคพี ซอฟท์ จํากัด
บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จํากัด
บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ จํากัด
บริษทั เซน ซาลอน บิสซิเนส จํากัด
บริษทั ไทยบุนกะแฟชัน่ จํากัด
บริษทั เอ็ม.ไอ.แอล. (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จํากัด
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สุทธิ

11,200
9,200
5,750
2,809
2,200
1,000
380
150
32,689
(2,198)
30,491

11,200
5,750
2,809
2,200
1,000
380
150
23,489
(2,147)
21,342
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เจ้าหนี้ การค้า - บุคคลหรือกิ จการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จํากัด
บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์ จํากัด
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยกุลแซ่ จํากัด
บริษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จํากัด
รวม
เจ้าหนี้ อืน่ - บุคคลหรือกิ จการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย) จํากัด
บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ จํากัด
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์ จํากัด
บริษทั โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จํากัด
บริษทั ไทยกุลแซ่ จํากัด
รวม

56-1

44,166
14,925
7,102
2,875
3,740
3,005
7
75,820

37,572
19,418
9,691
3,245
2,922
2,695
1
75,544

2,526
394
109
103
3,132

612
124
18
279
8
2
1,043
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั จดทะเบียน
ในการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของ บริษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน) ซึง่ งบการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึน้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสมํ่าเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการ
จัดทํา มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคําอธิบายและ
่
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัวไป
ทัง้ นี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทีเ่ ป็ น
อิสระ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัท มีการปฏิบตั ิต ามหลักการกํากับ ดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนจัดให้มรี ะบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดํารงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ
ของบริษทั รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระได้ทําหน้าทีส่ อบทาน
เกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึง่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ทีแ่ สดงไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
(แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษทั จึงมีความเห็นว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลได้ว่า
งบการเงินของบริษทั สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จดั ทําและเปิ ดเผยโดยถูกต้องตามทีค่ วรใน
สาระสําคัญ
นางกาญจนา สายสิรพิ ร
ประธานกรรมการ

56-1

นางธีรดา อําพันวงษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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13. ข้อมูลทางการเงิ นที่สาํ คัญ
ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุปของบริ ษทั
(หน่วย 1 : 1000 บาท)
รายการ
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น
หัก ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
กําไรจากการดําเนินงาน
บวก รายได้อ่นื
กําไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้
กําไรก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ปี 2557
1,419,159 100.00%
724,946 51.08%
694,213 48.92%
616,769 43.46%
77,444
5.46%
40,284
2.84%
117,728
8.30%
117,728
8.30%
22,236
1.57%
95,492
6.73%

ปี 2556
1,506,776 100.00%
774,120 51.38%
732,656 48.62%
656,329 43.56%
76,327
5.07%
49,000
3.25%
125,327
8.32%
125,327
8.32%
23,954
1.59%
101,373
6.73%

ปี 2555
1,584,318 100.00%
803,637 50.72%
780,681 49.28%
677,730 42.78%
102,951 6.50%
39,883 2.52%
142,834 9.02%
142,834 9.02%
35,875 2.26%
106,959 6.75%

รายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยรวม
กําไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

1,459,443 100.00%
1,341,715 91.93%
117,728
8.07%
22,236
1.52%
95,492
6.54%

1,555,776
1,430,449
125,327
23,954
101,373

1,624,201 100.00%
1,481,367 91.21%
142,834 8.79%
35,875 2.21%
106,959 6.59%

56-1

100.00%
91.94%
8.06%
1.54%
6.52%
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อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าํ คัญ
ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle

3.22 เท่า
3.00
1.22 เท่า
1.33
0.64 เท่า
0.28
6.41 เท่า
5.87
56 วัน
61
2.81 เท่า
2.97
128 วัน
121
5.03 เท่า
5.13
72 วัน
70
112 วัน
112
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร(PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขัน้ ต้น
48.92 %
48.62
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
5.46 %
5.07
อัตรากําไรอื่น
2.76 %
3.15
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
195.86 %
93.01
อัตรากําไรสุทธิ
6.54 %
6.52
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
12.66 %
14.36
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.94 %
9.82
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
54.94 %
59.65
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
1.37 เท่า
1.51
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL RATIO)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
0.40 เท่า
0.43
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้
NA
NA
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
0.96 เท่า
1.12
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล
47.35

