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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
บริษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนินกิจการเจริญรุง่ เรืองราบรืน่ มาอย่างต่อเนื่องและกําลังจะก้าวสูป่ ี
ที่ 40 ด้วยความมันคง
่ ประกอบธุรกิจหลักในการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าทีม่ ี
คุณภาพสูง ภายใต้เ ครื่อ งหมายการค้าชัน้ นํ า ซึ่งเป็ นที่รู้จกั กัน อย่า งกว้า งขวางและได้ร บั ความนิ ย มอย่า ง
แพร่หลาย มีการจัดจําหน่ ายผ่านเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจครอบคลุ มเกือบทุกช่องทางการขายทัวประเทศ
่
ตัว อย่ า งของผลิต ภัณ ฑ์ ช ัน้ นํ า ที่โ ดดเด่ น ในป จั จุ บ ัน ได้แ ก่ เครื่อ งสํ า อาง “คัฟ เวอร์ ม าร์ ค ” (Covermark)
ผลิตภัณฑ์ดแู ลรักษาเส้นผม “ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล”
่
(Shiseido Professional) ชุดกีฬา ชุดนอนและชุดชัน้ ใน
สตรี “กี ลาโรช” (Guy Laroche)
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปีทผ่ี า่ นมา เริม่ กลับมามีอตั ราการขยายตัวหลังจากเผชิญกับปจั จัยลบทัง้
ภายนอกและภายในประเทศ อุปสงค์ภายในประเทศมีทศิ ทางการปรับตัวดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง การใช้จ่ายใน
ประเทศทัง้ การบริโภคและการลงทุนในภาคเอกชนทีส่ ามารถฟื้ นคืนกลับสู่ระดับปกติหลังจากเกิดมหาอุทกภัย
เมื่อปลายปี ทแ่ี ล้ว อีกทัง้ ยังมีแรงสนับสนุ นจากการใช้จ่ายภาครัฐในการซ่อมแซมและก่อสร้างสาธารณูประโภค
ต่างๆ รวมถึงการลงทุนของรัฐวิสากิจทีข่ ยายตัวค่อนข้างสูง ส่วนภาคการท่องเทีย่ วก็ปรับตัวดีขน้ึ โดยมีจาํ นวน
นักท่องเทีย่ วต่างประเทศทีเ่ ดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิม่ สูงมากขึน้ ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัว
ต่อเนื่อง ภาวะการเงินมีสภาพผ่อนคลายและเอือ้ ต่อการขยายตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือน
ถึงแม้ภาพรวมการส่งออกของประเทศไทยชะลอตัวลดลง โดยเป็ นผลจากการหดตัวในด้านอุปสงค์ของ
ประเทศคูค่ า้ รายสําคัญทีต่ ่างประสบปญั หาทางเศรษฐกิจ แต่กไ็ ม่มผี ลกระทบโดยตรงต่อบริษทั
จากสภาพเศรษฐกิจทีก่ ล่าวมาข้างต้น บริษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสีย่ งต่างๆ
ประกอบกับการทีต่ อ้ งเผชิญกับสภาพการแข่งขันกันทีร่ ุนแรงยิง่ ขึน้ จึงได้ให้ความสนใจเน้นทีก่ ารบริหารจัดการ
ในเชิงกลยุทธ์ มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ปรับเปลีย่ นยุทธวิธตี ามสถานการณ์ จนสามารถ
ฟนั ฝา่ อุปสรรคทัง้ ปวง ส่งผลให้ในปีทผ่ี า่ นมาบริษทั มียอดขาย 1,584.32 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 15.77%
บริษทั มีกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 142.83 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 0.25 ล้านบาท หรือคิด
เป็ น 0.18% แต่เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มอี ตั ราลดลงแล้วคงเหลือกําไรสุทธิ 105.73 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น
5.79% เมือ่ เปรียบเทียบกับปีก่อน
โครงสร้างทางการเงินของบริษทั อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลาหลายปี โดยมี
หลายตัวชีว้ ดั ของอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องทีด่ มี าก เช่น ตัวอย่าง
สําหรับ ปี น้ี บริษัท มีเ งินทุ น หมุนเวีย นสุท ธิ 324.29 ล้า นบาท อัต ราส่ว นสภาพคล่อง 2.21 เท่า ในขณะที่มี
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity) อยูใ่ นระดับทีต่ ่าํ มากเพียง 0.52 เท่า
ผลการปฏิบ ตั ิงานในปี ท่ีผ่านมา เกิดจากความมุ่งมันร่
่ วมแรงร่ว มใจของพนักงานทุก ระดับ ภายใต้
วัฒนธรรมองค์กร BEAUTY from within เพื่อบรรลุวสิ ยั ทัศน์ของบริษทั ที่กําหนดไว้ ประกอบธุรกิจด้วยความ
รอบคอบ รัดกุม โปร่งใส พิจารณาถึงปจั จัยเสีย่ งอย่างรอบด้านและวางแผนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทอ่ี าจ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการดําเนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาลทีจ่ ะสร้างการเติบโตต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกฝา่ ยของบริษทั อย่างยังยื
่ นตลอดไป
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ส่วนที่ 2
บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษทั
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
เลขทะเบียนบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน)
OCC
หุน้ สามัญจํานวน 80 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
จํานวน 60 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เป็ นเงิน 60 ล้านบาท
0107537001323
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครือ่ งสําอาง เสือ้ ผ้า เครือ่ งดนตรี และ
ให้บริการเสริมความงาม
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
729/4-7 ถนนรัช ดาภิ เ ษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
02-2954545, 02-2954567
โทรสาร
02-2950415
Home Page
www.occ.co.th
นิ ติบคุ คลที่บริ ษทั ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไปมีดงั นี้
1. บริ ษทั เอ็ม ไอ แอล (ประเทศไทย) จํากัด
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
729/21-22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-2954760 – 2 โทรสาร 02-2954759
ขายปลีกแชมพูเปลีย่ นสีผม
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
เป็ นหุน้ สามัญจํานวน 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว
จํานวน 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาทเป็ นเงิน 3 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุน้
12.67%
2. บริ ษทั โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิ เนส จํากัด
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
729/23-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-6839620 โทรสาร 02-2954763
เสริมความงาม
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
เป็ นหุน้ สามัญจํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว
จํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาทเป็ นเงิน 1 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุน้
15.00%
3. บริ ษทั ชิ เซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จํากัด

56-1 20130321 22/03/13 10:30

-3-

แบบ 56-1

ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่

2 ซ.สุขมุ วิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-2617321 – 2 โทรสาร 02-2617323
ให้บริการเสริมสวย สปา และจัดแต่งทรงผม
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
เป็ นหุน้ สามัญ 7 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุน้
16.00%
4. บริ ษทั เซน ซาลอนบิ สสิ เนส จํากัด
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
เลขที่ 729-4/7 อาคารโอซีซี ชัน้ ที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหาคร 10120
โทรศัพท์ 02-2954545 ต่อ 511 โทรสาร 02-2950415
ประกอบธุรกิจร้านเสริมสวย ตกแต่งทรงผม และจําหน่าย
ประเภทธุรกิจ
เครือ่ งสําอาง ผลิตภัณฑ์ดแู ลเส้นผม
ทุนจดทะเบียน
เป็ นหุน้ สามัญ 1,500,000 หุน้ ๆละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุน้
11.00%
1. ปัจจัยความเสี่ยง
1.1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ประกอบธุรกิจในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้า และเครื่องดนตรี
โดยในภาพรวมมีการสังซื
่ ้อสินค้าจากต่างประเทศโดยตรงเพียง 1.32% เท่านัน้ นอกนัน้ อีก 98.68% เป็ นการ
สังซื
่ อ้ ผ่านซัพพลายเออร์ในประเทศทีด่ าํ เนินงานภายใต้ลขิ สิทธิ ์จากต่างประเทศ โดยมีรายใหญ่คอื บริษทั เพียส
อินเตอร์คอสเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ บริษทั ได้สงซื
ั ่ อ้ สินค้าในสัดส่วนทีส่ ูงในช่วงปี ทผ่ี ่านมา เป็ นจํานวน
เงิน 359.21 ล้านบาท หรือเทียบประมาณ 41.86% ของยอดซือ้ สินค้าโดยรวมของบริษทั
บริษทั ดังกล่าวข้างต้น เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ในผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ในขณะทีบ่ ริษทั ได้รบั สิทธิ ์
ในการเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ดังนัน้ จึงไม่มอี ุปสรรคในการประกอบธุรกิจต่อเนื่องใน
อนาคต
1.2. ความเสี่ยงด้านการเงิ น
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีแ่ สดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อ่นื และเงินกูย้ มื นโยบายการบัญชีทใ่ี ช้ในการบันทึกและวัดมูลค่า
ของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง และบริษทั ได้ลด
ความเสีย่ งของการใช้เครือ่ งมือทางการเงินต่างๆ ดังนี้
(1) ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ
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ความเสีย่ งในการให้สนิ เชื่ออาจเกิดจากการทีล่ ูกค้าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลง ซึ่งบริษทั ได้มี
นโยบายในการป้องกันความเสีย่ งนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า มีมาตรการควบคุมวงเงิน
สินเชื่อทีร่ ดั กุมและติดตามอย่างใกล้ชดิ มูลค่าสูงสุดของความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ดงั กล่าวสุทธิจากค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญตามทีแ่ สดงในงบดุล
(2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัทในงวดปจั จุบนั และงวดต่อๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้เนื่องจาก
บริษทั ได้มกี ารวางแผนและติดตามสถานการณ์อยูต่ ลอดเวลา ในขณะทีบ่ ริษทั ไม่มกี ารกูย้ มื เงินจากทีใ่ ดเลย
(3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ไม่มเี งินกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ แต่มกี ารซือ้ สินค้าจาก
ต่างประเทศบ้าง โดยมีมลู ค่าเพียงเล็กน้อย ซึง่ ผูบ้ ริหารเชื่อว่าความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นในปจั จุบนั อยู่ใน
ระดับตํ่า
2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
(1) ประวัติความเป็ นมา
บริษทั ได้ก่อตัง้ และประกอบกิจการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2516 ในระยะแรกใช้ช่อื ว่า บริษทั โอเลียรี่
คัฟเวอร์มาร์ค เซ็นเตอร์ จํากัด เพื่อจัดจําหน่ ายเครื่องสําอาง “โอเลียรี่ คัฟเวอร์มาร์ค” (O’Leary Covermark)
โดยเปิ ดเป็ นศูนย์บริการความงามให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าที่ใ ช้ผลิต ภัณฑ์ ซึ่งต่ อมาได้ขยายช่องทางการจัด
จําหน่ ายสู่ห้างสรรพสินค้าและร้านเสริมสวยทัวประเทศ
่
โดยใช้กลยุท ธ์การดูแลหลังการขายที่สร้างความ
ประทับใจ โดยเฉพาะการจัดทีมโปรโมชันเสริ
่ มแต่ละจุดขายเพื่อสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการ และแนะนํา
วิธีก ารเลือกใช้ผลิต ภัณฑ์ท่ีถู ก ต้อ ง สร้า งความเชื่อมันแก่
่ ลูก ค้าซึ่งให้ก ารตอบรับ ด้ว ยดีต ลอดมา ส่ง ผลให้
เครื่องสําอางคัฟเวอร์มาร์คมีช่อื เสียงเป็ นที่รูจ้ กั กันอย่างแพร่หลาย สร้างความสําเร็จให้บริษทั เจริญก้าวหน้ า
อย่างต่อเนื่องตราบจนกระทังป
่ จั จุบนั
(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั
บริษทั ได้รบั อนุญาตเข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537 แปร
สภาพเป็ น “บริษทั มหาชนจํากัด” และได้เพิม่ การจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อกี หลายประเภท โดยแบ่งเป็ นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หลักได้ดงั นี้
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เครื่องสําอาง ประกอบด้วยเครื่องสําอางสําหรับผิวหน้า ผิวกาย และผลิตภัณฑ์การ
ดูแลรักษาเส้นผม
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เสื้อผ้า ประกอบด้วยชุดชัน้ ในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่ายนํ้า
กลุ่มเครื่องดนตรี
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษทั ส่วนใหญ่เป็ นสุภาพสตรีในวัยทํางานที่มรี สนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ท่มี ี
่ ตระหนักใน
คุณภาพ มีการบริการทีเ่ อาใจใส่อย่างแท้จริง เพื่อเพิม่ ความงามเสริมบุคลิกภาพสร้างความมันใจ
การดูแลผิวพรรณ สุขภาพกายและใจ เสริมสร้างความสุขใจให้ตนเองและคนใกล้ชดิ
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บริษทั ประกอบธุรกิจหลักในการจัดจําหน่ ายสินค้าภายในประเทศ โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการค้า ใช้
หลักการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี มุง่ มันที
่ จ่ ะก้าวไปสูค่ วามเป็ นเลิศทางธุรกิจ ด้วยการให้ความสําคัญกับบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนทํางานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นมิตร และเอือ้ ต่อการเกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
สนับ สนุ น ให้พนัก งานทุ ก คนได้มีโ อกาสพัฒ นาตนเอง เพื่อที่จ ะได้ส ามารถใช้ศ ัก ยภาพที่มีอยู่ไ ด้อ ย่า งเต็ม
ประสิทธิภาพ
(3) โครงสร้างรายได้
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์
เครือ่ งสําอาง
เสือ้ ผ้า
เครือ่ งดนตรี
รวม

ปี 2555 สัดส่วน ปี 2554 สัดส่วน ปี 2553 สัดส่วน
1,367,567 86.32% 1,168,080 85.35% 1,090,146 86.03%
209,747 13.24% 195,325 14.27% 171,958 13.57%
7,004
0.44%
5,154
0.38%
5,119
0.40%
1,584,318 100.00% 1,368,559 100.00% 1,267,223 100.00%

3. การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
3.1. ผลิ ตภัณฑ์เครื่องสําอาง
(1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มคี ุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าทีจ่ ดลิขสิทธิ ์
จากต่างประเทศและในประเทศ เช่น Covermark, KMA, Sungrace, Shiseido Professional, BSC Hair Care
ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคแต่ละระดับได้อย่างครอบคลุมในทุกช่องทางการ
ขาย เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการความงาม ร้านเสริมสวย โมเดอร์นเทรด ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและ
ต่ า งจัง หวัดทัวประเทศ
่
โดยมีพนัก งานขายที่ผ่า นการอบรมเกี่ย วกับ ผลิต ภัณฑ์ เทคนิ ค การขาย และการ
ให้บริการอย่างมืออาชีพ คอยให้คาํ แนะนําปรึกษา สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมบริการลูกค้าด้วยความตัง้ ใจ
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ในรอบปี ท่ผี ่านมา เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มขยายตัวในอัตราที่สูงขึน้ จากอุปสงค์ภายในประเทศที่
ขยายตัวในเกณฑ์ดี แม้ภาคการส่งออกของไทยจะได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกมากขึน้
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องโดยมีแรงสนับสนุ นจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ ส่วนภาค
ธุรกิจมีการลงทุนเพื่อชดเชยและฟื้ นฟูความเสียหายจากอุทกภัยในปี ทผ่ี า่ นมา ความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคอยู่ใน
เกณฑ์ดจี ากมาตรการภาครัฐทีช่ ่วยเพิม่ กําลังซือ้ ในระยะสัน้ และอัตราเงินเฟ้อทีม่ แี นวโน้มทรงตัวต่อเนื่อง ภาวะ
การเงินมีสภาพผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือน การจับจ่ายซื้อสินค้าเริม่ กลับมา
คึกคักอีกครัง้ สภาพการแข่งขันในตลาดเครือ่ งสําอางจึงเต็มไปด้วยความรุนแรง ต่างฝา่ ยต่างนําเสนอสินค้าและ
กลยุทธ์ต่างๆ ทีจ่ ะรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิม่ จํานวนลูกค้าใหม่ โดยเลือกใช้ส่อื โฆษณาทีห่ ลากหลาย และใช้
การลดราคาเป็ นตัวดึงดูดลูกค้า
อย่างไรก็ดี บริษทั ไม่ได้นิ่งนอนใจ ภายใต้สภาวการณ์ดงั กล่าว ยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้
นวัต กรรมความงามที่ล้ํ า หน้ า หลายชนิ ด เพื่อ นํ า เสนอสิน ค้า ที่มีคุ ณ สมบัติโ ดดเด่ น ทัน สมัย มีม าตรฐาน
คุ ณ ภาพสูง และคุ้ม ค่ า สํา หรับ ผู้บ ริโ ภค ควบคู่ก ับ การเพิ่ม การจัด กิจ กรรมส่ง เสริม การตลาดทัวทั
่ ง้ ในเขต
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กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพิม่ มากขึน้ เพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และตัดสินใจ
ซือ้ เร็วขึน้ พร้อมเน้นการใช้แนวบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ซึง่ เป็ นช่องทาง
หนึ่งในการสื่อสารถึงลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และยังช่วยเพิม่
ระดับความพึงพอใจและเกิดความประทับใจสูงสุด ส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในปี 2555 มีผล
ประกอบทีเ่ ติบโตเพิม่ สูงขึน้ และยังคงเป็ นธุรกิจหลักทีม่ รี ากฐานทีแ่ ข็งแรงมันคง
่
ผลิตภัณฑ์คฟั เวอร์มาร์ค (Covermark) ซึ่งเป็ นแบรนด์หลักในกลุ่มเครื่องสําอางของบริษทั ได้มกี าร
พัฒนาคุณสมบัตสิ ว่ นผสมของสารประกอบทีม่ คี ุณค่า มีเทคโนโลยีการผลิตชัน้ สูงโดยตรงจากประเทศญีป่ นุ่ เพือ่
วางตําแหน่งแบรนด์สะท้อนภาพลักษณ์ทเ่ี ป็ นแบรนด์อนิ เตอร์ในระดับแนวหน้า ส่งผลให้สามารถเพิม่ ลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ ในขณะเดียวกันลูกค้าเดิมก็ได้รบั ความพึงพอใจมากยิง่ ขึน้ อาทิ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว Covermark Precious
Bright Series ที่รวมคุณค่าสารบํารุงอันทรงประสิทธิภาพจากธรรมชาติ เช่น เมล็ดผลพีแคน สารสกัดจาก
ชะเอมเทศ และสมุนไพรจีนกว่า 10 ชนิด เพือ่ ผิวชุม่ ชื่น แลดูขาวกระจ่างใสอย่างมีชวี ติ ชีวาอย่างอัศจรรย์ บริษทั
จึงยังคงสามารถสร้างยอดขายเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ในขณะทีม่ คี แู่ ข่งยักษ์ใหญ่จากบริษทั ข้ามชาติหลายรายเข้า
มารุมแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมากขึน้
เครื่องสําอางแบรนด์ KMA ซึง่ เป็ นลิขสิทธิ ์ของบริษทั เอง ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลเล็กชันใหม่
่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองกระแสนิยมแนวเครื่องสําอางเกาหลีของวัยรุน่ และวัยเริม่ ทํางานโดยในปี ทผ่ี ่านมา
ได้ใช้นายแบบชื่อดังเป็ นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์หลักและเป็ นการเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า
พร้อมกับปรับปรุงสูตรต่างๆ ให้เหมาะกับสภาพผิวของคนไทย และขยายช่องทางการจัดจําหน่ ายไปในหลาย
พืน้ ที่ รวมไปถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งได้รบั การตอบรับที่ดมี าก นอกจากนี้บริษทั ยังคงมีการเปิ ด KMA
Shop เพิม่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายจุดบริการรองรับความต้องการของลูกค้า อีกทัง้ ยังได้ทําการตลาดเต็ม
รูปแบบ 360 องศาทัง้ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ทีวี วิทยุ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ รวม
ไปถึงการทํากิจกรรม Road Show ในร้านค้าและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ จดจํา
และมีโอกาสทดลองสินค้า ส่งผลให้มยี อดขายเติบโตเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
ส่วนผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผมภายใต้ลิขสิทธิ ์ของ Shiseido Professional บริษทั ได้นําเข้า
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพ ทันสมัย สอดรับกับเทรนด์แฟชันป
่ จั จุบนั เช่น ผลิตภัณฑ์น้ํายายืดผม ผลิตภัณฑ์น้ํ ายา
ดัดผมที่ถนอมเส้นผม ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ผลิตภัณฑ์บํารุงรักษาเส้นผม และผลิตภัณฑ์จดั แต่งทรงผมที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งได้รบั ความนิยมอย่างสูง โดยมีกจิ กรรมสนับสนุ นการตลาดที่เน้นการสร้างความผูกพันระยะ
ยาวกับตัวแทนจําหน่ าย อบรมความรูแ้ นะนําเทคนิคใหม่ๆ เกีย่ วกับการจัดแต่งทรงผม การเปลีย่ นสีผม ควบคู่
กับการสาธิตวิธใี ช้ผลิตภัณฑ์ทถ่ี ูกต้องโดยเทคนิเชีย่ นผูเ้ ชีย่ วชาญของบริษทั สิง่ เหล่านี้ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ี
ทันสมัยของผลิตภัณฑ์ตอกยํา้ ความเป็ นหนึ่งในผูน้ ําเทรนด์ผลิตภัณฑ์ดแู ลรักษาเส้นผม ส่งผลให้แบรนด์สนิ ค้ามี
ความเข้มแข็งเป็ นทีย่ อมรับในตลาดมากยิง่ ขึน้ สร้างความมันคงในเชิ
่
งธุรกิจให้ทงั ้ บริษทั และตัวแทนจําหน่ายซึง่
ต่างมียอดขายเพิม่ ขึน้
(3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
บริษทั ได้ให้ความสําคัญต่อการคัดเลือกสินค้าและเพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็ นทางเลือกให้ผบู้ ริโภค
สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มคี ุณภาพและมีมาตรฐานสูง ในส่วนที่เป็ นสินค้านํ าเข้าจากต่างประเทศ
ส่วนใหญ่จะดําเนินการผ่านบริษทั ในเครือของบริษทั เพียส อินเตอร์คอสเม็กซ์(ประเทศไทย) จํากัด และบริษทั
ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล(ไทยแลนด์) จํากัด ส่วนสินค้าที่วจิ ยั พัฒนาขึน้ เองภายในประเทศนัน้ จะมีการประสาน
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ความร่วมมือกับบริษทั ในเครือสหกรุ๊ป เช่น บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์ จํากัด และ บริษทั เอส
แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นโรงงานผลิตเครื่องสําอางทีม่ มี าตรฐานใน
ระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพเครื่องสําอางมานาน ได้รบั ความ
ไว้วางใจจากเจ้าของหลายตราสินค้าชัน้ นําจากต่างประเทศให้เป็ นผูผ้ ลิตเพื่อส่งออกไปจําหน่ ายยังต่างประเทศ
มานาน
3.2. ผลิ ตภัณฑ์เสือ้ ผ้า
(1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ ายผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าประเภทชุดชัน้ ในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่าย
นํ้า ภายใต้ลขิ สิทธิ ์เครื่องหมายการค้า Guy Laroche แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้
ผลิตจากวัตถุดบิ ที่มคี ุณภาพ มีการออกแบบที่สะท้อนรสนิยมสวยสง่าเสน่ หง์ ดงาม โดยคัดเลือกผ้าลูกไม้จาก
ต่างประเทศ ตลอดจนวิธกี ารตัดเย็บอย่างประณีต เพื่อให้เหมาะกับสรีระของสุภาพสตรีไทย สินค้าส่วนใหญ่จดั
่
โดยมีพนักงานขายคอยบริการให้คาํ แนะนําสินค้า
จําหน่ายในห้างสรรพสินค้าชัน้ นําทัวประเทศ
นอกจากนี้บริษทั ยังได้เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชัน้ ในสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า Gunze
ทีม่ ชี ่อื เสียงจากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วตั ถุดบิ จากเส้นใยฝ้ายชัน้ ดีคุณภาพสูงถักเป็ นผ้าด้วยเทคนิคพิเศษเพิม่
ความยืดหยุน่ เหมาะกับวัยรุน่ สวมใส่เป็ นเสือ้ ลําลอง ซึง่ ได้รบั การตอบรับอย่างดียงิ่ มียอดขายเติบโตเพิม่ ขึน้
เพื่อเติมช่องว่างในตลาด บริษัทได้เพิม่ แบรนด์ G&G เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้บริโภคที่มี
รสนิยมชอบผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าดีในราคาย่อมเยา ซึง่ มีทงั ้ ผลิตภัณฑ์ชุดชัน้ ในทีส่ วยงามทันสมัยน่าสวมใส่ และชุด
ออกกําลังกายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ รองรับกระแสคนรุน่ ใหม่ทเ่ี น้นความสําคัญในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออก
กําลังกาย
บริษัท ได้นํ า เข้า ผลิต ภัณ ฑ์เ สื้อ ผ้า สตรีภ ายใต้เ ครื่อ งหมายการค้า Sinequanone จากประเทศ
ฝรังเศส
่ ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี ดี ไี ซน์ทนั สมัย มีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นผูห้ ญิงวัยทํางานทีใ่ ห้
ความสําคัญกับการแต่งกายทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพทีด่ ี เติมเต็มความมันใจและเพิ
่
ม่ ความสวยสง่างดงาม
โดยจัดวางจําหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าชัน้ นํา
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ในปีทผ่ี า่ นมา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเริม่ ฟื้นตัวไปในทางทีด่ ขี น้ึ ยิง่ ส่งผลให้สภาวะการ
แข่งขันของตลาดชุดชัน้ ในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดว่ายนํ้า อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง มีผปู้ ระกอบการรายเดิมและราย
ใหม่เข้ามาสร้างสีสนั ในตลาดเพิม่ มากขึน้ โดยในแต่ละแบรนด์ต่างแข่งขันกันคิดค้นวิจยั พัฒนานําเสนอสิง่ ใหม่ๆ
ทัง้ ในด้านวัตถุดบิ การตัดเย็บ รูปแบบ ดีไซน์ เพื่อสร้างความแตกต่าง รวมถึงการยกระดับคุณภาพในการ
บริการลูกค้าเพือ่ ให้ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
บริษัท ได้ ใ ห้ค วามสํ า คัญ กับ แบรนด์ Guy Laroche สัญ ชาติฝ รัง่ เศสซึ่ง มีก ารจัด วางจํ า หน่ า ย
ภายในประเทศมานาน ได้มกี ารพัฒนารูปแบบใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอและเลือกใช้วสั ดุท่มี มี าตรฐาน ช่วยเพิม่
มูลค่าให้กบั สินค้าและแบรนด์ ทัง้ นี้เพื่อตอบสนองวิถชี วี ติ และแฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์ของสุภาพสตรียุคใหม่ในปจั จุบนั
รวมทัง้ การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ทโ่ี ดดเด่นเสริมความภาคภูมใิ จแก่ผสู้ วมใส่ ส่งผลให้มยี อดขายเพิม่ มากขึน้
ท่ามกลางกระแสการแข่งขันทีร่ นุ แรง
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สําหรับ ในปี ท่ีผ่านมา ชุดชัน้ ใน Guy Laroche ยัง คงสร้างสรรค์ผลิต ภัณฑ์ด้ว ยดีไซน์ ท่ีท นั สมัย มี
ฟงั ก์ชนที
ั ่ ส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูห้ ญิงยุคใหม่ ด้วยการมุง่ เน้นไปทีร่ ปู ทรงการเพิม่ ขนาดเนินอก
่
ปร่างของตน ซึ่ง
ให้ดูใหญ่ขน้ึ กางเกงในที่ทอแบบยกกระชับสะโพกทําให้ผู้สวมใส่รูส้ กึ กระชับและมันใจในรู
สามารถสร้างความสนใจและได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากลูกค้า ในส่วนกลุ่มสินค้าแฟชันยั
่ งออกแบบชุดชัน้ ในเป็ น
เครือ่ งแต่งกายภายนอกได้เพือ่ ตอบสนองกลุ่มลูกค้าทีม่ คี วามเชื่อมันสู
่ งในการแต่งตัว ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องทาง
สรีระหรือเสริมบุคลิกการแต่งกายให้สวยงามตามแฟชัน่ ในขณะทีช่ ุดว่ายนํ้า Guy Laroche ได้จดั กิจกรรมการ
สร้างการรับรู้ในแบรนด์สนิ ค้าด้วยการร่วมเดินแฟชันโชว์
่ ในโอกาสต่างๆ และประชาสัมพันธ์สนิ ค้าผ่านสื่อ
หลากหลายช่องทางเพือ่ ตอกยํา้ ความเป็ นผูน้ ําแฟชัน่
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Gunze ทางประเทศญี่ปุ่นได้มกี ารวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์
สินค้าแห่งนวัตกรรมเพื่อเพิม่ คุณค่าและคุณประโยชน์ เช่น คอลเล็คชัน่ Cool Magic มีการดีไซน์รปู แบบใหม่ท่ี
ทันสมัย เนื้อผ้าอ่อนนุ่ มสวมใส่สบาย ดูดซึมเหงื่อตามธรรมชาติแล้วระบายออกอย่างต่อเนื่อง ส่วนคอลเล็คชัน่
Hot Magic มีเนื้อผ้าบางเบา สวมใส่แล้วให้ความอบอุ่น มีสสี นั หลากหลาย ในราคาที่คุ้มค่าตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว ได้จาํ หน่ายผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย อาทิ ในห้างสรรพสินค้า โมเดอร์นเทรด
แคตตาล็อกเซล เป็ นต้น ซึง่ ได้รบั การตอบรับทีด่ มี ากและมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์ชุดชัน้ ในและชุดออกกําลังกายทีใ่ ช้ตราสินค้า G&G เจาะกลุ่มเป้าหมายทีม่ รี ายได้ไม่มาก
สําหรับเป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกทีม่ คี ุณภาพดีในราคาทีแ่ ข่งขันได้ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ยอดการขายของกลุ่มเสือ้ ผ้าทัง้
ในระยะสัน้ และในระยะยาวได้เป็ นอย่างดี
(3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าส่วนใหญ่ผลิตจากบริษทั ในเครือสหกรุ๊ปทีม่ ชี ่อื เสียงมีคุณภาพเชื่อถือได้ เช่น
บริษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน) บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด และบริษทั ไทยกุนแซ่ จํากัด ซึง่ แต่ละบริษทั
มีมาตรฐานการผลิตชัน้ สูงจนได้รบั ความไว้วางใจจากเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจํานวนมากใช้เป็ นฐาน
การผลิตเพือ่ ส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศด้วย
3.3. กลุ่มเครื่องดนตรี
(1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
บริษทั ได้เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องดนตรีแบรนด์ Ritmuller ทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก
เช่น เปี ย โน และไวโอลิน โดยเฉพาะเปี ย โนซึ่ง มีค วามไพเราะของโทนเสีย งทุ้ม นุ่ ม นวล กัง วาน อัน เป็ น
เอกลักษณ์ของเปี ยโนสไตล์ยุโรป มีการผลิตทีป่ ระณีตใช้อุปกรณ์ส่วนประกอบคงทนแข็งแรง มีโชว์รมู จัดแสดง
สินค้าพร้อมผู้เ ชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการอบรมจากต่ างประเทศไว้คอยแนะนํ าและ
ให้บริการหลังการขาย
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ตลาดเครือ่ งดนตรีประเทศไทยในปีทผ่ี า่ นมา หลังจากประสบอุทกภัยนํ้าท่วม ทําให้ความต้องการซือ้
เครื่องดนตรีมมี ากขึ้นเพื่อทดแทนของเดิมที่เสียหายไป จึงมีทศิ ทางการขยายตัวที่ค่อนข้างดี ประกอบกับ
ผูป้ กครองทีม่ ฐี านะดีมกั จัดให้บุตรหลานได้เริม่ หัดเล่นดนตรีตงั ้ แต่ยงั เล็ก ปจั จุบนั มีเด็กและเยาวชนสนใจเรียน
ด้านดนตรีมากขึน้ โดยได้มโี รงเรียนดนตรีเปิ ดให้บริการรองรับความต้องการรวมไปถึงสถาบันระดับอุดมศึกษา
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หลายแห่งมีการเปิ ดการเรียนการสอนด้านดนตรีเพิม่ ขึน้ การตลาดและการจัดจําหน่ ายนัน้ โดยส่วนใหญ่ยงั คง
เน้นให้ทางโรงเรียนและอาจารย์สอนดนตรีเป็ นผูแ้ นะนํ าผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้า
บริษทั ได้ร่วมเป็ นผูส้ นับสนุ นงานประกวดการแข่งขันทางด้านตนตรีในงานต่างๆ รวมไปถึงการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าเพือ่ สร้างการรับรู้
(3) การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
เครือ่ งดนตรี Ritmuller ได้นําเข้าโดยตรงจากผูผ้ ลิตในประเทศจีน ซึง่ เป็ นโรงงานผลิตขนาดใหญ่ทม่ี ี
ฝี มอื ผลิตให้เครื่องดนตรีชนั ้ นําทัวโลก
่
โดยมีเครือ่ งมือและเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย โดยเฉพาะเครื่องดนตรี
Ritmuller ได้เลือกใช้อุปกรณ์ ท่เี ป็ นส่วนประกอบสําคัญที่สงนํ
ั ่ าเข้าจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็ นแหล่งกําเนิด
เริม่ แรกของเปียโนแบรนด์น้ี
4. การวิ จยั และพัฒนา
บริษทั เป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายเครื่องสําอางและเสือ้ ผ้าภายใต้ลขิ สิทธิ ์จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึง่
บริษัทได้มอบหมายให้ผู้ผลิตภายในประเทศที่ได้รบั ลิขสิทธิแ์ ละได้รบั อนุ ญาตผลิต ค้นคว้าวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีม่ คี ุณภาพ เป็ นผูส้ ร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท รวมทัง้ ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตจากบริษทั เจ้าของลิขสิทธิ ์ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานสากล ทําให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในประเทศและต่างประเทศทัวโลก
่
5. 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.อาคารสํานักงาน 6 ชัน้ ที่ ถ.รัชดาภิเษก
4.อาคารพาณิชย์ 4 ชัน้ ที่ ถ.รัชดาภิเษก
5.ทีด่ นิ 1 แปลง ตําบลบางโพงพาง
6.อาคารศูนย์การค้า RCA 1 ห้อง
7. สิทธิการเช่าศูนย์การค้าสยามพารากอน
8.สิทธิการเช่าโครงการยูเนียนมอลล์
9.ทรัพย์สนิ อื่นๆ