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน
%
%
%
%
%
%

2.21
1.32
0.48
6.17
58
3.66
98
6.19
58
98
49.28
6.50
2.46
109.97
6.59
16.46

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน
%
%
%
%
%
%

%
%
เท่า

11.26 %
69.07 %
1.71 เท่า

เท่า

0.50 เท่า
NA
2.03 เท่า
44.88 %

เท่า
%

14. การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
1. ผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงิ น
1.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงานและฐานะการเงินทีผ่ า่ นมา
ในปี 2557 บริษทั มีรายได้รวม 1,459.44 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี ก่อนลดลง 96.33 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตราส่วนลดลง 6.19% มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 1,341.71 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 88.73 ล้านบาท คิดเป็ น
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อัตราส่วนลดลง 6.20% และมีกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้ว 95.49 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี
ก่อนลดลง 5.88 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนลดลง 5.80%
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่า 1,091.94 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 46.75
ล้านบาท หรือ 4.47% โดยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 34.90 ล้านบาท และมีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้
11.85 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 6.48 ล้านบาท เงินลงทุนชัวคราว
่
เพิม่ ขึน้ 105.04 ล้านบาท เป็ นเงินฝากประจําระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า ลูกหนี้การค้า
สุทธิลดลง 23.23 ล้านบาท ตามการปรับตัวของยอดขายทีช่ ะลอลง สินค้าคงคลังลดลง 44.56 ล้านบาท จากการ
ควบคุมการบริหารการสังซื
่ ้อสินค้าและปรับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมกับภาวะตลาดทีซ่ บเซา ส่วน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 4.13 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิม่ ขึน้ 11.24 ล้าน
บาท จากการเปลี่ย นแปลงมูล ค่ า ของเงิน ลงทุ น ตามหลัก มูล ค่ า ยุติธ รรม อสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ไม่
เปลีย่ นแปลง ส่วนทีด่ นิ อาคารอุปกรณ์สุทธิเพิม่ ขึน้ 1.60 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิลดลง 0.45 ล้านบาท
สิทธิการเช่าลดลง 2.19 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลจากการตัดจ่ายตามอายุการใช้งาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี 31.49 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 0.39 ล้านบาท และมีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 1.28 ล้านบาท
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวในอัตราทีต่ ่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เพราะมีขอ้ จํากัดด้าน
การเติบโตจากทัง้ ปจั จัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงครึง่ แรกของปี เศรษฐกิจไทยไม่ขยายตัว
เนื่องจากปญั หาความขัดแย้งทางด้านการเมืองทีย่ ดื เยือ้ ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานบางส่วนของภาครัฐและ
ความเชื่อมันของภาคครั
่
วเรือน ภาคธุรกิจ รวมไปถึงภาคการท่องเทีย่ ว ประกอบกับหนี้ครัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง
ทําให้ผบู้ ริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายและสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึน้ นอกจากนี้ การ
ส่งออกสินค้ายังฟื้ นตัวช้าตามอุปสงค์ต่างประเทศทีข่ ยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป รวมทัง้ ไทยมีขอ้ จํากัดด้าน
เทคโนโลยีการผลิต ภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าวธุรกิจจึงชะลอการผลิตและการลงทุนใหม่ออกไป
ในช่วงครึง่ หลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวเป็ นลําดับจากการใช้จ่ายภายในประเทศและ
การท่องเทีย่ วทีป่ รับดีขน้ึ ภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองได้เริม่ คลีค่ ลายและภาครัฐกลับมาดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามปกติ ประกอบกับมีการขยายการลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคมและค้าปลีกเพื่อรองรับการ
เติบโตของอุปสงค์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเป็ นไปอย่างช้าๆ เพราะการส่งออกสินค้า
ยังอ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ หลัก โดยเฉพาะภูมภิ าคยุโรป จีน ญีป่ ุ่น และกลุ่มตะวันออกกลาง
่
นอกจากนี้การใช้จ่ายของครัวเรือนยังถูกถ่วงด้วยรายได้เกษตรกรทีต่ กตํ่าและภาระหนี้ทส่ี งู ความเชื่อมันของ
นักท่องเทีย่ วยังกลับมาไม่หมดเพราะหลายประเทศยังคงระดับคําเตือนการเดินทางมาไทย ตลอดจนธุรกิจส่วน
ใหญ่ยงั ชะลอการลงทุนเพราะรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและรอภาครัฐลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับปจั จัยลบและสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความไม่แน่ นอนสูง มี
การเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ผูบ้ ริโภคต่างขาดความเชื่อมัน่ จึงได้ชะลอการซือ้ สินค้าลงโดยเลือกซือ้ สินค้าเท่าที่
จําเป็ นและบริโภคในปริมาณที่จํากัด ประกอบกับภาวะการแข่งขันที่นับวันยิง่ ทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึ้น มีคู่
แข่งขันเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าบริษทั มีการทํากิจกรรมส่งเสริมการขายทีเ่ ข้มข้นขึน้ ในหลากหลาย
รูปแบบเพื่อกระตุ้นกําลังซื้อแล้วก็ตาม ก็ยงั ไม่สามารถเพิม่ รายได้ให้มกี ารเติบโตได้ซ่งึ คู่แข่งหลายรายต่างก็