ลักษณะกรรมสิทธิ ์
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
สร้างบนทีด่ นิ เช่า ข้อ 5.
สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี 6 เดือน เหลือ 8 ปี 10 เดือน
สัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี 1เดือน เหลือ 5 ปี 9 เดือน
สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี เหลือ 8 ปี 11 เดือน
สัญญาเช่าระยะเวลา 24 ปี เหลือ 19 ปี
สัญญาเช่าระยะเวลา 9 ปี เหลือ 4 ปี 1 เดือน
เป็ นเจ้าของ

ภาระ
ผูกพัน
1,908,150.00 ไม่ม ี
144,247,680.00 ไม่ม ี
มูลค่า

1,856,732.14
2,464,723.23
219,806.85
1,392,062.33
18,153,360.00
1,975,620.04
25,028,825.95

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

6. โครงการในอนาคต (Future Plan)
ในปี ท่ีผ่า นมา บริษัท ได้ชํา ระเงิน ซื้อ ที่ดิน ติด ถนนใหญ่ บ ริเ วณเชิง สะพานภู มิพ ล ใกล้ก ับ ถนน
พระรามที่ 3 และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ จากเจ้าของเดิมเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 2555 ทีด่ นิ
ผืนนี้บริษทั ซื้อไว้เพื่อเป็ นการลงทุน และรองรับการย้ายสํานักงานของบริษทั ในอนาคตหากไม่สามารถต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าฉบับปจั จุบนั

56-1 20130321 22/03/13 10:30

- 10 -

แบบ 56-1

7. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
บริษทั ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายในลักษณะคดีทบ่ี ริษทั จะมีผลกระทบทางด้านลบต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
8. โครงสร้างเงิ นทุน
(1) หลักทรัพย์ของบริ ษทั
บริษัท มีทุ นจดทะเบีย น 80 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 60 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญทัง้ หมด
จํานวน 60,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
(2) ผูถ้ ือหุ้น
(ก) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทัง้ จํานวนหุน้ ที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น
ล่าสุด ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ วันที่ 22 มีนาคม 2555 มีดงั นี้
จํานวนหุน้
สัดส่วน
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
1.บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล
่
11,839,980
19.73%
2.นายสําเริง มนูญผล
9,174,940
15.29%
3.บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
7635,000
12.73%
4.บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด
2,625,000
4.38%
5.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2,244,300
3.74%
6.นางสาวพัชรา สังวรชาติ
2,197,710
3.66%
7.บริษทั วัตสดรมัย จํากัด
1,624,570
2.71%
8.นางธีรดา อําพันวงษ์
1,481,975
2.47%
9.นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา
1,357,490
2.26%
10.นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร
1,204,990
2.01%
รวม
41,385,955
68.98%
ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ได้จากเว็บไซต์ของบริษทั www.occ.co.th
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี


การถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน

บริษทั ไม่มบี ริษทั ย่อยและไม่มบี ริษทั ร่วม แต่มโี ครงสร้างการถือหุน้ แบบไขว้ระหว่างกันกับผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ซง่ึ ไม่มผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริษทั แต่อย่างใด โดยการถือหุน้ ดังกล่าวไม่มลี กั ษณะเป็ นการถือ
หุ้น ไขว้ระหว่า งกันที่ข ดั หรือ แย้งกับ หลัก เกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรือ่ ง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่”
การถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ลําดับ
ชื่อบริษทั
1. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล
่
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
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0.06%
19.73

0.55%
12.73
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(3) นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นประจําทุกปี และมีเจตนาอันแน่ วแน่ ในการทีจ่ ะรักษา
ระดับของอัตราการจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าหุน้ ละ 0.30 บาท หรือเท่ากับ 30% ของราคา
Par ทัง้ นี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษทั และสภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก ซึง่ อัตราการจ่ายเงินปนั
ผลในระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี า่ นมาสรุปได้ดงั นี้
ปี
ราคามูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (บาท)
เงินปนั ผลต่อหุน้ (บาท)
รวมเป็ นจํานวนเงิน (บาท)
สัดส่วน (%) ต่อกําไรสุทธิ

2554
1.00
0.70
42,000,000
42.02%

2553
1.00
0.60
36,000,000
46.93%

2552
1.00
0.55
33,000,000
45.49%

2551
1.00
0.50
30,000,000
48.42%

2550
1.00
0.45
27,000,000
58.16%

9. การจัดการ
(1) โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้ หมด
จํานวน 6 ชุด กล่าวคือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการของ บริษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์มจี าํ นวน
ทัง้ 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 ดัง
มีรายนามต่อไปนี้
ลําดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นางกาญจนา สายสิรพิ ร
2. นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป์
3. นางธีรดา
อําพันวงษ์
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ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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ลําดับ
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อกรรมการ
นายมนู
ลีลานุวฒ
ั น์
นายชัยเลิศ
มนูญผล
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
นางอรดี
รุง่ เรืองโรจน์
นางวัชนี
วัฒนถวัลย์วงศ์
นายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล
นางชูพนั ธุ์
อิม่ ทอง

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษทั

การแต่งตัง้ และการพ้นจากตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั
ข้อบังคับบริษทั มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการแต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษทั สรุป
ได้ดงั นี้
การแต่งตัง้ กรรมการ
 ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
o
o

o

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมด เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลทีจ่ ะได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง จะเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการซึง่ ทีป่ ระชุมต้องเลือกตัง้ ใน
ครัง้ นัน้ ในกรณีท่มี บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึ่งเกินจํานวน
กรรมการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการของบริษทั ประธานกรรมการมีสทิ ธิ
ออกเสียงชีข้ าดในกรณีทค่ี ะแนนเสียงของคณะกรรมการในทีป่ ระชุมมีจาํ นวนเท่ากัน และให้คณะกรรมการ
พิจารณาเลือกและแต่งตัง้ กรรมการอีกคนหนึ่งเป็ นรองประธานกรรมการและให้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธาน
กรรมการในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็ นการชัวคราว
่
หรือเมื่อตําแหน่งประธาน
กรรมการว่างลง
 ในกรณีท่ตี ําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือ น้ อ ยกว่า สองเดือน บุ ค คลซึ่ง เป็ น กรรมการแทนดัง กล่า วจะอยู่ใ นตํ า แหน่ ง
กรรมการได้เ พีย งเท่า วาระที่ย งั เหลือ อยู่ข องกรรมการที่ต นแทน มติข องคณะกรรมการในกรณีน้ี ต้อ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
 กรณีทต่ี ําแหน่ งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการทีเ่ หลืออยูก่ ระทํา
การในนามของคณะกรรมการได้แต่ เ ฉพาะการจัดให้มีก ารประชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ เลือ กตัง้ กรรมการแทน
ตําแหน่งทีว่ า่ งทัง้ หมดเท่านัน้
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การพ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษทั
 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้
อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
 นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่ งเมื่อ ตาย หรือ ลาออก หรือ ขาด
คุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก หรือ ศาลมี
คําสังให้
่ ออก
 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึง
บริษทั ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษัท ให้ค วามสํา คัญ ต่ อการปฏิบ ตั ิหน้ าที่ใ นฐานะกรรมการด้ว ยความรับ ผิด ชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริตเยีย่ งวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝา่ ย มีการดูแลให้บริษทั ดําเนินงานเป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อันมีขอ้ พึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี
และหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอํานาจหน้าทีใ่ ห้แก่ทป่ี รึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ
และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบตั ิ
2. อนุ มตั กิ ารให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ที่
มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ ทางการค้ า ต่ อ กั น หรื อ บริ ษั ท อื่ น ในวงเงิ น ส่ ว นที่ เ กิ น อํ า นาจคณะ
กรรมการบริหาร
3. อนุ มตั กิ ารเข้าคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ อื
หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษทั อื่น ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอํานาจ
คณะกรรมการบริหาร
4. อนุ มั ติ ก ารเข้ า ทํ า นิ ติ ก รรมที่ มิ ใ ช่ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ในวงเงิ น ส่ ว นที่ เ กิ น อํ า นาจคณะ
กรรมการบริหาร
5. อนุมตั 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
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8. อนุ มตั กิ ารปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนทีเ่ ลิกใช้ ชํารุด
สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อ่นื ๆ มีมลู ค่าทาง
บัญชีรวมในวงเงินส่วนทีเ่ กินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุ มตั กิ ารปรับสภาพราคา การทําลายซึ่งวัตถุดบิ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือ
ล้าสมัยซึง่ จะทําให้มมี ลู ค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนทีเ่ กินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุ มตั กิ ารประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี
และ/หรือ การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั สําหรับเรื่องทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั
ทางการค้า และ/หรือ ทีเ่ ป็ นปกติวสิ ยั ทางการค้า ทีม่ ที ุนทรัพย์เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิม่ ทุน หรือลดทุน หรือการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ การแก้ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้
12. มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็น ร่วม
ประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น
13. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือ ทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือ จ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
ในกรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
14. แต่งตัง้ และถอดถอนเลขานุ การบริษทั
15. บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษทั ดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ให้ปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษทั
2. อนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณประจําปี รวมทัง้ กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยจัดการให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ใิ นการดําเนิน
ธุรกิจและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
บริษทั มีการดําเนินการที่มปี ระสิทธิภาพ การทํารายการต่างๆ ได้รบั อนุ มตั จิ ากผูม้ อี ํานาจ มีการ
สอบทานและจัดทําบัญชีท่ถี ูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ทีส่ ามารถป้องกันการนํ าทรัพย์สนิ ของ
บริษทั ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทํารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทาง
ทีช่ ดั เจนและเป็ นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจ และปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการดําเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูลของ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
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6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว และได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุน
อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจน
กําหนดอัตราการจ่ายเงินปนั ผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับเรื่องที่
เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั จะงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุน้ ก็ได้ โดยประกาศให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริษทั ไม่น้อย
กว่า 14 วัน ก่ อนวันงดรับ ลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กําหนดวันเพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 2 เดือน และกําหนดวันปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน้ 1 วันในวันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อรวบรวมรายชื่อ
ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และสิทธิในการรับเงินปนั ผล
10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจําปีของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่ วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้แสดงข้อความ
หรือลงรายการเป็ นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่น
ใดของบริษทั
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 จะพึงกระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการบริษทั 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 เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษทั อย่างแท้จริง
4. กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ ําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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5. ดูแลผูม้ สี ่วนได้เสียตามสิทธิทม่ี ตี ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
บริษทั กับผูม้ สี ่วนได้เสีย ในการสร้างความมังคั
่ ง่ ความมันคงทางการเงิ
่
น และความยังยื
่ นของ
กิจการ
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 ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลทีม่ คี วามเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่วน
ได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
8. ในกรณีท่กี รรมการบริษัท รวมทัง้ บุ คคลที่มคี วามเกี่ยวข้องหรือญาติสนิ ท มีการทํารายการกับ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย ซึ่งเข้าข่ายรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
9. ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั กรรมการบริษทั ควรติดตามดูแลเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้แสดง
ข้อมูลเกีย่ วกับฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ตามความเป็ นจริง โดยไม่ปกปิ ด
ข้อความอันควรทีส่ าธารณชนพึงทราบ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนบริ ษทั
อํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ของกรรมการ ตามทีร่ ะบุในข้อบังคับบริษทั คือ “กรรมการสองคน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูม้ อี าํ นาจลง
นามผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั ได้”
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การ โดยกําหนดให้มอี ํานาจหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษทั มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจน
ระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
2. มีอํานาจในการสังการหรื
่
อดําเนินการใดๆ ทีจ่ ําเป็ นและสมควร เพื่อให้การดําเนินการตามข้อ 1. สําเร็จ
ลุ ล่ ว งไปและหากเป็ น เรื่อ งสํ า คัญ ให้ ร ายงาน และ/หรื อ แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอาํ นาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ กําหนดมาตรการทาง
วินัย ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทัง้ นี้การดําเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่
ขัดแย้งกับอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอํานาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั งิ านของบริษทั โดยไม่ขดั หรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ข้อกําหนด คําสังและมติ
่
ใดๆ ของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
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5. มีอาํ นาจอนุ มตั จิ ดั หา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครัง้ ไม่เกิน จํานวน 50 ล้านบาท
6. มีอาํ นาจอนุ มตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท
7. มีอาํ นาจอนุ มตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสัน้ ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 50 ล้านบาท
8. มีอํานาจอนุ มตั กิ ารเข้าทํานิตกิ รรมทีม่ ใิ ช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจํานวน 10 ล้าน
บาท
9. เมื่อมีการดําเนินการใดๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดําเนินการนัน้ ๆ แก่คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครัง้ ต่อไป
10. มอบอํานาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้
11. การใช้อํานาจของกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถกระทําได้ หากกรรมการผูจ้ ดั การมีส่วน
ได้เสีย หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษทั
12. ในการใช้อํานาจของกรรมการผูจ้ ดั การ หากมีขอ้ สงสัย หรือความไม่ชดั เจนในการใช้อํานาจหน้าทีต่ ามที่
กําหนดนี้ให้เสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
13. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ให้ค วามสําคัญต่ อการกํากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี จึงมีการแบ่งแยกหน้ าที่แ ละความ
รับ ผิด ชอบให้แ ก่ ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประกอบด้ว ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกระจายการ
ดูแลการดําเนินกิจการของบริษทั ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคณะอนุ กรรมการมีอาํ นาจหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษทั ที่เป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ทุกท่าน
ล้วนมีความเป็ นอิสระ และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด และตามนิยามของบริษทั ดังนี้
1. นางอรดี
รุง่ เรืองโรจน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางวัชนี
วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล
กรรมการตรวจสอบ
โดยนางอรดี รุง่ เรืองโรจน์ และนางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรอบรูด้ า้ นบัญชี-การเงินอย่างดี
(ตามรายละเอียดประสบการณ์ทํางานและประวัตกิ ารศึกษาอบรมของท่านภายใต้หวั ข้อ ข้อมูลของกรรมการ
บริษทั หน้า 75-77) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอเป็ นประจําทุกเดือน และมี
การรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั โดยมีนางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง เลขานุ การบริษทั ปฏิบตั หิ น้าที่เลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือการถอด
ถอนจากคณะกรรมการบริษทั หรือการพ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทีพ่ น้
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จากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. กําหนดให้มกี ารประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง ผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการ
บริษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอํานาจเชิญ ผูบ้ ริหาร ฝา่ ยจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง มาชีแ้ จง ให้ความเห็น ร่วม
ประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอํานาจในการตรวจสอบผูท้ ่เี กี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอํานาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือ ทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือ จ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
ในกรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บ ริษัท มีร ะบบควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
ข. ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
ค. ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
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ง. ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎ
บัตร (Charter)
ซ. รายการอื่นที่เ ห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ล งทุ นทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ข อบเขตหน้ าที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ในการปฏิบ ตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทําดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ก. รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริตหรือสิง่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝ่าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดําเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
กําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุ นและติดตามให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ
10. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย
คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษทั จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายมนู
ลีลานุวฒ
ั น์
2. นางกาญจนา สายสิรพิ ร
3. นางธีรดา
อําพันวงษ์