ประสบกับปญั หากําลังซือ้ หดตัวเช่นเดียวกัน
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นอกจากนี้ยงั มีปจั จัยอื่นๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อผลการประกอบการทัง้ ทีช่ ่วยส่งเสริม สนับสนุ นหรือเป็ น
อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เช่น
(1) การลงทุนภาครัฐในโครงการต่างๆ เช่น โครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศและโครงการ
บริหารจัดการนํ้าเกิดการชะลอออกไป ราคาพืชผลทางการเกษตรทีอ่ ยู่ในระดับตํ่า สถานการณ์ภยั
แล้งซํ้าซาก การชะลอตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึง่ กระทบต่อรายได้ครัวเรือนโดยเฉพาะใน
ส่วนของการทํางานล่วงเวลา สิง่ เหล่านี้มผี ลกระทบต่อกําลังซือ้ และการจับจ่ายน้อยลง
(2) อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทัง้ ปี ทผ่ี ่านมาอยู่ในระดับตํ่าและยังชะลอลงในช่วงปลายปี ตามราคาพลังงานที่
หดตัว จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากนัก ส่วนค่าเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวน
เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตัง้ แต่ตน้ ปี จนถึงกลางปี เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่า
ขึน้ ก่อนจะปรับอ่อนค่าลงต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปี ตามความเชื่อมันของนั
่
กลงทุนต่อการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ดกี ารแกว่งตัวของค่าเงินบาทตลอดทัง้ ปี ทผ่ี ่านมา ไม่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อต้นทุนวัตถุดบิ และสินค้าสําเร็จรูปทีน่ ําเข้าจากต่างประเทศ
1.2 นโยบายและแผนงานบริษทั ในการปรับตัว
(1) จากสภาพตลาดทีม่ กี ารแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ซึ่งมีทงั ้ คู่แข่งรายเดิมและรายใหม่ทโ่ี ถม
เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์ทห่ี ลากหลายมิตเิ พื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด บริษทั
ได้วางกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า พร้อมกับได้พยายามเพิม่ จํานวนกลุ่มลูกค้าใหม่ดว้ ยการจัด
กิจกรรม ณ จุดขายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบ
รนด์สนิ ค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละสนใจทดลองใช้สนิ ค้า
(2) บริษัทยังคงให้ความสําคัญในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่มี นี วัตกรรมโดดเด่น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภคในทุกโอกาสและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมันและความพึ
่
งพอใจสูงสุดให้กบั ผูบ้ ริโภค
(3) ส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของพนักงานในทุกระดับด้วยการจัดอบรมเพิม่ ทักษะตามกลยุทธ์การ
เติบโตของธุรกิจ เพื่อให้มศี กั ยภาพนํ าพาธุรกิจไปสู่ความเป็ นเลิศอย่างยังยื
่ น การสร้างทีมงาน
Culture Working Team เพื่อร่วมรณรงค์การปลูกฝงั สร้างค่านิยม 6 งาม ภายใต้วฒ
ั นธรรมองค์กร
BEAUTY from within ร่วมกันกําหนดแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อให้แต่ละหน่ วยงานพร้อมร่วมแรงร่วมใจ
ก้าวไปสูจ่ ุดหมายเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันทีเ่ ปิ ดใจรับฟงั และกล้าเสนอแนวคิดใน
การทํางานใหม่ๆ ให้ความสําคัญกับการทํางานร่วมกันเป็ นทีมอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมสนับสนุ นให้
เกิดการแลกเปลีย่ นแบ่งปนั ความรูแ้ ละเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างกลุ่มพนักงานในแต่ละสายวิชาชีพผ่าน
สือ่ ต่างๆ ภายในบริษทั โดยเฉพาะช่องทางการสือ่ สาร Intranet Web Board
1.3 ผลการดําเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ในปี 2557 บริษทั มีรายได้จากการขายรวม 1,419.16 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 5.81% โดยมาจาก
2 สายผลิตภัณฑ์หลัก ซึง่ มียอดขายตามลําดับ ดังนี้
(ก)
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มีย อดขาย 1,226.94 ล้ า นบาท คิด เป็ น สัด ส่ ว นเท่ า กับ 86.46% ของยอดขายรวมทัง้ บริษั ท
เปรียบเทียบกับปี ก่อนมีอตั ราลดลง 6.14% ซึ่งเป็ นการลดลงจากการชะลอการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคตามสภาวะ
เศรษฐกิจทีไ่ ม่เอือ้ อํานวย แต่บริษทั ยังสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้อย่างเหนียวแน่ น และหากความเชื่อมัน่
ในประเทศฟื้นตัวเมือ่ ไรก็จะสามารถสร้างยอดขายในระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไป
(ข) ผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้า
มี ย อดขาย 192.22 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นเท่ า กั บ 13.54% ของยอดขายรวมทัง้ บริ ษั ท
เปรียบเทียบกับปี ก่อนมีอตั ราลดลง 3.68% สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในครึง่ ปี แรก และสภาวะ
การอุปโภคบริโภคในครึง่ ปีหลังชะลอลง ผูบ้ ริโภคระมัดระวังในการจับจ่าย
1.4 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ
ในปี ท่ผี ่านมา บริษทั ไม่ได้แสดงประมาณการผลการดําเนินงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์
1.5 การรายงานผลของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ในปี ท่ผี ่านมา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั และแสดงความเห็นว่างบ
การเงินดังกล่าวถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1.6 การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในปี 2557 ไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อการรายงาน
งบการเงินของบริษทั
2. ความสามารถในการทํากําไร
2.1 รายได้
ในปี 2557 บริษทั มีรายได้รวม 1,459.44 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี ก่อนลดลง 96.33 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตราส่วนลดลง 6.19% รายได้หลักมาจากยอดขาย 1,419.16 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากปี ก่อน 5.81% โดยมา
จาก 2 สายผลิตภัณฑ์หลักทีก่ ล่าวถึงข้างต้น
2.2 ต้นทุนขายและค่าใช้จา่ ย
ในปี 2557 ที่ผ่านมา มีต้นทุนสินค้าขาย 724.95 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 51.08% ของยอดขาย
สุทธิซ่งึ ลดลงจากปี ก่อน 0.30% มาจากการเพิม่ สัดส่วนยอดขายสินค้าที่มอี ตั ราต้นทุนตํ่า ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารมีจาํ นวนทัง้ สิน้ 616.77 ล้านบาท โดยลดลงจากปี ก่อน 6.03% มาจากการควบคุมหมวดพนักงาน
และบริหารการใช้จา่ ยอย่างระมัดระวังในหมวดส่งเสริมการตลาด
ในปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ไม่มภี าระดอกเบีย้ จ่าย เนื่องจากบริษทั มีสภาพคล่องอยูใ่ นระดับทีด่ มี าก โดย
เป็ นผลมาจากความสามารถในการบริหารจัดการกระแสเงินสดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2.3 รายได้อน่ื ๆ
รายได้ซง่ึ ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานตามปกติมี 40.28 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 8.72 ล้านบาท
หรือลดลง 17.79% โดยมาจากรายได้จากเงินชดเชยค่าใช้จา่ ย
2.4 กําไร
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เมื่อนํ ารายได้จากการขายหักลบกับต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว บริษทั มี
กําไรจากการดําเนินงาน 77.45 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 1.12 ล้านบาท คิดเป็ น 1.46% เนื่องจากเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้น ในขณะที่รายได้อ่นื ๆ ลดลง ส่งผลให้มกี ําไรก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 117.73 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 7.60 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 6.06% และเมือ่ หักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้วคงเหลือกําไรสุทธิ 95.49 ล้าน
บาท ลดลงจากปีก่อน 5.80%
หากเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสด อัตราส่วนของเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานต่อกําไรสุทธิมี
จํานวน 1.59 เท่า เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 0.89 เท่า ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับทีด่ มี าก
2.5 อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้
บริษทั จ่ายเงินปนั ผลสําหรับปี 2556 เป็ นจํานวนเงิน 48.00 ล้านบาท เปรียบเทียบสัดส่วนเท่ากับ
47.35% ของกําไรสุทธิในปี 2556 ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั
3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
3.1 คุณภาพของลูกหนี้
ลูกหนี้การค้าทีม่ อี ายุเกิน 3 เดือน จํานวนเงิน 11.42 ล้านบาท มีสดั ส่วนมีเพียง 6.08% ของ
ลูกหนี้การค้าทัง้ หมด เปรียบเทีย บกับปี ก่อนลดลง 25.03% สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสินเชื่อที่มี
ประสิทธิภาพดียง่ิ ขึน้ มีการติดตามเร่งรัดการจัดเก็บเงินอย่างใกล้ชดิ บริษทั ได้ตงั ้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับปี ก่อนเป็ นจํานวนเงิน 8.31 ล้านบาท
3.2 สินค้าคงเหลือและการด้อยค่า
ณ สิ้นปี มีสนิ ค้าคงคลัง 235.74 ล้านบาท บริษัทมีการสํารองค่าเผื่อด้อยค่าของสินค้าโดยใช้
เกณฑ์เดียวกับปี ก่อน โดยปี น้ีมยี อดสํารองคงค้าง 2.73 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 1.16%
3.3 การลงทุน
ในปี ท่ผี ่านมา บริษทั ไม่ได้มรี ายการลงทุนเพิม่ ทีม่ นี ัยสําคัญเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง
และภาวะเศรษฐกิจทีไ่ ม่เอือ้ อํานวย อย่างไรก็ดหี ากสภาพตลาดภายนอกโดยรวมปรับตัวดีขน้ึ บริษทั ก็
พร้อมทีจ่ ะขยายการลงทุน
4. สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน
4.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
(ก) โครงสร้างเงินทุน
บริษทั มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity) เพียง 0.40 เท่า และยังลดลงจาก
ปี ก่อน อีกทัง้ ไม่มภี าระเงินกู้ยมื คงค้าง ตัวชี้วดั เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินทีด่ แี ละมีฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกร่ง หากโอกาสทางธุรกิจเอื้ออํานวยและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า บริษทั ก็จะมี
ความสามารถในการขยายการลงทุนโดยใช้เงินสะสมทีม่ อี ยู่ควบคู่กบั การใช้เงินกู้ยมื จากสถาบันทางการเงินได้
อย่างแน่นอน
(ข) ส่วนของผูถ้ อื หุน้
สิน้ ปี 2557 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีมูลค่า 778.53 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 48.90 ล้านบาทหรือ
เท่ากับ 6.70% โดยเป็ นการเพิม่ ขึน้ จากกําไรสุทธิประจําปี 95.49 ล้านบาทและผลกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุตธิ รรม 1.77 ล้านบาท หักด้วยภาษีเงินได้เกีย่ วกับผลต่างจากการ
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เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 0.35 ล้านบาท หักลดการจ่ายเงินปนั ผลสําหรับปี 2556
จํานวนเงิน 48.00 ล้านบาท
(ค) กระแสเงินสด
ในปี 2557 มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 151.69 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจํานวน
80.70 ล้านบาท เนื่องมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนมี
ทัง้ สิน้ 110.16 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 94.84 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินฝากประจําระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีทงั ้ สิน้ 48.00 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ เมื่อรวม