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จัดตัง้ ขึน้ เพื่อทําหน้าทีส่ นับสนุ นการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษทั ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการกําหนดค่าตอบแทน การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและ
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รูป แบบค่ า ตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บ ริห ารระดับ สูง เพื่อ ให้ม นั ่ ใจได้ว่ า บริษัท มีก ารพิจ ารณา
ค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออก
หรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ ง ทัง้ นี้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทีพ่ น้
จากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. มีอาํ นาจเชิญฝา่ ยจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือ
ส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น
2. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ใน
กรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ของบริษทั วงเงินค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และจํานวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ ่าย
ในปี ทผ่ี ่านมา เพื่อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและนํ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
อนุ มตั ิ
2. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน อํานาจหน้าที่
และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้อนุ มตั แิ ละนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ อนุ มตั ิ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ที่มไิ ด้ดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริษทั ) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน อํานาจหน้ าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุ มตั ิ
4. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
5. ปฏิบตั กิ ารใดๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการบริษทั จํานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายมนู
นางกาญจนา
นางธีรดา
นางอรดี

ลีลานุวฒ
ั น์
สายสิรพิ ร
อําพันวงษ์
รุง่ เรืองโรจน์

ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจัดตัง้ ขึน้ เพื่อทําหน้าที่สนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี ในด้านการสรรหาและกลันกรองบุ
่
คคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะดํารงตําแหน่ งกรรมการ
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บริษทั ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและเพื่อการได้มาซึ่ง
บุคคลทีม่ คี ุณภาพ
คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม
หรือคณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ ง ทัง้ นี้ กรรมการสรรหาทีพ่ น้ จากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎ
บัตรต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น
2. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือ ทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือ จ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
ในกรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั
2. ตรวจสอบประวัติ แ ละข้ อ มู ล ต่ า งๆ ของบุ ค คลที่ ไ ด้ ร ับ การคัด เลื อ ก โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมโดย
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3. จัดทําความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
6. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิก จํานวน 6 ท่าน โดยคัดเลือกจากผูบ้ ริหารที่มี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบสายงานหลักทุกสายงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชี-การเงิน ฝ่ายการตลาดเครื่องสําอาง
ฝา่ ยการตลาดแฟชันไลฟ
่ ์ สไตล์ ฝา่ ยการตลาดเส้นผม และสํานักกรรมการผูจ้ ดั การ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางธีรดา
นางวัชนี
นายประกิต
นางจันทรา
นางสาวศิรพิ ร
นางสาวพัชรี

อําพันวงษ์
วัฒนถวัลย์วงศ์
ชุณหสมบูรณ์
ตัง้ ธนศฤงคาร
ตัง้ ธนศฤงคาร
ธํารงกิตติคุณ

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

โดยมี นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนหิรญ
ั ผูจ้ ดั การแผนกสํานักตรวจสอบภายใน ปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุ การ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
56-1 20130321 22/03/13 10:30

- 22 -

แบบ 56-1

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตัง้ ขึน้ เพื่อทําหน้าที่สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการบริหาร ในการประเมินความเสีย่ งและกําหนดมาตรการป้องกัน ติดตามดูแลความเสีย่ ง
ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและยอมรับได้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือ
ถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหน่ ง ทัง้ นี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจาก
ตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. ขอรับคําปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่
ปรึกษา หรือผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณีดว้ ย
ค่าใช้จา่ ยของบริษทั
2. มีอาํ นาจแต่งตัง้ คณะทํางานประเมินและติดตามความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. นําเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบ
2. กําหนดแนวทางการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร
3. ติดตามกระบวนการระบุและประเมินความเสีย่ งทีค่ ณะทํางานบริหารความเสีย่ งนําเสนอ
4. ประเมินและอนุ มตั แิ ผนการจัดการความเสีย่ ง ทีค่ ณะทํางานฯ นําเสนอ
5. นําเสนอรายงานการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบ
6. กํากับดูแลประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง
7. นําเสนอการแต่งตัง้ คณะทํางานบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบ
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
9. ปฏิบตั กิ ารใดๆ อันเป็ นลักษณะเฉพาะตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก จํานวน 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นางธีรดา
อําพันวงษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. นายประกิต
ชุณหสมบูรณ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นางจันทรา
ตัง้ ธนศฤงคาร ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี-การเงิน
4. นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยสํานักงาน
5. นางสาวศิรพิ ร ตัง้ ธนศฤงคาร ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการตลาดเครือ่ งสําอาง
โดยมี นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง เลขานุการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุ การในทีป่ ระชุม
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คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็ นฝ่ายจัดการจัดตัง้ ขึน้ เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษทั
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเยีย่ งวิญญูชนผู้
ประกอบธุรกิจเช่นนัน้ จะพึงกระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจาก
อิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ นกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี หรือสิน้ สุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม
หรือมีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ น
ผู้ถือ หุ้น ตามที่ค ณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ป ระกาศกํ า หนด หรือ ครบกํ า หนด
เกษียณอายุและไม่ได้รบั การว่าจ้างต่อในตําแหน่ งเดิม หรือคณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ ง ทัง้ นี้
กรรมการบริหารที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ ในปี 2555 ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารชุด
เดิมอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตรต่อ
คณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
อํานาจดําเนิ นการ
1. แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและ สวัสดิการ แก่
พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตัง้ ถอดถอน คณะทํางานอื่นใดเพือ่ ดําเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษทั
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบตั งิ าน และสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรรมการบริหาร และ/
หรือ พนักงานผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการบริหาร เป็ นผูล้ งนามอนุมตั เิ บิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษทั ได้
4. อนุ มตั กิ ารเข้าทํานิตกิ รรมทีม่ ใิ ช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท
5. อนุมตั ใิ ห้ดาํ เนินการขอหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 50 ล้านบาท
6. อนุมตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท
7. อนุ มตั 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 ค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครัง้
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. อนุมตั กิ ารตัดหนี้สญ
ู ทางบัญชี และ/หรือ สินทรัพย์อ่นื ๆ ในวงเงินครัง้ ละไม่เกินจํานวน 2 ล้านบาท
12. อนุ มตั กิ ารประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี
และ/หรือการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั สําหรับเรื่องทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั
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ทางการค้า ที่มที ุนทรัพย์ไม่เกิน จํานวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็ นปกติวสิ ยั ทางการค้าที่มที ุน
ทรัพย์ไม่เกิน จํานวน 20 ล้านบาท
13. มีอํานาจเชิญผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือ
ส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น
14. ขอรับคําปรึกษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่
ปรึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณีดว้ ยค่าใช้จ่ายของ
บริษทั
15. มอบอํานาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษทั หรือบุคคลอื่นใดทําการแทนได้
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและงบประมาณประจําปีต่อคณะกรรมการบริษทั
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ
ของบริษทั
3. รับผิดชอบในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั และส่งเสริมให้มกี ารคิดค้น
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ดูแลการดําเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็ นไปของกิจการทีต่ น
ดูแลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มกี ารจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผสู้ อบบัญชีทาํ การตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ตามลําดับ
7. เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุ มตั ิในเรื่องที่เกินขอบเขต
อํานาจของคณะกรรมการบริหาร
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ
9. ปฏิบตั กิ ารใดๆ อันเป็ นลักษณะเฉพาะ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ปี 2554 และปี 2555
- กรรมการบริ ษท
ั
ชื่อ – สกุล

นางกาญจนา
นายสมศักดิ ์
นางธีรดา
นายมนู
นายชัยเลิศ

สายสิรพิ ร
ธนสารศิลป์
อําพันวงษ์
ลีลานุวฒ
ั น์
มนูญผล
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จํานวนหุ้น (หุ้น)*

31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555
200,000
200,000
994,960
994,960
1,481,975
1,481,975
38,790
38,790
30,000
30,000
- 25 -

จํานวนหุ้นเพิ่ ม/ลด
ระหว่างปี (หุ้น)
-

หมายเหตุ
-

แบบ 56-1

ชื่อ – สกุล

นางทิพาภรณ์
นางอรดี
นางวัชนี
นายเกรียงศักดิ ์

โชควัฒนา
รุง่ เรืองโรจน์
วัฒนถวัลย์วงศ์
ศรีไพศาล

จํานวนหุ้นเพิ่ ม/ลด
31 ธ.ค. 2555 ระหว่างปี (หุ้น)
2,379,300
-

จํานวนหุ้น (หุ้น)*

31 ธ.ค. 2554
2,379,300
-

หมายเหตุ
-

- ผูบ
้ ริ หาร
จํานวนหุ้นเพิ่ ม/ลด
31 ธ.ค. 2555 ระหว่างปี (หุ้น)

จํานวนหุ้น (หุ้น)*

ชื่อ – สกุล

31 ธ.ค. 2554
นางธีรดา
อําพันวงษ์
1,481,975
1,481,975
นายประกิต
ชุณหสมบูรณ์
นางจันทรา
ตัง้ ธนศฤงคาร
48,720
48,720
นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์
196,790
196,790
นางสาวศิรพิ ร ตัง้ ธนศฤงคาร
2,000
2,000
หมายเหตุ : * จํานวนหุน้ รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

หมายเหตุ

-

สรุปสถิ ติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555
สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ในปี 2555
ลําดับ

รายชื่อกรรมการบริษทั

กรรมการ
บริษทั
รวม 6 ครัง้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางกาญจนา สายสิรพิ ร
นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป์
นางธีรดา
อําพันวงษ์
นายมนู
ลีลานุ วฒ
ั น์
นายชัยเลิศ มนูญผล
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
นางอรดี
รุง่ เรืองโรจน์
นางวัชนี
วัฒนถวัลย์วงศ์
นายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล

6/6
4/6
6/6
6/6
4/6
4/6
6/6
6/6
6/6

กรรมการ
ตรวจสอบ
รวม 12 ครัง้

กรรมการ
สรรหา
รวม 1 ครัง้

-

1/1

กรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
รวม 1 ครัง้
1/1

-

-

1/1
1/1

1/1
1/1

-

12/12
12/12
12/12

1/1

-

-

ประชุม
ผูถ้ อื หุน้
รวม 1 ครัง้
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

สถิ ติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารรวม 12 ครัง้
ลําดับ
1.

2.

รายชื่อกรรมการบริหาร
นางกาญจนา สายสิรพิ ร
นางธีรดา
อําพันวงษ์
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ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
- 26 -

สถิตกิ ารเข้า
ประชุม
11/12
12/12

แบบ 56-1

ลําดับ
3.
4.
5.
6.

รายชื่อกรรมการบริหาร
นางจันทรา
นายประกิต
นางสาวรัตนา
นางสาวศิรพิ ร

ตัง้ ธนศฤงคาร
ชุณหสมบูรณ์
วงศ์เลิศวิทย์
ตัง้ ธนศฤงคาร

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

สถิตกิ ารเข้า
ประชุม
12/12
12/12
12/12
12/12

สถิ ติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงรวม 12 ครัง้
ตําแหน่ง

สถิตกิ ารเข้า
ประชุม

กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการตรวจสอบ
ผูอ้ าํ นวยการ สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยบัญชี-การเงิน
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยการตลาดเครือ่ งสําอาง
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยการตลาดดูแลเส้นผม

12/12
12/12
12/12
11/12
11/12
10/12

ลําดับ รายชื่อกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางธีรดา
นางวัชนี
นายประกิต
นางจันทรา
นางสาวศิรพิ ร
นางสาวพัชรี

อําพันวงษ์
วัฒนถวัลย์วงศ์
ชุณหสมบูรณ์
ตัง้ ธนศฤงคาร
ตัง้ ธนศฤงคาร
ธํารงกิตติคุณ

การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หาร
วิ ธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหามีหน้ าที่สรรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูง โดยการสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมในด้านต่างๆ โดยดูถงึ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒ ิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั
ในช่วงทีผ่ ่านมา โดยเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนทีจ่ ะ
นํ าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ในกรณีท่ตี ําแหน่ งกรรมการบริษทั ว่างลงโดยมิใช่เป็ นการออกตามวาระ
อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นกรรมการใน
ตําแหน่งทีว่ า่ งลงได้ตามข้อบังคับของบริษทั
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็ นกรรมการจะคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี พี น้ื ฐานและความเชีย่ วชาญจาก
หลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ ําวิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารทํางานทีโ่ ปร่งใสไม่ด่าง
พร้อย รวมทัง้ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
ส่วนผูบ้ ริหารระดับอื่น คณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย ตามความรู้
ความสามารถ ความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั
วิ ธีการเลือกตัง้ กรรมการผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นและสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นรายย่อย
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่พจิ ารณาว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาได้ โดย
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสและให้สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ในการ
56-1 20130321 22/03/13 10:30
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แบบ 56-1

ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2555 โดยได้แจ้งการให้สทิ ธิบน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่เชิญชวนผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของ
บริษัท www.occ.co.th โดยได้กําหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น อธิบายหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษทั ด้วย
วิธกี ารเลือกตัง้
ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 21 กําหนดให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมด เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลทีจ่ ะได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียง จะเป็ นผู้ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ากับ จํานวนกรรมการซึ่งที่ประชุมต้อง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทม่ี บี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ซึง่
เกินจํานวนกรรมการที่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อก
เสียงชีข้ าด
โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ และ/หรือ
ถอดถอน ส่วนผูบ้ ริหารระดับอื่น คณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย ตามความรู้
ความสามารถ ความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั
(2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(1.1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินในปี 2555
(ก) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินของกรรมการบริษทั 9 ท่าน ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม
ค่าบําเหน็จกรรมการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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รายชื่อ
นางกาญจนา สายสิรพิ ร
นายสมศักดิ ์
ธนสารศิลป์
นางธีรดา
อําพันวงษ์
นางอรดี
รุง่ เรืองโรจน์
นางวัชนี
วัฒนถวัลย์วงศ์
นายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล
นายมนู
ลีลานุวฒ
ั น์
นายชัยเลิศ
มนูญผล
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
รวม
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จํานวนเงิน
615,000.00
264,000.00
510,000.00
615,000.00
600,000.00
540,000.00
385,000.00
254,000.00
254,000.00
4,037,000.00

แบบ 56-1

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร รวม 8 ท่าน ดังนี้
เงินเดือน
23,310,580.00 บาท
โบนัส
8,541,930.00 บาท
ค่าพาหนะ
180,000.00 บาท
ค่าเบีย้ ประชุม
240,000.00 บาท
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
786,249.00 บาท
กองทุนประกันสังคม
45,450.00 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
15,000.00 บาท
ค่ารักษาพยาบาล
92,905.00 บาท
รวม
33,212,114.00 บาท
(1.2) ค่าตอบแทนอื่น – ไม่มี
(3) การกํากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนิ นธุ รกิจและการบริหารจัดการตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ร่วมกันมุ่งมันพั
่ ฒนา
่ ง้ องค์กร ตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ที่ผ่านความ
ระดับการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องทัวทั
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั เมื่อปี 2545 ซึง่ ยังคงความทันสมัยและมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ใน
ปจั จุบนั ประกอบด้วยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน อันล้วนเป็ น
แนวทางทีท่ ุกคนยึดถือเป็ นหลักในการทํางานและดําเนินธุรกิจ โดยบริษทั มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั
www.occ.co.th เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย และจากการปฏิบตั ทิ ด่ี อี ย่างต่อเนื่อง
ดังกล่าวจึงส่งผลให้บริษทั ได้รบั การรับรองการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
▪ การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555 - AGM Assessment ระดับคะแนน 100 คะแนนเต็ม
จัด อยู่ใ นระดับ “ดีเ ลิศ ” ต่ อ เนื่ อ งกัน เป็ น เวลา 4 ปี ซึ่ง ส่ง ผลให้ไ ด้ร บั รางวัล Investors’ Choise
Award 2012 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
▪ รายงานการประเมินการกํากับดูแลกิจการ Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies 2012 : ระดับคะแนน 86 คะแนน จัดอยูใ่ นระดับ “ดีมาก” อย่างต่อเนื่องเป็ นปีท่ี 5
ในปี 2555 บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลที่ดสี ําหรับบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามหลักการทีส่ าํ คัญ 5 หมวด สรุปได้ดงั นี้
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษัทให้ความสําคัญต่อการดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ไม่
ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ในด้านต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน ดังนี้
สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานตามกฎหมาย
ได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ทต่ี นถืออยูอ่ ย่างเป็ นอิสระ สิทธิในการมีสว่ นแบ่งผลกําไร
ของบริษทั สิทธิในการได้รบั ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
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สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อร่วมตัดสินใจในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั หรือการตัดสินใจใน
เรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริษทั เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุ มตั ธิ ุรกรรมทีส่ าํ คัญและมีผลต่อ
ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษทั เป็ นต้น
สิทธิในการรับทราบข้อมูล
บริษัทได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่สําคัญบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และ
เว็บไซต์บริษทั www.occ.co.th ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริง อาทิ ผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี ข้อมูลการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การซือ้ ขายสินทรัพย์ทส่ี าํ คัญของบริษทั ตลอดจน
ข้อมูลอื่นๆ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ได้กาํ หนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี ละครัง้ ภายใน 120 วัน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของ
บริษทั โดยกําหนดจัดประชุมในวัน เวลา และสถานทีท่ เ่ี หมาะสม ไม่เป็ นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
ในปี 2555 บริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 18 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 ณ โรงแรมมณเฑียรริ
เวอร์ไซค์ โดยในระหว่างปี ไม่มกี ารเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้