กับเงินสดต้นปีแล้วมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้ ปี 74.97 ล้านบาท
(ง) หนี้สนิ
สิน้ ปี 2557 บริษทั ไม่มเี งินกู้ยมื จากสถาบันการเงินคงค้าง และในระหว่างปี กไ็ ม่มกี ารกู้ยมื เงิน
เลย จึงไม่มคี วามเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นหรืออัตราดอกเบีย้ บริษทั ย่อมจะไม่มปี ญั หาในการ
ชําระดอกเบีย้ อย่างแน่นอนหากต้องใช้เงินกูย้ มื บ้างในบางโอกาส ส่วนหนี้สนิ ทีม่ อี ยูส่ ว่ นใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้าซึง่
บริษทั ได้ชาํ ระตรงตามกําหนดเวลาเสมอ
4.2 สภาพคล่องและความสามารถในการชําระหนี้
ณ สิ้น ปี 2557 อัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งเท่ า กับ 3.22 เท่ า เพิ่ม ขึ้น จากปี ก่ อ น 0.22 เท่ า และ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.22 เท่า ลดลงจากปี ก่อน 0.11 เท่า อัตราส่วนทัง้ สองยังคงมีสภาพคล่อง
ในระดับทีส่ งู มากและเงินทุนหมุนเวียนยังมีอยูอ่ ย่างเพียงพอ หากมองในภาพรวม Cash Cycle จะเฉลีย่ อยูท่ ่ี 112
วัน เปรียบเทียบกับปี ก่อนมีคา่ ไม่เปลีย่ นแปลง
เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีมลู ค่า 748.34 ล้านบาท สูงกว่าหนี้สนิ หมุนเวียนเป็ นจํานวนเงิน
515.94 ล้านบาท และบริษทั ไม่มภี าระหนี้สนิ เงินกูย้ มื เลยย่อมเป็ นเครื่องบ่งชีใ้ ห้เห็นถึงความเพียงพอของสภาพ
คล่องและความสามารถในการชําระหนี้ได้อย่างชัดเจน
5. ปจั จัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลต่อผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
จากการติดตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้คาดการณ์เกีย่ วกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ว่า มีแนวโน้ม
ฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยมีอุปสงค์ภายในประเทศเป็ นแรงหนุ นทีส่ าํ คัญ โดยเฉพาะการใช้จ่ายและการ
ลงทุนของภาครัฐจะเป็ นแรงขับเคลื่อนหลักจากแผนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทงั ้ สาธารณู ปโภคและโครงสร้าง
พืน้ ฐานของประเทศซึง่ เป็ นแผนการลงทุนระยะยาว อีกทัง้ ยังจะช่วยสร้างความเชื่อมันและบรรยากาศที
่
ด่ ตี ่อการ
ลงทุนของภาคเอกชน ขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนจะได้รบั อานิ สงส์จากราคานํ้ ามันที่ล ดลง ส่วนภาคการ
ท่องเทีย่ วน่าจะมีแนวโน้มขยายตัวด้วยการออกแคมเปญกระตุน้ การท่องเทีย่ วโดยกําหนดเป็ นปี ท่องเทีย่ ววิถไี ทย
เพือ่ โปรโมตภาพลักษณ์อนั ดีงามของประเทศไทยให้เลื่องลือไปทัวโลก
่
นอกจากนี้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของ
ภาครัฐ ทัง้ การปรับเพิม่ เงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทัง้ ระบบ การปรับเพิม่ เบีย้ หวัดบํานาญข้าราชการชัน้
ผูน้ ้อย 4% การปรับโครงสร้างเงินเดือนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ การคงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 7 ขัน้ ทีม่ อี ตั รา
0-35% ยังจะช่วยเพิม่ รายได้และกําลังซือ้ ของประชาชนเพิม่ ขึน้ ประกอบกับนโยบายการเงินทีย่ งั ผ่อนปรนจะช่วย
สนับสนุ นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
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ส่วนอุปสงค์ดา้ นต่างประเทศ ยังมีปจั จัยเสีย่ งจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทีค่ ่อนข้างเปราะบางและเป็ น
ปจั จัยทีอ่ าจจะกดดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ทัง้ ปญั หาความผันผวนของตลาดการเงินโลก การชะลอ
ลงของเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วและเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมไปถึงปญั หาภายในประเทศซึง่ เป็ น
ปญั หาในเชิงโครงสร้างที่จะบันทอนความสามารถในการแข่
่
งขันลงไปเรื่อยๆ ทัง้ จากค่าแรงที่เพิม่ สูงขึน้ ภาวะ
ตลาดแรงงานตึงตัว และระดับความพร้อมของเทคโนโลยี
อย่างไรก็ดี บริษทั จะดําเนินกิจการด้วยความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงปจั จัยความเสีย่ งในการประกอบ
ธุรกิจอย่างรอบด้าน บริหารองค์กรอย่างระมัดระวังด้วยการตระเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้ าเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ พินิจพิเคราะห์ปญั หาต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบด้วยความมีเหตุผล กําหนด
แผนฉุ กเฉินรองรับกับเหตุการณ์กรณีเลวร้าย ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มุ่งมันพั
่ ฒนานําเสนอสินค้าและ
บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจและเกิดความประทับใจสูงสุด เน้ นการ
ติดตามผลจากระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปญั หาได้อย่างทันเหตุการณ์
เพิม่ พูนทักษะและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้บริหารงานได้อย่างมืออาชีพ เสริมสร้างบรรยากาศการทํางาน
ทีด่ เี พือ่ ให้เกิดพลังร่วมและพร้อมทีจ่ ะก้าวไปสูค่ วามสําเร็จร่วมกันอย่างยังยื
่ นตลอดไป
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษทั ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และ
บริษทั ย่อยแล้ว
(2) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ น
สาระสําคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผูส้ อบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําที่มชิ อบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
บริษทั ได้มอบหมายให้ นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสาร
ใดไม่มลี ายมือชื่อของ นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร กํากับไว้ บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษทั ได้รบั รองความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ-สกุล

1.

นางกาญจนา สายสิรพิ ร

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการ

2.. นางธีรดา

อําพันวงษ์

กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ผูร้ บั มอบอํานาจ
นางจันทรา

ตัง้ ธนศฤงคาร

ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี-การเงิน
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
 กรรมการบริษทั
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติการอบรม

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
นางกาญจนา สายสิรพิ ร
สาขารัฐศาสตร์
อายุ 68 ปี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประธานกรรมการบริษทั
- ประธานคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหา
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการบริษทั
จํานวน 38 ปี 2 เดือน
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ วันที่ 12 พฤศจิกายน
2519
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อายุ 71 ปี
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
- รองประธานกรรมการ

จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการบริษทั
จํานวน 27 ปี 8 เดือน
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการวันที่ 6 พฤษภาคม
2530
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DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง
2519 – ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
รุน่
32/2003 กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 5 แห่ง

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- กรรมการ บจ.ไทยบุนกะแฟชัน่
- รองประธานกรรมการ
บจ.ชิเซโด้ โปรเฟส ชั ่นแนล (ไทยแลนด์)
- รองประธานกรรมการ บจ.โอเรียนเต็ลซาลอนบิส
ซิเนส

1.66%

สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นางธีรดา อําพันวงษ์ อายุ 44 ปี ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
- กรรมการผูจ้ ดั การและประธาน สาขาการตลาด
สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
- ประธานคณะกรรมการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเสีย่ ง
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการบริษทั
จํานวน 6 ปี 6 เดือน
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ วันที่ 1 กรกฎาคม
2551

การอบรม
*สัดส่วน
หลักสูตร
การถือหุ้น
กรรมการ

2.47%

DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 3 แห่ง
2530-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
รุน่
5/2001 2515-ปจั จุบนั บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้

ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
ั
2515-ปจจุบนั บมจ.สหพัฒนพิบลู
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 25 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
- กรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 4 แห่ง
2551-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
รุน่
51/2004 2542-ปจั จุบนั บมจ.ประชาอาภรณ์
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
2542-ปจั จุบนั บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็นเตอร์ไพรส์
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
2542-ปจั จุบนั บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั ่นแนล
ตําแหน่งปจั จุบนั ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 16 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- กรรมการ บจ.โอเรียนเต็ลซาลอนบิสซิเนส
- กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์
- กรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ
- กรรมการ บจ.เซนซาลอนบิสสิเนส
- กรรมการ บจ.ชิเซโด้ โปรเฟส ชั ่นแนล(ไทยแลนด์)
- กรรมการ บมจ.ประอาภรณ์
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57

นายมนู ลีลานุ วฒ
ั น์
อายุ 69 ปี
- ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหา

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติการอบรม

Bachelor of Mechanical
Engineering, Chiba
University, Japan

การอบรม
*สัดส่วน
หลักสูตร
การถือหุ้น
กรรมการ

0.06%

จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการบริษทั
จํานวน 27 ปี 8 เดือน
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ วันที่ 6 พฤษภาคม
2530