ก่อนวันประชุม
1. บริษัท ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น มีส ิท ธิเ สนอวาระหรือ ตัว บุ ค คลที่เ หมาะสม เพื่อ เข้า รับ การ

เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยในปี 2555 บริษัท ได้เ ปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 โดยบริษทั ได้
แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และชีแ้ จงรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว ซึง่
ในปี ทผ่ี า่ นมาไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดใช้สทิ ธิดงั กล่าว
2. เปิ ดเผยมติการประชุม วันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุ ม เป็ น เวลา 56 วัน ผ่า นระบบเผยแพร่ข้อ มูล ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้า 14 วัน

โดยผู้ถือหุ้นไทยจะได้รบั หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นต่ างชาติจะได้รบั
หนังสือเชิญประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหุน้ ต่างชาติในการได้รบั ข้อมูลทีเ่ ข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียด
วัน เวลา สถานทีจ่ ดั ประชุม แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบรายละเอียดวาระต่างๆ อย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจน
ว่า เป็ นเรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุ มตั ิ หรือเพือ่ พิจารณา พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจนเพียงพอทีจ่ ะให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตัดสินใจในการใช้สทิ ธิออกเสียงได้ และในหนังสือ
เชิญประชุมบริษทั ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จําเป็ นที่ผูถ้ ือหุ้นต้องนํ ามาแสดงให้
ครบถ้วนและวิธกี ารเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ ข้อบังคับของ
บริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
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4. อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้มรี ะยะเวลาในการพิจารณาข้อมูล

มากยิง่ ขึน้ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถเข้าดูขอ้ มูลต่างๆ เกีย่ วกับระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบ
เอกสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั www.occ.co.th เป็ น การ
ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ซึง่ เป็ นข้อมูลเดียวกับทีบ่ ริษทั จะส่งให้ผถู้ อื หุน้ ใน
รูปแบบเอกสาร และยังได้ประกาศคําบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ลงในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
5. เปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรกของบริษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ก่อน

การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีในเว็บไซต์ของบริษทั
6. บริษทั ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถเลือกใช้สทิ ธิออกเสียง

ได้โดยอิสระ พร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่ว ม
ประชุมก็สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วม
ประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม และผู้
ถือหุน้ ยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทงั ้ 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษทั ได้ดว้ ย


วันประชุม
1. บริษทั เปิ ดให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชัวโมง
่

โดยได้จดั เตรียมสถานที่พร้อมเจ้าหน้ าที่ต้อนรับ และจัดเจ้าหน้ าที่ลงทะเบียนในจํานวนที่
เหมาะสม มีการนําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน ซึง่ บาร์โค้ดจะแสดงรายละเอียดของผู้
ถือหุน้ แต่ละรายที่ได้จดั พิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว
และความถู ก ต้อ งแม่ น ยํา ของข้อ มูล ผู้ถือ หุ้น ในการลงทะเบีย น พร้อ มทัง้ ได้จ ัด พิม พ์บ ัต ร
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย
2. ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ ประธานทีป่ ระชุมจะแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบ้ ริหาร

และผูส้ อบบัญชีของบริษทั พร้อมชีแ้ จงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน และวิธกี ารนับคะแนนอย่าง
ชัดเจนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ซึง่ การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็ นไปอย่าง
เปิ ดเผย โดยบริษทั ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง ซึ่งทําให้ขนั ้ ตอนประมวลผลการ
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยํา ซึง่ การลงคะแนนเสียงเป็ นไป
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย โดยมีการแสดงผลสรุปคะแนนเสียงของทุก
วาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมด้วย ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระบริษทั ได้จดั พิมพ์
บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อการใช้สทิ ธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งบริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
ของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อคํานวณหักออกจาก
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด ยกเว้นวาระเลือกตัง้ กรรมการทีบ่ ริษทั จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงทัง้ หมด โดยการตรวจนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระจะมีตวั แทน
อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยและ
ผูส้ อบบัญชีบริษทั คอยสังเกตการณ์รว่ มอยูด่ ว้ ย และเมื่อจบการประชุมแล้วผูถ้ อื หุน้ สามารถขอ
ตรวจสอบรายละเอียดได้ ทัง้ นี้ การออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง และถือ
เสีย งข้า งมากเป็ น มติ ยกเว้นกรณีการลงมติท่กี ําหนดให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
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สามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือการ
ลงมติทก่ี ําหนดให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ซึง่ เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตาม
กฎหมาย โดยมีคณะกรรมการบริษทั ทุกท่าน ประธานคณะอนุ กรรมการทุกชุด ผูบ้ ริหาร และ
ผูส้ อบบัญชีบริษทั ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
3. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 18 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2555 มีวาระการประชุมทีส่ าํ คัญ

ดังนี้


อนุมตั งิ บการเงิน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์
- สรุปสาระสําคัญฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ปี 2554
สินทรัพย์รวม
854,685,022.00 บาท
หนี้สนิ รวม
262,942,991.00 บาท
รายได้รวม
1,415,168,358.00 บาท
กําไรสุทธิ
99,948,108.00 บาท
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
1.67 บาท
อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 60 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.70 บาท
(เจ็ดสิบสตางค์) โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์
-





การแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท : ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการได้ใ ห้ส ิท ธิผู้ถือ หุ้น ในการ
ลงคะแนนเลือ กตัง้ กรรมการเป็ น รายบุ ค คล โดยมีข้อมูล เบื้อ งต้น ของบุ ค คลที่เ สนอให้
เลือกตัง้ แจ้งต่อทีป่ ระชุมรับทราบ ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ใิ ห้แต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบกําหนด
ออกตามวาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คือ นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป์ นาย
ชัยเลิศ มนูญผล และนางอรดี รุง่ เรืองโรจน์ โดยสรุปผลคะแนนดังนี้49,709,575
ไม่เห็นด้วย
หุน้
%

งดออกเสียง
หุน้
%

ชื่อ

เห็นด้วย
หุน้
%

นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป์

49,739,555 99.99

-

-

5,000 0.01%

นายชัยเลิศ มนูญผล

49,739,555 99.99

-

-

5,000 0.01%

นางอรดี รุง่ เรืองโรจน์

49,709,575 99.93

-

-

34,980 0.07%



อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั เิ ป็ น
เอกฉันท์



อนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
บริษทั ปี 2555 นับเป็ นปี ท่ี 2 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีรวมทัง้ สิน้ 625,000 บาท
โดยทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั โิ ดยเอกฉันท์
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หลังวันประชุม
1. เลขานุ การบริษัทได้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
ประกอบด้วยข้อมูล
สาระสําคัญ ได้แก่ มติทป่ี ระชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็ นจํานวนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย งดออกเสียง และบันทึกประเด็นอภิปรายทีส่ าํ คัญ คําถาม คําชีแ้ จง และความคิดเห็น
ของทีป่ ระชุมในแต่ละวาระ
2. จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้
พร้อมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นช่องทางให้ผถู้ อื
หุน้ สามารถรับทราบข้อมูลได้โดยไม่ตอ้ งรอให้ถงึ การประชุมในคราวถัดไป
3. จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง โดยบริษทั ได้จดั ให้มกี าร
บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดที ศั น์เพื่อให้บริการเผยแพร่สาํ หรับผูถ้ อื หุน้ ทีส่ นใจพร้อม
ทัง้ ได้นําเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั ได้นําข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หุน้ ในการประเมินผลการจัดประชุม มาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข/
ปรับปรุง เพือ่ พัฒนาการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไปด้วย

2. การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เอือ้ ประโยชน์ต่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ว่าจะเป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายจะได้รบั การ
อํานวยความสะดวกสําหรับการใช้สทิ ธิของตนอย่างเต็มทีเ่ พียงพอ ดังนี้
2.1 การประชุมผูถ้ อื หุน้


บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติครบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ตาม
หลักเกณฑ์ทท่ี างการกําหนดและตามข้อกําหนดของบริษทั เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ คราวเดียวกัน โดยบริษทั ได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์
ให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบถึงสิทธิและวิธกี ารเสนอผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรวมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณา
พร้อมเหตุผลให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้



ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันก่อนการประชุมตาม
กฎหมายและบริษทั ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้



จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ มากกว่า
21 วัน และสําหรับผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างชาติ บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาชุดแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบไปพร้อมกับชุดภาษาไทยด้วย



ข้ อ มู ล ในหนั ง สือ เชิญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มีค วามชัด เจนเพีย งพอ พร้ อ มทัง้ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการ โดยไม่มกี ารเพิม่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า มีการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธกี ารเข้าร่วมประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในหนังสือเชิญประชุม
ซึง่ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้กส็ ามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคล
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ใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื
หุน้ ก็ได้ โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่งไปถึงผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถ
เลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามความเหมาะสมได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย


กําหนดสิทธิการออกเสียงในทีป่ ระชุมให้เป็ นไปตามจํานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ มี
สิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง



บริษทั เปิ ดให้ผูถ้ ือหุน้ ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชัวโมง
่
และ
ถึงแม้ว่าจะพ้นระยะเวลารับลงทะเบียนแล้ว ก็ยงั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียน
และเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้โดยไม่เสียสิทธิแต่อย่างใด



บริษทั ได้อาํ นวยความสะดวกสําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ด้วย
การบริการอากรแสตมป์สําหรับใช้ตดิ หนังสือมอบฉันทะตามกฎหมายโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายแต่
อย่างใด



การประชุมเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณาและ
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปตามลําดับวาระการประชุมทีก่ ําหนด มีการพิจารณาและลงมติเลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทัง้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ
อนุ มตั คิ ่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามทีก่ ําหนดในหนังสือเชิญประชุม การออกเสียงลงคะแนน
กระทําโดยเปิ ดเผย โดยมีบตั รลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้
ตามทีเ่ ห็นสมควร บัตรลงคะแนนของแต่ละวาระจะจัดเก็บรักษาไว้ทบ่ี ริษทั อย่างปลอดภัยและ
สามารถตรวจสอบได้ และนอกเหนือจากเอกสารประกอบการประชุมที่ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั
แล้ว ในระหว่างการประชุมบริษทั ยังได้นําเสนอข้อมูลในระบบวีดที ศั น์ เพือ่ อํานวยความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ อีกด้วย



เลขานุ การบริษัทเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
ประกอบด้วยข้อมูล
สาระสําคัญ ได้แก่ มติทป่ี ระชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็ นจํานวนเสียงทีเ่ ห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คําถาม คําชีแ้ จงและความคิดเห็นของทีป่ ระชุมในแต่ละวาระ และ
จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่ วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ประชุมผู้
ถือหุน้
พร้อมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ น
ช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ สามารถรับทราบข้อมูลได้โดยไม่ตอ้ งรอให้ถงึ การประชุมในคราวถัดไป และ
มีการจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพือ่ การตรวจสอบและอ้างอิง

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ดําเนินการแจ้งมติท่ปี ระชุ มผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกัน รวมถึงแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปนั ผลให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบ
และประสานงานกับนายทะเบียน บจ. ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ ในการจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื
หุน้ ทุกรายในอัตราทีเ่ ท่าเทียมกันตามสิทธิอย่างครบถ้วน
2.2 การดูแลและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน




บริษั ท มีก ารกํ า หนดมาตรการป้ องกัน การใช้ ข้อ มู ล ภายในไว้ เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรใน
จรรยาบรรณพนักงานโดย ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อัน
ได้แก่ คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ รวมทัง้ บุคคลซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูล
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ใช้ขอ้ มูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ซึ่งยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปทําการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผย
งบการเงินต่อสาธารณชน ทัง้ นี้ เพื่อป้องกันมิให้มกี ารนํ าข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบอัน
อาจเป็ นการลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม




บริษทั มีการจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารประจําปี
และจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการทราบระยะเวลาทีค่ วรงดเว้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ซึง่ ในปี
2555 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่า
มีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลาทีห่ า้ มดังกล่าว
กําหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยได้แจ้ง
แนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และมีการติดตามผลการปฏิบตั อิ ย่าง
สมํ่าเสมอ

2.3 การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
 กําหนดและแจ้งให้กรรมการและผูบ
้ ริหารมีหน้าทีร่ ายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
และได้กํา หนดให้บ รรจุว าระการรายงานการถือ ครองหลัก ทรัพย์บ ริษัท ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารรวมคู่สมรสเป็ นวาระประจําในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บริหาร ซึ่งในปี 2555 กรรมการและผู้บริหารรวมคู่สมรสไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์บริษทั แต่อย่างใด
2.4 การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
 ในการพิจารณาอนุ มต
ั กิ ารเข้าทํารายการที่มคี วามเกี่ยวโยงกัน ได้จดั ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้อง มูลค่าของรายการ ความเห็นของกรรมการ
อิสระ และข้อมูลอื่นที่จําเป็ น เพื่อให้คณะกรรมการ/ผูถ้ ือหุ้นสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์
โดยรวมของบริษทั ฯ
 กําหนดแนวทางอย่างชัดเจนไม่ให้กรรมการหรือผูบ
้ ริหารทีม่ สี ่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียหรือมี
ส่วนเกีย่ วข้องดังกล่าว ซึง่ ผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสียนัน้ จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองด
ออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเป็ นไปอย่างยุตธิ รรม เพื่อ
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง
 กําหนดให้กรรมการและผูบ
้ ริหารระดับสูงรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กี่ยวข้องต่อ
เลขานุ ก ารบริษัท เพื่อ สํา เนารายงานเสนอต่ อ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ทพ่ี ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และ
รายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
2.5 การเสนอวาระของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
 บริษท
ั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี โดยในปี 2555 บริษทั ได้
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เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 ซึง่ บริษทั
ได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และชีแ้ จงรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว
ซึง่ ในปี ทผ่ี า่ นมาไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดใช้สทิ ธิดงั กล่าว จึงไม่มกี ารบรรจุวาระเพิม่ เติมทีเ่ สนอโดยผู้
ถือหุน้
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทดําเนินธุ รกิจโดยคํานึ งถึงสิท ธิของผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมันในการสร้
่
างองค์กรสู่การ
เจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น ตระหนักถึงความเจริญเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิ
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝา่ ย ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน สิง่ แวดล้อม และสังคมโดยรวม ด้วยตระหนักรูถ้ งึ การมีส่วนร่วมในสังคม
ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ด้วยความรับผิดชอบและเคารพสิทธิซง่ึ กันและกัน จะเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อทุกภาค
ส่วนอย่างยังยื
่ น
การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุ่มต่างๆ ของบริษทั
ผูถ้ ือหุ้น : บริษทั ดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็ นธรรม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ไว้วางใจ
และมันใจว่
่ าการตัดสินใจและการดําเนินการใดๆ นัน้ บริษัทได้มกี ารพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และ
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายรวมถึงผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ อย่างสูงสุด
แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว และนํามาซึง่ ความภาคภูมใิ จต่อผลงานซึง่ มีผลประกอบการและผลตอบแทนทีด่ แี ก่ผถู้ อื
หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ ทุกรายจะได้รบั สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานตามกฎหมายและได้รบั การปฏิบตั โิ ดยเสมอภาคอย่างเท่าเทียม
กัน นอกจากนี้บริษทั ยังได้สง่ เสริมการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอวาระหรือตัว
บุคคลทีเ่ หมาะสม เพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ดว้ ย
พนักงาน : “คนคือทรัพยากรทีม่ คี ่าทีส่ ุดในโลก” การดูแลเอาใจใส่ซง่ึ กันและกันอย่างรอบด้านเป็ นเรื่อง
สําคัญ บริษทั จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุ นการดูแลสวัสดิภาพและคุณภาพชีวติ ของพนักงานให้ดที ส่ี ุด โดยจัด
ให้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเทีย่ งธรรมภายใต้บรรยากาศการทํางานทีม่ คี วามสุข เพื่อการรักษาไว้
ซึง่ ทรัพยากรบุคคลอันเป็ นกําลังสําคัญของบริษทั
บริษทั จัดให้มเี ทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุ นการทํางาน มุ่งเน้นทีจ่ ะพัฒนาและปรับปรุงระบบการพัฒนา
บุคลากรให้มคี วามทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี เพื่อทีจ่ ะเสริมสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็ นทัง้ คนเก่ง
และคนดี มีการเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รบั การฝึ กฝน เพิม่ พูนทักษะในการทํางาน แสดงศักยภาพของ
ทีมและตนเองในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ มีการจัดระบบการพัฒนาอาชีพ (Career Path) เพื่อสร้าง
ความมันคงในอาชี
่
พและความเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน และมีการจัดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการทํางาน ทัง้ ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่
เหมาะสมตามระเบีย บของบริษัท นอกจากนี้ ย ัง มีก ารจัด ทํ า แผนพัฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล (Individual
Development Plan : IDP) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานที่มศี กั ยภาพสู่การเป็ นผูน้ ํ า
ภายใต้แผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ต่อไป
บริษัท ส่ ง เสริม ให้พ นั ก งานทุ ก คนมีส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลสภาพแวดล้ อ มของบริษัท มีก ารจัด ตัง้
“คณะกรรมการความปลอดภัยในอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ” เพื่อดําเนิ นงาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานอย่าง
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สมํ่าเสมอ จัดให้มพี นักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง
่
ติดตัง้ ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร
และจัดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยต่ างๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานใช้
เครือ่ งมือป้องกันอุบตั ภิ ยั อย่างเคร่งครัด และมีการจัดเตรียมระบบป้องกันภัยและความพร้อมด้านอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยต่างๆ ทีพ่ ร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ เช่น สัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน เป็ นต้น โดยจัดให้มกี าร
ซ้อมหนีไฟและป้องกันอัคคีภยั เป็ นประจําทุกปีทงั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
บริษทั ให้ความสําคัญต่อการดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว โดยจัดให้มกี องทุนสํารองเลีย้ ง
ชีพเพื่อเป็ นการออมเงินไว้สําหรับอนาคต โดยบริษทั จะสมทบเพิม่ ในแบบอัตราก้าวหน้าสําหรับพนักงานที่มี
อายุงานมากขึน้ และเงินบําเหน็จเกษียณอายุเพื่อประโยชน์หลังจากครบกําหนดการเกษียณอายุของพนักงาน
ซึง่ บริษทั จะให้มากกว่าเงินชดเชยทีก่ ําหนดไว้ในพระราชบัญญัตแิ รงงานสําหรับพนักงานทีม่ อี ายุงานมากกว่า
20 ปี อีกทัง้ ยังได้จดั ทํากรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุกลุ่มทีค่ รอบคลุมการเสียชีวติ ทุกกรณีสาํ หรับพนักงานทุก
คนเพื่อเป็ นการป้องกันความเสีย่ งและบรรเทาความสูญเสียให้แก่พนักงานและครอบครัว ซึง่ เป็ นรายการเสริม
เพิม่ เติมจากการเป็ นสมาชิกกองทุนประกันสังคมตามปกติ
การพัฒนาพนักงาน : บริษทั จัดให้มโี ครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยรวมและเร่งพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคลทีม่ คี วามพร้อม เพื่อสร้างองค์กรทีเ่ ข้มแข็งนําไปสู่ความสามารถในการบรรลุวสิ ยั ทัศน์ของ
บริษทั โดยในปี ทผ่ี ่านมามีการจัดหลักสูตรอบรมเพิม่ เติมทักษะความรูแ้ ก่พนักงานแต่ละระดับอย่างทัวถึ
่ งและ
เป็ น ระบบเพื่อ ให้ส อดรับ เกื้อ หนุ น กัน ซึ่ง จะส่ ง ผลให้เ กิด พลัง ร่ ว มในการขับ เคลื่อ นการเปลี่ย นแปลงที่มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยในปี 2555 บริษทั ได้มกี ารจัดอบรมพัฒนาความรูพ้ นักงานจํานวน 43 หลักสูตร ใช้
ระยะเวลา 125 วัน มีพนักงานผูเ้ ข้ารับการอบรมจํานวน 228 คน รวม 980 man-days เฉลีย่ ต่อคน 4.3 วัน
นอกจากนี้บริษทั ยังจัดให้มสี วัสดิการอื่นๆ สําหรับพนักงานด้วย ดังนี้


สวัสดิการพัฒนาความรูพ้ นักงาน
-

จัดการอบรมเพิม่ เติมความรูส้ าํ หรับพนักงานในด้านต่างๆ

-

จัดมุมนักอ่านประจําชัน้ ทํางานของสํานักงานบริษทั
จัดให้มกี ารแลกเปลี่ยนแบ่งปนั ความรูร้ ะหว่างพนักงานผ่านช่องทางเว็บบอร์ด Intranet ของ
บริษทั ซึง่ เป็ นช่องทางการสือ่ สารทีพ่ นักงานสามารถเข้าถึงและรับทราบความเป็ นไปในผลการ
ดําเนินงานของบริษทั อย่างเป็ นปจั จุบนั ได้ดว้ ย

-



สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ
-

ค่าล่วงเวลา

-

ส่วนลดพิเศษสําหรับการซือ้ สินค้าราคาพนักงาน

-

โบนัส เงินบําเหน็จเกษียณอายุ

-

ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง

-

เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

-

ค่าพาหนะ ค่านํ้ามัน

-

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

-

ชุดฟอร์มพนักงานขาย

-

กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุกลุ่ม

-

-

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ

ทุนการศึกษาบุตรพนักงานภายใต้มลู นิธิ
ดร.เทียม โชควัฒนา

-

เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวติ

-

เงินช่วยเหลือเพือ่ ร่วมแสดงความยินดีสาํ หรับการ
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-



เงินช่วยเหลือกรณีบดิ า มารดา หรือคู่
สมรสเสียชีวติ

สร้างครอบครัวใหม่ของพนักงาน กรณีทม่ี กี าร
สมรสตามกฎหมาย

สวัสดิการนันทนาการและสุขอนามัย
- การจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ เช่น งานเลี้ยงปี ใหม่ งานรดนํ้ าดําหัวผู้สูงอายุเทศกาล
สงกรานต์ งานทําบุญร่วมหล่อเทียน/ซือ้ หลอดไฟถวายวัดเทศกาลเข้าพรรษา เป็ นต้น
- จัดงาน Birth Month เลี้ยงสังสรรค์เ ป็ นประจําทุกเดือนสําหรับ พนักงานที่มวี นั เกิดในเดือน
เดียวกัน พร้อมเชิญเพือ่ นพนักงานเข้าร่วมงานและอวยพรวันเกิด
- จัดงานเกษียณอายุสําหรับพนักงานทีท่ ํางานจนมีอายุครบเกษียณ พร้อมเชิญเพื่อนพนักงาน
เข้าร่วมงานเพือ่ เลีย้ งอําลาและแสดงไมตรีจติ ทีด่ ตี ่อกัน
- จัดกิจกรรมพาพนักงานท่องเทีย่ วต่างจังหวัดและร่วมทํากิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์เพือ่ สังคม
- จัดให้มหี อ้ งพยาบาลประจําบริษทั
- จัดให้มกี ารฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่สาํ หรับพนักงานทุกคน



ช่องทางการสือ่ สารแสดงความคิดเห็น

- จัดช่องทางให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอข้อร้องเรียน หรือรายงานการกระทํา
ความผิด ผ่ า นกล่ อ งรับ ข้อ คิด เห็น ซึ่ง ติด ไว้ภ ายในบริษัท รวมทัง้ มีม าตรการป้ องกัน ความ
เสียหายที่อาจเกิดขึน้ กับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมันใจและกล้
่
าแสดงความคิดเห็น
และข้อร้องเรียน
ลูกค้า : “You are our valued customer” คือ 1 ใน 6 ของค่านิยมทีบ่ ริษทั ปลูกฝงั ให้พนักงานทุกคน
ร่วมกันสร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าในทุกจุดบริการ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
่ ฒนาสินค้าและบริการที่มคี ุณภาพและปลอดภัย ด้วย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทั จึงมุ่งมันพั
ความใส่ใจเพื่อที่จะส่งมอบสิง่ ที่ดที ่สี ุดให้แก่ลูกค้าทัง้ ทางด้านคุณภาพและราคา รวมถึงการให้ความสําคัญต่อ
การรักษาความลับของลูกค้าด้วย บริษทั จัดให้มหี น่ วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็ นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ และคําปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ท่หี มายเลขโทรศัพท์ 02295-1333 โทรสาร 02-295-0411 หรือ www.beautyplus@occ.co.th ซึง่ ได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีซ่ ง่ึ พร้อมให้บริการ
และดําเนินการอย่างถึงทีส่ ุดเพื่อให้คําขอต่างๆ ได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็ นทีพ่ งึ พอใจของลูกค้าและ
ผูใ้ ช้บริการทัวไป
่
สําหรับปี 2555 ไม่ปรากฎข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มนี ัยสําคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษทั ได้นํามา
พิจารณาวิเคราะห์และดําเนินการแก้ไขทันที เพือ่ ป้องกันมิให้ขอ้ บกพร่องนัน้ เกิดขึน้ ซํ้าอีก
คู่ค้า : บริษทั ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าที่สุจริตด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม สร้าง
สัมพันธภาพทีด่ ตี ่อกัน มีการแลกเปลี่ยนความรูแ้ ละร่วมกันพัฒนาเพิม่ คุณค่าสินค้าและบริการ เคารพสิทธิซ่งึ
กัน และกัน ยึดถือการปฏิบ ัติต ามสัญ ญาและคํา มันที
่ ่ใ ห้ไว้กบั คู่ค้า อย่า งเคร่ง ครัด หลีก เลี่ย งสถานการณ์ ท่ี
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ยการเจรจาแก้ไขปญั หาบนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่
เรียก รับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดทีน่ อกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า
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คู่แข่ง : บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบกติกาของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีการกําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจในกรอบของการแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็ น
ธรรม จึงทําให้ตลอดระยะเวลาของการดําเนินกิจการทีผ่ ่านมา บริษทั ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการ
ค้า
เจ้าหนี้ : บริษทั ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในเงือ่ นไขการค้าต่อเจ้าหนี้ทางการค้าของบริษทั ทุกรายด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็ นเจ้าหนี้เงินกู้หรือเจ้าหนี้ทางการค้า โดยได้มกี ารจ่ายเงินให้กบั เจ้าหนี้
เงินกู้ และ/หรือเจ้าหนี้ทางการค้าตรงตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ได้ตกลงกันไว้โดยไม่ผดิ นัด ทัง้ นี้ ปจั จุบนั
บริษทั ไม่มภี าระหนี้เงินกูแ้ ต่อย่างใด
แรงงานและสิ ทธิ มนุษยชน บริษทั เคารพต่อสิทธิแห่งการเป็ นพลเมือง สิทธิเสรีภาพทางการเมือง
และสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานในการทํางานของพนักงานและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสําคัญ
ต่อสิทธิตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ให้โอกาสในการจ้างงาน
ต่อต้านการกระทําละเมิดต่อสิทธิมนุ ษยชน มีการดูแลและปกป้องไม่ให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดสิท ธิของมนุ ษ ยชน เช่น การไม่เอาเปรียบลูกจ้าง ไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน ต่ อต้านการใช้
แรงงานเด็ก รวมถึงไม่ใช้แรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย เป็ นต้น
ด้ านสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้ อม : ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ถือเป็ น
นโยบายที่สําคัญอีกประการหนึ่งของบริษทั โดยมีการปลูกฝงั ให้พนักงานทุกคนมีจติ สํานึกในการทําความดี
รูจ้ กั การให้ รูจ้ กั การแบ่งปนั มีส่วนร่วมในการประพฤติตนเป็ นพลเมืองดีเพื่อชุมชุน สังคมและสิง่ แวดล้อม ซึ่ง
บริษทั ได้กําหนดไว้ในหน้าที่อนั พึงปฏิบตั ิของพนักงานต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม สําหรับข้อมูลด้าน CSR ได้
รายงานไว้ในหน้าที่ 59 ถึง 60
ภาครัฐ : บริษทั ดําเนินธุรกิจแบบสุจริตซื่อตรง มีการชําระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่
กําหนดของกฎหมาย ทัง้ ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย ภาษี
โรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ รวมตลอดถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ทุกประเภท
ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผูบ้ ริษทั ตระหนักรูแ้ ละให้ความสําคัญต่อนโยบาย
การดําเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของจริยธรรมและคุณธรรม โดยการประกอบธุรกิจแบบสุจริตซื่อตรง รับผิดชอบและ
ให้การเคารพต่อสิทธิของผูอ้ ่นื บริษทั จึงมุ่งมันแน่
่ วแน่ ทจ่ี ะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญา แต่
มุ่งมันสร้
่ างสรรค์การดําเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการที่มคี ุณภาพ และปลอดภัย ด้วยความใส่ใจ
เพือ่ การส่งมอบสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ ให้แก่ลกู ค้าทัง้ ทางด้านคุณภาพและราคา
นโยบายต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่ : บริษัทมีจุดยืนขององค์กรในการดําเนิ นธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส ขยัน อุตสาหะ ซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม ยึดมันในความถู
่
กต้อง ควบคู่ไปกับการต่อต้านการกระทําใดๆ ซึง่ เข้า
ข่ายของการฉ้อฉล ทุจริตคอร์รปั ชันทั
่ ง้ ภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทัง้ ส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกคนใน
องค์กรประพฤติปฏิบตั ติ นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมอันดี ต่อต้านการประพฤติทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไม่
สนับสนุ นให้ผบู้ ริหารและพนักงานสร้างความสําเร็จของงานด้วยวิธกี ารทุจริต รวมถึงไม่ให้หรือมีสว่ นร่วมในการ
ให้สนิ บนแก่หน่วยงานอื่นทัง้ ภาครัฐและเอกชน ไม่วา่ จะเพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ้ ่นื ก็ตาม
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ช่ อ งทางการมี ส่ว นร่ ว มของผู้มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย : ผู้ถือ หุ้น และผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย สามารถแจ้ง
เบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายในทีบ่ กพร่อง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุ การ
บริษทั โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล์ law@occ.co.th ซึง่ เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการรับข้อมูลและเอกสาร เพือ่ เสนอต่อผูเ้ กีย่ วข้องเฉพาะเรือ่ งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ในการนี้ ผู้
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็ นความลับของบริษทั อย่างดี
ทีส่ ดุ
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง โปร่งใส มีสาระสําคัญครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา
และเชื่อถือได้ โดยได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษทั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ เพื่อเพิม่ ความน่าเชื่อถือ
และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นด้ว ย โดยบริษัทได้เ ปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงาน
ประจํ า ปี แบบ 56-1 ผ่ า นสื่อ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางเว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษท
ั www.occ.co.th ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ผทู้ ม่ี สี ่วน
เกีย่ วข้องต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
ข้อ มูล สํา คัญ ของบริษัท ที่ไ ด้เ ปิ ด เผยสู่ส าธารณะเป็ น ไปตามกฎหมาย ข้อ บัง คับ ของบริษัท ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาทิ
1. เปิ ดเผยรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ตามสาระสําคัญของมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองทัวไป
่ โดยมีการจัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
เปิ ด เผยข้อ มูล อย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ทัน เวลา โปร่ ง ใส โดยเผยแพร่ ท ัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั
2. เปิ ด เผยนโยบายการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การ จริย ธรรมธุ ร กิจ และจรรยาบรรณพนั ก งาน ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษทั
3. เปิ ดเผยการทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันและการทํารายการระหว่างกัน โดยบริษทั ได้ปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการ
เปิ ดเผยมติท่ปี ระชุม ชื่อบุคคลที่ทํารายการ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังกล่าวอย่าง
ครบถ้วน พร้อมทัง้ มีการกําหนดแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับการดูแลทีช่ ดั เจน เพื่อขจัดปญั หาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ยความรัดกุมและรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล
4. กําหนดมาตรการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในไว้ในนโยบายจรรยาบรรณพนักงาน โดยห้ามมิ
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่ วยงานที่รบั ทราบข้อมูลภายใน ทําการซื้อ-ขาย
หลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ในช่ ว ง 1 เดือ นก่ อ นการเปิ ด เผยงบการเงิน แก่ ส าธารณชน และ
กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ รายงานการซือ้
ขายหลัก ทรัพ ย์ การถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ และรายงานการมีส่ว นได้เ สีย ของกรรมการและ
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ผู้บ ริห ารรวมถึง บุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ ง ต่ อ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ทราบทุ ก ครัง้ ที่มีก าร
เปลีย่ นแปลง
5. เปิ ด เผยการปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ เช่ น
จํานวนครัง้ การเข้าประชุม เป็ นต้น (รายละเอียดภายใต้หวั ข้อสรุปสถิตกิ ารเข้าร่วมประชุม หน้า
26-27)
6. เปิ ดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจํานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล
โครงสร้างและสัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ โครงสร้างการถือหุน้ แบบ
ไขว้ระหว่างกันกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
7. เปิ ดช่องทางให้ผูม้ สี ่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ขอ้ มูลในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับ
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการกระทําผิด
กฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุ การบริษทั โทรศัพท์สาย
ตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล์ law@occ.co.th ซึ่งเลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบใน
การรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผูเ้ กี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั ในการนี้ ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองสิทธิและถูกรักษา
ไว้เป็ นความลับของบริษทั อย่างดีทส่ี ดุ
8. งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ : บริษทั กําหนดบุคคลทีท่ าํ หน้าทีใ่ นการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้ นัก
ลงทุน ทัง้ รายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอื่นๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้
ที่ :
นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี-การเงิน
โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-295-0417
Email : cef@occ.co.th
ทัง้ นี้ ข้อมูลทีส่ ําคัญของบริษทั ที่เป็ นปจั จุบนั และครบถ้วนตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จะได้รบั การจัดทําและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.occ.co.th พร้อมทัง้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ
ได้
9. กิจกรรมพบนักลงทุน : นับตัง้ แต่ปี 2552 จนถึงปจั จุบนั บริษทั และบริษทั ในกลุ่มสหพัฒน์ได้
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์”
ภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ เป็ นประจําทุกปี เพื่อพบปะนักลงทุน
และนักวิเคราะห์ โดยมีคุณธีรดา อําพันวงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การและ CEO เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและ
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกิจการและผลประกอบการของบริษัท ในการนี้ ยังได้มีการจัดทํา
หนังสือสรุป ข้อมูล ประวัติ ผลประกอบการ และสินค้าของบริษัท มอบให้กบั นักลงทุ นและ
นักวิเคราะห์ทม่ี าร่วมงานซึง่ ได้รบั การตอบรับอย่างดี
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบไปด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
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กําหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง ภาพรวมขององค์กร รวมตลอดถึงการกํากับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ตามนโยบายทีก่ ําหนด
ไว้อย่างเป็ นอิสระ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ปจั จุบนั ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 5 ชุด ซึง่ ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะ
เรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรือรับทราบ ดังนัน้ ผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝา่ ยจึงสามารถ
มันใจได้
่
วา่ บริษทั มีการดําเนินการและกลันกรองงานอย่
่
างรอบคอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
▪
▪

กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร

8 ท่าน
1 ท่าน

โดยจํานวนกรรมการอิสระมีสดั ส่วน 33.33% ของคณะกรรมการบริษัท เป็ นไปตามข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจํานวนกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารมีสดั ส่วน 88.88%
อํานาจกรรมการ
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั ตามทีร่ ะบุในข้อบังคับบริษทั คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพัน
บริษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั ได้
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
“กรรมการอิส ระ” ของบริษัท หมายถึง บุ ค คลที่มีค วามเป็ น อิส ระและมีคุ ณ สมบัติส อดคล้อ งตาม
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คือ
(1) ถือหุ้นไม่เ กินร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอํา นาจควบคุ ม ของบริษัท ฯ ทัง้ นี้ ให้นับ รวมการถือ หุ้น ของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจํา หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือ ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
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(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
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 ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือ คู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ท่ตี ้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุ ญาตหรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวน
ใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุ โลม แต่ ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับ รวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิช าชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บ ริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มนี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา และดูแลกระบวนการสรรหาผูท้ ่จี ะดํารงตําแหน่ ง
กรรมการให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส รายละเอียดภายใต้หวั ข้อการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร หน้าที่ 27
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วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษทั
วาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง ของคณะกรรมการบริษั ท ตามในข้อ บัง คับ ของบริ ษั ท จะเป็ น ไปตาม
พระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํา กัด โดยในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี ข องบริษัท ทุ ก ๆ คราว ให้
กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ ถ้าจํานวนกรรมการทีจ่ ะออกแบ่งเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ทัง้ นี้ ให้กรรมการซึง่ อยูใ่ นตําแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้
ออกจากตําแหน่ งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตําแหน่ งไม่ได้ ให้ใช้วธิ จี บั สลาก โดยกรรมการ
ซึง่ พ้นจากตําแหน่ งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ เว้นแต่ในกรณีทต่ี ําแหน่ งกรรมการบริษทั ว่างลงโดยมิใช่เป็ นการ
ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะทํ า หน้ า ที่พิจ ารณาสรรหาบุ ค คลที่เ หมาะสมเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการเพื่อแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นกรรมการในตําแหน่ งที่ว่างลงได้ สําหรับวาระการดํารงตําแหน่ งของ
กรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี และเมื่อครบ
วาระแล้วอาจได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปได้อกี
บริษทั มิได้กําหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จํานวนวาระสูงสุดทีจ่ ะดํารงตําแหน่ งต่อเนื่องได้ โดยเชื่อว่า
อายุ ห รือ ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน่ ง มิไ ด้เ ป็ น อุ ป สรรคหากเปรีย บเทีย บกับ ความรู้ค วามสามารถและ
ประสบการณ์อนั ทรงคุณค่าทีแ่ ต่ละท่านมีและพร้อมทีจ่ ะนํามาเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ได้ อย่างไรก็ตามเหตุผล
สําคัญอีกประการหนึ่งก็คอื หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยังคงให้ความไว้วางใจ โดยการเลือกตัง้ กรรมการท่านเดิมเป็ น
กรรมการของบริษทั ต่อไป บริษทั ก็ย่อมที่จะเคารพต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ บริษทั จึงไม่ได้กําหนดจํานวน
วาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันและอายุของกรรมการไว้อย่างชัดเจน
จํานวนบริษทั ทีก่ รรมการดํารงตําแหน่ง
บริษทั ได้เปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลประสบการณ์ทํางานและข้อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการแต่
ละท่านทีบ่ ริษทั อื่นไว้ในแบบ 56-1 และในรายงานประจําปี ซึง่ ปจั จุบนั มีกรรมการบริษทั จํานวน 1 ท่าน ทีด่ ํารง
ั น์ ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั จด
ตําแหน่ งกรรมการบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 3 แห่งคือ นายมนู ลีลานุ วฒ
ทะเบียนจํานวน 6 แห่ง แต่บริษทั มันใจว่
่ าจะไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ต่อย่างใด ด้วยตลอดระยะเวลา
ที่ผ่ า นมากรรมการได้ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ใ ห้ก ับ บริษัท อย่า งเต็ม ที่ เข้า ร่ว มประชุ ม อย่า งสมํ่า เสมอให้คํ า ปรึก ษา
คําแนะนํา และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั ทีม่ ปี ระโยชน์อย่างต่อเนื่อง
▪ ข้อมูลสรุปการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษท
ั จดทะเบียน

ชื่อกรรมการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียน
นางกาญจนา สายสิรพิ ร
1 แห่ง
นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป์
3 แห่ง
นางธีรดา
อําพันวงษ์
4 แห่ง
นายมนู
ลีลานุวฒ
ั น์
6 แห่ง
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
2 แห่ง
นายชัยเลิศ
มนูญผล
2 แห่ง
นางอรดี
รุง่ เรืองโรจน์
1 แห่ง
นางวัชนี
วัฒนถวัลย์วงศ์
2 แห่ง
นายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล
1 แห่ง
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การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษทั ไม่ได้เป็ นบุคคลคนเดียวกัน มีความเป็ น
อิสระจากกันและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยประธานกรรมการบริษทั ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูน้ ํ าและควบคุมการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุ นให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารทุกคนมีสว่ นร่วมในการประชุม ช่วยเหลือแนะนํา ดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษทั แต่ไม่เข้าไปก้าวก่าย
งานหรือ ธุ ร กิจ ประจํ า ของฝ่ า ยจัด การ บริษัท ได้มีก ฎบัต รคณะกรรมการ ซึ่ง กํ า หนดขอบเขตหน้ า ที่ข อง
คณะกรรมการแต่ละชุด และกรรมการผูจ้ ดั การแยกออกจากกัน โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะเป็ นผูน้ ําในการ
บริหารจัดการและวางแผนการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนด ภายใต้อํานาจ
ในการดําเนินงานตามกฎบัตรการทํางานของกรรมการผูจ้ ดั การ
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทได้มมี ติแต่ งตัง้ นางชูพนั ธุ์ อิ่มทอง ดํารงตําแหน่ งเลขานุ การบริษัท โดยให้มี
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ ําหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2551 และอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการสนับสนุ นด้านการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ดังต่อไปนี้
1. ให้คําแนะนํ าเบื้องต้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่

กรรมการและผูบ้ ริหารต้องทราบเพื่อการทําหน้าทีอ่ ย่างเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั โดยติดตามให้
มีการปฏิบตั ิตามอย่างสมํ่าเสมอด้วยความถูกต้อง รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อกําหนดของกฎหมายทีม่ นี ยั สําคัญ
2. จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ

บริษทั และข้อพึงปฏิบตั ติ ่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ ติดตามประสานงาน

ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
4. ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบต่อหน่ วยงานที่กํากับ

ดูแ ลบริษัท จดทะเบีย น ตามระเบีย บและข้อ กํ า หนดของหน่ ว ยงาน รวมถึง กฎหมายอื่น ที่
เกีย่ วข้อง
5. ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ทัวไปให้
่
ได้รบั ทราบข่าวสารของบริษทั และสิทธิต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
7. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษทั อาทิ ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีสว่ นได้เสีย

ที่ ร ายงานโดยคณะกรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห าร หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และรายงานประจําปีของบริษทั เป็ นต้น
8. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

ข้อมูลเลขานุการบริ ษทั
ชื่อ-สกุล
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การอบรม-เกีย่ วกับงานเลขานุการบริษทั
การถือหุน้
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ชื่อ-สกุล
นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง
อายุ 43 ปี

สัดส่วน
การอบรม-เกีย่ วกับงานเลขานุการบริษทั
การถือหุน้
- Company Secretary Program รุน่ ที่
ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์
1/2002
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
ปริญญาโท สาขาวิชาการกํากับดูแล
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
- Company Secretary Development
บัญชี
Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุน่ ที่ 12/2005 จัดโดย สมาคมบริษทั จด
ทะเบียนไทย
- หลักสูตรพืน้ ฐานกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั จด
ทะเบียน รุน่ ที่ 4/2010
คุณวุฒทิ างการศึกษา

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความรูค้ วามชํานาญทีเ่ หมาะสมเพื่อให้
ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และดําเนินงานอย่างรัดกุมรอบคอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
บริหาร
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
และมีการทบทวนผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจําทุกปี (รายละเอียดเพิม่ เติมหน้า
18-25 )
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาวะผูน้ ํา และวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี วามรู้ ความสามารถ เข้าใจบทบาทหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ มีภาวะผูน้ ํ า มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมือ
อาชีพในการดูแลผลประโยชน์ ของทุกฝ่าย มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับ
ผูบ้ ริหารระดับสูงดูแลกํากับกิจการบริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดูแลสอดส่อง
การทํางานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหารความเสีย่ ง กําหนดวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย แผนการ
ปฏิบ ตั ิงาน งบประมาณประจําปี แ ละกลยุท ธ์ท างธุ รกิจเพื่อก่ อให้เ กิด ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลในการ
ดําเนินงาน โดยยึดถือประโยชน์ สูงสุดของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องเป็ นสําคัญภายใต้หลักธรร
มาภิบาล
การกํากับดูแลกิจการ
บริษทั ได้จดั ทําหนังสือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน และได้
มอบให้กบั กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ติ นในการดําเนินธุรกิจและ
ยึดถือเป็ นแนวทางในการทํางาน ซึง่ บริษทั มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี และเห็นว่ายังมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั นอกจากนี้บริษทั ยังได้มกี ารส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ตามวัฒนธรรม
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องค์กรของบริษทั BEAUTY from within : งามจากภายในสูภ่ ายนอก 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
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีหน้ าที่จดั ทําแบบรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของ
ตนเองหรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับตนเอง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการกํากับดูแลด้านการมีสว่ นได้
เสีย ในระดับ กรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูง โดยต้อ งมีก ารจัด ทํา แบบรายงานดัง กล่ า วทุ ก ครัง้ เมื่อ มีก าร
เปลีย่ นแปลง และกําหนดให้เลขานุ การบริษทั มีหน้าทีจ่ ดั เก็บ รวบรวม และทําสําเนาส่งประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้กาํ หนดให้บรรจุวาระการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษทั ของคณะกรรมการบริษทั
และผูบ้ ริหาร เป็ นวาระประจําในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร เพื่อการรายงานให้
ทราบกันทุกฝา่ ยด้วย
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการกับรายการที่มหี รืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interests) ระหว่างผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งอื่นๆ ด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุมผี ล คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั การกําหนดราคาเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทีเ่ ป็ น
ธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามขัน้ ตอนทีก่ ําหนด
ด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็ นอิสระต่อกัน มีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสในการอนุ มตั ิ
เข้าทํารายการ และคํานึ งถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ โดยยึดถือหลักปฏิบตั ิตามข้อแนะนํ าและแนว
ทางการปฏิบตั ขิ องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นสําคัญ
การพิจารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครัง้ บริษทั ดําเนินการตามขัน้ ตอนการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งและเปิ ดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุช่อื และความสัมพันธ์กนั ของบุคคลที่เกี่ยวโยง
นโยบายการกําหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผลความจําเป็ นของรายการดังกล่าว ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนความเห็นทีแ่ ตกต่างจากมติทป่ี ระชุมด้วย กรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียต้องออก
จากห้องประชุมโดยไม่อยู่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ เพื่อให้คณะกรรมการท่านอื่นสามารถแสดง
ความคิดเห็นกันได้อย่างเป็ นอิสระ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระด้วย ซึง่ ในปี 2555 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่มกี ารทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือการซือ้ ขาย
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นการฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ระบบการการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง
▪ การควบคุมภายใน

คณะกรรมการให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน และการกํากับดูแลการ
ปฏิบตั งิ าน จึงได้มกี ารกําหนดระเบียบปฏิบตั ิในการควบคุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสําหรับส่วนที่มคี วามเสี่ยง
สําคัญ เช่น ด้านการเงิน การจัดซือ้ การบริหารทัวไป
่ เป็ นต้น โดยมีสาํ นักตรวจสอบภายในทําหน้าทีอ่ ย่างเป็ น
อิสระในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบทีว่ างไว้ และกําหนดจุดควบคุมที่
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สําคัญของการควบคุมภายในให้ครอบคลุมการปฏิบตั งิ านในทุกกิจกรรมทีส่ าํ คัญด้วย ในการนี้ คณะกรรมการ
กํ า หนดให้สํ า นั ก ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ประจํ า ทุ ก เดือ น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีส่ อบทานการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
▪ การบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายบริหาร กรรมการ
ตรวจสอบ และผูบ้ ริหารระดับสูงจากทุกฝา่ ยธุรกิจ โดยมีหน้าทีก่ าํ กับดูแลการบริหารจัดการความเสีย่ งและระบบ
การควบคุมภายในตามภาพรวมของบริษทั และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน และรายงานผลการประเมินความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เป็ นรายไตรมาส
และมีขอ้ กําหนดให้ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษทั ทันทีเมื่อมีระดับความ
เสีย่ งอยู่ในเกณฑ์ทม่ี นี ัยสําคัญ และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์และการปฏิบตั งิ าน สอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission : COSO และพัฒ นาไปสู่ COSO Enterprise Risk Management : ERM ซึ่ง เป็ น การบริห าร
ความเสีย่ งในภาพรวมทัง้ องค์กร ในปี 2555 บริษทั จึงได้ว่าจ้าง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษาธุรกิจ จํากัด
ให้จดั สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ด้วย
การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั มีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจะแจ้งกําหนดวันประชุม
ทัง้ ปี ใ ห้ก รรมการทราบตัง้ แต่ ต้ น ปี ซึ่ ง กํ า หนดไว้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจมีก ารประชุ ม
คณะกรรมการเพิม่ เติมตามความเหมาะสม คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมประชุมโดยถือ
เป็ นหน้าที่ เพื่อรับทราบ ร่วมวางนโยบายและร่วมตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ ยกเว้นในกรณีตดิ ภาระกิจสําคัญซึง่ ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้กจ็ ะลา
ประชุม ซึง่ หากเป็ นกรณีน้ีกจ็ ะมีการฝากข้อเสนอแนะหรือข้อความเห็นผ่านทางเลขานุ การบริษทั เพื่อเรียนให้ท่ี
ประชุมรับทราบและมีการติดตามผลของการประชุมครัง้ นัน้
เลขานุ การบริษทั จะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครัง้ ก่อน
และเอกสารประกอบทีม่ สี ารสนเทศสําคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการ
ประชุมเสมอ เว้นแต่ในกรณีมเี หตุจาํ เป็ นเร่งด่วน เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้า
สูว่ าระการประชุมคณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั สามารถเสนอวาระเพิม่ เติมในวาระการ
ประชุมผ่านทางเลขานุ การบริษทั และสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ มีการเชิญผูบ้ ริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเพื่อรับทราบ
นโยบายโดยตรง สามารถนําไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
การลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ง
เสียง และกรรมการที่มสี ่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในเรื่องนัน้ หากคะแนนเสียง
เท่ากันประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเพือ่ เป็ นเสียงชีข้ าด โดยมีเลขานุการบริษทั ทําหน้าที่
จดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรครอบคลุมสาระสําคัญอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม
และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และเอกสารประกอบอย่างเป็ นระบบ พร้อม
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ให้คณะกรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบ และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้ โดยในปี 2555 บริษทั ได้จดั ให้มี
การประชุมคณะกรรมการ รวม 6 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ
การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2555
การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองเป็ นประจําทุกปี ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณา
ทบทวนผลงาน ประเด็น และอุ ป สรรคต่ า งๆ ในระหว่ า งปี ท่ีผ่ า นมา และเพิ่ม ประสิท ธิผ ลการทํา งานของ
คณะกรรมการมากยิง่ ขึน้ ซึง่ แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีก่ ําหนดจะสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการ
และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ อง
คณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทํา
หน้าทีข่ องกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านจะประเมินตนเองตามแบบประเมินอย่างอิสระ ซึ่งเลขานุ การบริษัทจะเป็ นผู้
รวบรวมแบบประเมินผล เพือ่ จัดทํารายงานสรุปประมวลผลการประเมิน และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อนํ าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อสรุปเพื่อกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานของคณะกรรมการต่อไป
โดยมีเกณฑ์การประเมินคิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทัง้ หมด ดังนี้
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
เท่ากับหรือตํ่ากว่า