Master of Science in
Management and Human
Relation, Abilene Christian
University, Texas, U.S.A.
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการบริษทั ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
จํานวน 27 ปี 8 เดือน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ วันที่ 6 พฤษภาคม
2530

0.05 %

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เลขานุ การ จาก Pitman
London

3.97 %

นายชัยเลิศ มนูญผล
อายุ 55 ปี
- กรรมการ

นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
อายุ 68 ปี
- กรรมการ
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการบริษทั
จํานวน 4 ปี 8 เดือน
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ วันที่ 27 เมษายน
2553
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- กรรมการ บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็นเตอร์ไพรส์
- ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย
บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล
่
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 5 แห่ง
2550-ปจั จุบนั บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
รุน่
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
68/2005
2547-ปจั จุบนั บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั ่นแนล
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
2530-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
2519-ปจั จุบนั บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
ตําแหน่งปจั จุบนั ประธานกรรมการ
ั
2516-ปจจุบนั บมจ.ไทยวาโก้
ตําแหน่งปจั จุบนั ประธานกรรมการ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 24 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
- กรรมการ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล
่
- ประธานกรรมการ บจ.ไทยกุลแซ่
- ประธานกรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ
DAP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 3 แห่ง
2554-ปจั จุบนั บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั ่นแนล
รุน่
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย S
3/2003
ั
2530-ปจจุบนั บมจ.โอซีซี
2528-ปจั จุบนั บมจ.ประชาอาภรณ์
ตําแหน่ง กรรมการ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 9 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย S บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล
่
- กรรมการ บมจ.ประชาอาภรณ์
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจ.แชมป์เอช
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 2 แห่ง
2553-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
รุน่
่
68/2005 2538-ปจั จุบนั บมจ.เอส & เจ อินเตอร์เนชันแนล
เอ็นเตอร์ไพรส์
ตําแหน่งปจั จุบนั รองประธานกรรมการ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 22 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
รองประธานกรรมการ
- บจ. เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชั ่นแนล
- บมจ.เอส & เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็นเตอร์ไพรส์
- บจ.อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์
กรรมการ
- บจ.ไทยบุนกะแฟชั ่น
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติการอบรม

การอบรม
*สัดส่วน
หลักสูตร
การถือหุ้น
กรรมการ

ประสบการณ์ ทาํ งาน
บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง
2537-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
-กรรมการเหรัญญิก
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
-ไม่ม-ี

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขา
การคลังและการค้าระหว่าง
ประเทศ California State
University, Long Beach,
U.S.A.
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขา
การเงินและการธนาคาร
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการบริษทั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จํานวน 20 ปี 8 เดือน
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ วันที่ 18 เมษายน
2537
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์
อายุ 61 ปี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการตรวจสอบ
ปริญญาตรี บัญชี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการบริษทั
จํานวน 15 ปี 9 เดือน
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ วันที่ 26 เมษายน
2542
ปริญญาโท บริหารการจัดการ
นายวันชัย อํ่าพึง่ อาตม์
อายุ 67 ปี
- สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
- กรรมการตรวจสอบ
ปริญญาตรี
- พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการบริษทั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จํานวน 1 ปี 9 เดือน
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ วันที่ 23 เมษายน
2556

-

DCP
รุน่ 5/2001
EAC
รุน่ 1/2001
RCC
รุน่ 1/2006
DCP
Refresher
รุน่ 1/2008
CDC
รุน่ 3/2008

-

DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 2 แห่ง
รุน่ 1/2000 2549-ปจั จุบนั บมจ.แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูช ั ่น

คณะกรรมการมีการถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้

8.54%

นางอรดี รุง่ เรืองโรจน์
อายุ 64 ปี
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ

ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการบริหาร
2542-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน 8 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
-ไม่ม-ี

-

DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 4 แห่ง
2556-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
รุน่
102/2551 2556-ปจั จุบนั บมจ.สหพัฒนพิบลู
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการอิสระ
DAP
ั
รุน่ 35/2548 2548-ปจจุบนั บมจ.โลหะกิจเม็ททอล

ตําแหน่งปจั จุบนั ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2545-ปจั จุบนั บมจ.มูราโมโต้ อิเลคตรอน (ประเทศไทย)
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการตรวจสอบ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
-ไม่ม-ี

หมายเหตุ : 1. * จํานวนหุน้ รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา มีศกั ดิเ์ ป็นอาสะใภ้ของ นางธีรดา อําพันวงษ์
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ผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการบริ หาร
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
นางธีรดา อําพันวงษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
อายุ 44 ปี
นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยบัญชี-การเงิน
อายุ 61 ปี

คุณวุฒทิ างการศึกษา
และประวัตกิ ารอบรม
ปริญญาโท สาขาการตลาด
สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสติ
ผ่านการอบรม CFO จากสภา
วิชาชีพบัญชี
ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
สัดส่วน1
หลักสูตร
การถือหุน้
กรรมการ

การตลาด การบริหารแบรนด์สนิ ค้า การพัฒนา
ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่าย การ
ร่วมทุน การค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจแฟชันไลฟ
่ ์
สไตล์
0.08%
DCP
การบัญชี การเงิน การธนาคาร การลงทุนและ
รุน่ 73/2006 ภาษีอากร
2.47%

DCP
รุน่
51/2004

0.32%

การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจ และการ
พัฒนาวิชาชีพเสริมความงาม

การบริหารจัดการทัวไป
่ การเงินการธนาคาร
การตลาด การจัดจําหน่าย การบริหารจัดซือ้
การค้าระหว่างประเทศ

นางสาวศิรพิ ร ตัง้ ธนศฤงคาร
ผูอ้ าํ นวยการ
ฝา่ ยการตลาดเครือ่ งสําอาง
อายุ 51 ปี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.00%

DCP รุน่
73/2006
FN รุน่
28/2006
-

ดร. ภัทร ปทุมารักษ์ 2
ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
อายุ 44 ปี

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท Master of Arts,
Oregon State University ,
U.S.A.
ปริญญาเอก Doctor of
Philosophy, Oregon State
University , U.S.A.

-

-

นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยสํานักงาน
อายุ 61 ปี

ทักษะและประสบการณ์การทํางานหลัก

การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด การ
สือ่ สารมวลชน การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ : 1. จํานวนหุน้ รวมการถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
2. ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหาร ตามมติทปี ่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 3/2557
เมือ่ วันที ่ 8 พฤษภาคม 2557
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ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษทั ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดํารงตําแหน่ง
ชื่อบริษทั

นางกาญจนา นายสมศักดิ ์ นางธีรดา
นายมนู นายชัยเลิศ นางทิพาภรณ์
์
สายสิรพิ ร ธนสารศิลป อําพันวงษ์ ลีลานุวฒ
ั น์ มนูญผล
โชควัฒนา

บจ.ไทยบุนกะแฟชัน่
บจ.ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์)
บจ.โอเรียนเต็ลซาลอนบิสซิเนส
บจ.เอ็มไอแอล(ประเทศไทย)
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
บมจ.ไอซีซี อินเตอร์เนชันแนล
่
บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ
บจ.อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์
บจ.เซนซาลอนบิสสิเนส
บมจ.ประชาอาภรณ์
บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็น
เตอร์ไพรส์
บจ.ไทยกุลแซ่
บจ.บางกอก โตเกียว ซ็อคส์

D
B
B
C

หมายเหตุ A = ประธานกรรมการ
D = กรรมการ
▪

D
D
D
D

F
D
D
D
D
D

B = รองประธานกรรมการ
E = ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย

D
D
A

E
B
D
B

A
A/C
C = กรรมการผูจ้ ดั การ
F = ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย

เลขานุการบริษทั

ชื่อ-สกุล
นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง
อายุ 45 ปี

56-1

D

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท สาขาวิชาการกํากับดูแล
กิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือหุน้
-

การอบรม-เกีย่ วกับงานเลขานุการบริษทั
- Company Secretary Program รุน่ ที่ 1/2002
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
- Company Secretary Development Program
รุน่ ที่ 12/2005 จัดโดย สมาคมบริษทั จดทะเบียน
ไทย
- หลักสูตรพืน้ ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับบริษทั จดทะเบียน รุน่ ที่ 4/2010
- Anti – Corruption : The Practical Guide
ACPG8/2014 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
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เอกสารแนบ 2

56-1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย
- ไม่มี
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของบริษทั (Compliance)

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล
นางสาวกัลยรักษ์
พงค์สวุ รรณ
อายุ 39 ปี

56-1

คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คุณวุฒอิ ่นื
- ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

สัดส่วน
การอบรม-เกีย่ วกับงานตรวจสอบภายใน
การถือหุน้
- การตรวจสอบเนื้อหาสาระ และสรุปผลการ
ตรวจสอบ
- การวางแผนการตรวจสอบ
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เจาะลึกประเด็นปญั หาจากการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการบัญชีในปจั จุบนั
โดย บจ. ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ
- งบการเงินรวมและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
โดย บจ. เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริษทั ได้ทาํ การประเมินทีด่ นิ 5 แปลง เนื้อทีด่ นิ 3ไร่ 3 งาน 38.4
ตารางวา (หรือ 1,538.4 ตารางวา) มูลค่าตามบัญชี 144.25 ล้านบาท มูลค่าตลาดทีป่ ระเมินได้เป็ นเงิน 241.53
ล้านบาท
ั ่ า) ในพืน้ ทีแ่ ขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ ติดถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ฝงขาเข้
กรุงเทพมหานคร
ผูท้ ท่ี าํ การประเมินคือ บริษทั โมเดอร์น พร็อพเพอร์ต้ี คอนซัลแตนท์ จํากัด
วัตถุประสงค์ในการประเมินคือ เพือ่ บันทึกมูลค่าทางบัญชี
วันทีใ่ นรายงานประเมินทรัพย์สนิ 7 สิงหาคม 2556
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เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ
- ไม่มี
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