85%
75%
65%
50%
50%

= ดีเยีย่ ม
= ดีมาก
= ดี
= พอใช้
= ควรปรับปรุง

สําหรับผลประเมินการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2555 ได้มกี ารนํ าเสนอผล
ประเมินในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษทั
ได้สรุปภาพรวมของผลการประเมินว่าการดําเนินงานส่วนใหญ่ทาํ ได้ดแี ละเหมาะสมแล้ว โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 87.15 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ทด่ี เี ยีย่ ม
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ทีช่ ดั เจนและนํ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อเสนอขออนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ โดยมีกระบวนการพิจารณาจํานวน
เงินค่าตอบแทนประจําปี อย่างโปร่งใส และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผู้อนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทน มีการกําหนด
โครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ท่ี
ได้รบั จากกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษทั โดยเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรม
ระดับเดียวกัน กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการเป็ นกรรมการเฉพาะเรื่องจะได้รบั
ค่าตอบแทนเพิม่ จากการปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั ้ อย่างเหมาะสม
โดยการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ค่าเบีย้ ประชุม
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 คณะกรรมการบริษทั - จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุมครัง้ ละ 6,000 บาท
 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครัง้
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาท/ครัง้
 คณะกรรมการบริหาร – จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมครัง้ ละ 5,000
บาท
 คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่น ๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทั ที่เข้า
ร่วมประชุมซึง่ ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งในทางบริหาร ครัง้ ละ 5,000 บาท
โดยการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครัง้ ให้จ่ายเพียง
ครัง้ เดียว
2. ค่าตอบแทนประจําปี – จ่ายให้แก่กรรมการบริษทั ทุกท่าน
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ทัง้ นี้ ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บ ริห ารในปี 2555 บริษัท ได้เ ปิ ด เผยไว้ใ นรายงานประจํ า ปี แ ละแบบ 56-1 ภายใต้ ห ัว ข้อ
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารแล้ว
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริษทั ส่งเสริมให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารทุกท่านได้มกี ารพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการเข้าร่วม
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดย
กรรมการบริษทั ทุกท่านมีประวัตกิ ารได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) แล้ว นอกจากนี้ บริษทั ยังส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
หรือสถาบันอิสระอื่นๆ เพื่อนํ าความรูม้ าใช้ประโยชน์กบั บริษทั ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั งิ านอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
▪ ข้อมูลการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)
รายชื่อกรรมการ
1. นางกาญจนา
2. นายสมศักดิ ์
3. นางธีรดา
4.นายมนู
5. นายชัยเลิศ
6. นางทิพาภรณ์
7. นางอรดี

สายสิรพิ ร
ธนสารศิลป์
อําพันวงษ์
ลีลานุ วฒ
ั น์
มนูญผล
โชควัฒนา
รุง่ เรืองโรจน์
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3/2003
3/2003
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51/2004
68/2005
68/2005
5/2001
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EAC
รุ่นที่
1/2000

RCC
รุ่นที่
1/2006

CDC
รุ่นที่
3/2008

DCP
Refresher
1/2008
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8. นางวัชนี
9.นายเกรียงศักดิ ์

วัฒนถวัลย์วงศ์
ศรีไพศาล

-

1/2000
68/2005

-

-

-

-

▪ ในปี 2555 กรรมการบริษท
ั และผูบ้ ริหารได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาความรูใ้ นด้านต่างๆ ดังนี้
Thai Intelligent
TLCA Annual Risk
ทําความเข้าใจรายงาน
Productivity
Manament
Invesrors รุน่ ที่ 1
ทางการเงิน IFRS
Facilitator โดย
รายชื่อ
Conference 2012 โดย
โดยสถาบัน
ในแบบภาษาธุรกิจ
สถาบัน
สมาคม
วิทยาการ
โดยสภาวิชาชีพบัญชี
เพิม่ ผลผลิต
บริษทั จดทะเบียนไทย
ผูล้ งทุนไทย



นางธีรดา อําพันวงษ์

นางอรดี รุง่ เรืองโรจน์

นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์

นายประกิต ชุณหสมบูรณ์

นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร

นางชูพนั ธุ์ อิม่ ทอง
▪ การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

บริษทั จัดให้มกี ารปฐมนิเทศน์สําหรับกรรมการใหม่ทเ่ี ข้ารับตําแหน่ งใหม่ โดยการนํ าเสนอข้อมูล
และบรรยายชี้แจงให้กบั กรรมการใหม่รบั ทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทัง้ พาเข้าเยีย่ มชมกิจการเพือ่ การมองเห็นภาพทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ และได้มอบแฟ้มคู่มอื กรรมการ
บริษทั จดทะเบียนที่บริษทั ได้จดั ทําขึน้ เพื่อการรับทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึง
การรับทราบคําชีแ้ จงเกี่ยวกับพันธะทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องในฐานะกรรมการ
บริษทั จดทะเบียน และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วย
▪ ผูป้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องกับส่วนงานการกํากับดูแลกิจการ

บริษัท ได้ส นับ สนุ น และส่ง เสริม ให้เ ลขานุ ก ารบริษัท เลขานุ ก ารคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยทุ ก ชุ ด
ผูจ้ ดั การสํานักตรวจสอบภายใน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับส่วนงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั เข้า
ร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ นอกจากนี้
ยัง ส่ง เสริม การได้ร บั ความรู้เ พิ่ม เติม เกี่ย วกับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งและเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ เพื่อ นํ า ความรู้ม าใช้ป ระโยชน์ ก ับ บริษัท ในการปรับ ปรุ ง และ
พัฒนาการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่องต่อไป
แผนการสืบทอดตําแหน่ ง
▪ ผูบ้ ริหารระดับสูง

บริษทั มีการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งในการเตรียมความพร้อมสําหรับทดแทนตําแหน่งผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและผู้บงั คับบัญชาสูงสุดของทุกหน่ วยงานที่จะครบกําหนดเกษียณอายุ รวมถึงกรณีท่ผี ู้บริหารไม่
สามารถปฏิบตั งิ านได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหารจะได้มกี ารติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของบุคคลที่จะได้รบั การส่งเสริมให้เป็ นผู้บริหารและอยู่ในเกณฑ์ท่จี ะได้รบั การพิจารณาอย่าง
สมํ่าเสมอ ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
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1. กําหนดตําแหน่งงานทีจ่ ะพิจารณาหาบุคคลทีจ่ ะได้รบั การส่งเสริมเพือ่ ทดแทนตําแหน่งงานและเกณฑ์

การพิจารณา
2. คัดเลือกบุ คคลที่ม ีคุ ณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเข้าอยู่ในกลุ่ มผู้ได้ร บั การพัฒนาเพื่อทดแทน

ตําแหน่งงาน
3. วิเคราะห์คุณสมบัตเิ ป็ นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิง่ ทีต่ ้องพัฒนาเพิม่ เติม เพื่อให้สอดคล้องและ

เหมาะสมตามคุณสมบัตขิ องตําแหน่งงาน
4. จัดทําแผนพัฒนารายบุ คคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ท่ี

สมควรได้รบั การคัดเลือก สําหรับเตรียมความพร้อมในการทดแทนตําแหน่งงาน
▪ พนักงาน

สําหรับแนวทางในการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคลากรภายในองค์กรนัน้ เริม่ จากการคัดเลือกคนเก่ง
และคนดีเข้ามาร่วมงาน เป็ นคนรุ่นใหม่ท่มี คี วามรูค้ วามสามารถ สนับสนุ นให้ได้รบั การอบรมเพิม่ เติมทักษะ
ความรูแ้ ละพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึน้ สู่ระดับผูบ้ ริหารในอนาคต ซึ่งจะได้รบั
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสู่
การเป็ นผูน้ ําภายใต้แผนการสืบทอดตําแหน่งต่อไป
(4) ด้านทรัพยากรมนุษย์
ด้วยตระหนักว่าบุคลากรเป็ นทรัพยากรที่สําคัญและมีค่ายิง่ ต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนบริษทั ให้
บรรลุเป้าหมายในการเป็ นบริษทั ชัน้ นําด้านการขายและการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ สร้างความประทับใจและความพึง
พอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทได้กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ทุกด้านที่มุ่งเน้ นการเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพพนักงานและทีม เพื่อประสิทธิภาพการทํางานอย่างต่อเนื่องและเป็ นมืออาชีพ เริม่ จากนโยบาย
พืน้ ฐานที่บริษทั เปิ ดโอกาสให้บุคลากรทัง้ หมดมีส่วนร่วมในระบบงานต่างๆ ทัง้ ระดับบริหารจัดการและระดับ
ปฏิบ ัติก าร ไม่ ว่ า จะเป็ น การหาแนวคิด และเครื่อ งมือ ใหม่ๆ เพื่อ ปรับ ปรุ ง วิธีก ารทํ า งานให้ท ัน สมัย และมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ อยู่เสมอ มีการวางแผนงานและการนํ าไปสู่การปฏิบตั จิ ริงที่ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์
รวมทัง้ การส่งเสริมผลักดันให้มกี ารร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าแก่สนิ ค้าและ
บริการทีจ่ ะส่งมอบถึงผูบ้ ริโภค
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
บริษทั คัดเลือกพนักงานใหม่ดว้ ยช่องทางการสรรหาทีห่ ลากหลาย และขยายช่องทางการสรรหาเพิม่ ขึน้
โดยเข้าร่วมงาน “Career Exhibition” ร่วมกับบริษทั เว็บไซต์หางานชัน้ นํา และ “Job Fair” ร่วมกับสถาบันทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัย และกรมจัดหางานพื้นที่ต่างๆ ทัวกรุ
่ งเทพฯ และเพิม่ ช่องทางการสรรหาผู้สมัค ร
ตําแหน่ งพนักงานขาย โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆ ภายใต้โครงการ “HR
Roadshow” เพื่อนํ าเสนอโอกาสในการเข้าสู่อาชีพทีส่ ร้างรายได้สูงให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมและ
อาชีวะ ด้วยการเข้าร่วมงานกับบริษทั ซึง่ อนาคตจะเดินสายไปนํ าเสนอกลุ่มเป้าหมายนักเรียนในเขตชานเมือง
ปริมณฑล รวมทัง้ ต่างจังหวัดในลําดับต่อไป
เงิ นเดือน-ค่าจ้าง
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มีการปรับโครงสร้างรายได้ของพนักงานให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และค่าครองชีพ มีการ
วัด ผลการปฏิบ ัติง านที่โ ปร่ ง ใสและเป็ น ธรรมในการจ่ า ยผลตอบแทน โดยพิจ ารณาจากผลงาน ความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบและความมุ่งมันในงาน
่
มีการพิจารณาปรับโครงสร้างตามตําแหน่ ง ตาม
ศักยภาพของพนักงานซึง่ เป็ นโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน สร้างภาวะผูน้ ํา เป็ นขวัญกําลังใจ และเป็ นแรงจูงใจ
ในการขับเคลื่อนผลงานพนักงานได้อย่างเป็ นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในที่ทํางานให้สอดรับและ
เหมาะสมกับการทํางานของพนักงาน เพือ่ ความสุขและความปลอดภัยในการทํางาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริษทั มุ่งมันพั
่ ฒนาในการเพิม่ ศักยภาพบุคลากรเพื่อร่วมสร้างความสําเร็จสู่ธุรกิจทีเ่ จริญเติบโตอย่าง
ยังยื
่ นด้วยการอบรมสัมมนาทัง้ ระดับผูบ้ ริหาร พนักงานสํานักงาน และพนักงานขายทัวประเทศ
่
ในปี น้ีบริษทั
อบรมพนักงานรวม 43 หลักสูตร เฉลี่ย 4.3 วัน/คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษทั มีการรณรงค์ด้านต่างๆ
หลายรูปแบบ เช่น การจัดบอร์ด ติดป้ายประกาศ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานโอซีซีทุกคนปฏิบตั ิตาม
ค่ า นิ ย ม 6 งาม ของวัฒ นธรรมองค์ ก ร BEAUTY from within งามจากภายในสู่ ภ ายนอก หล่ อ หลอม
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ร่วมกัน เพื่อตอกยํ้าการเรียนรู้ และมีความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมองค์กรตรงกัน มี
แบบอย่างทีด่ งี ามแบบเดียวกัน มีการเผยแพร่และการปลูกฝงั การใช้เครื่องมือองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้เกิดการ
สื่อสาร แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแบ่งปนั ความรู้ ความสําเร็จ ไม่ว่าจะเป็ นการถ่ายทอดแลกเปลีย่ นความรูท้ ่ี
ได้จากการอ่าน (Knowledge Sharing) การร่วมล้อมวงสนทนาในเวทีทส่ี ามารถพูดได้ กล้าแสดงความคิดเห็น
เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปญั หาหรือแนวทางการทํางานใหม่ท่ดี ขี ้นึ ได้ฝึกวิธีการคิดแบบเชิงระบบ
(Systems Thinking) และเพิม่ ช่องทางการสื่อสารมากขึ้นจากเดิมอีก 2 ช่องทางโดยระบบเครือข่าย OCC
Intranet และ Web Board เพือ่ เป็ นการขยายขีดความสามารถของการสือ่ สารให้ตรงกับความต้องการและความ
เหมาะสมของข้อมูลทีต่ อ้ งการสือ่ สารอีกด้วย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษทั กําหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยฯ ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยให้ถอื ว่า
เป็ นภารกิจของพนักงานทุ กคน รวมทัง้ ได้แต่งตัง้ ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีว อนามัยเพื่อ
รับผิดชอบดูแล ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางานทัง้ ด้านการฝึ กอบรม การควบคุม การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันอัคคีภยั
ด้านสวัสดิ การ
บริษทั ตระหนักถึงความต้องการและประโยชน์ของพนักงานเพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน การช่วยลดภาระค่าครองชีพ การสร้างความมันคงในวั
่
ยเกษียณและบรรเทาทุกข์บํารุงสุขในยามที่
พนักงานเดือดร้อน ดังนี้
▪ สวัสดิ การพัฒนาความรู้พนักงาน
- การจัดให้มมี มุ หนังสือของแต่ละหน่วยงาน
- การอบรมพัฒนาความรูเ้ พิม่ ทักษะพนักงานในด้านต่างๆ
- การจัดให้มจี ุลสาร เพือ่ ให้พนักงานทีท่ าํ งานในสถานทีต่ ่างๆ ได้รบั รูข้ า่ วสารของบริษทั
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▪ สวัสดิ การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ

- การจ่ายโบนัสประจําปี
- เครือ่ งแบบชุดทํางาน
- จัดให้มหี อพักพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบตั ภิ ยั
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวติ
- เงินช่วยเหลือกรณีบดิ า มารดา คูส่ มรสเสียชีวติ
- เงินช่วยเหลือกรณีอ่นื ๆ เช่น สมรส คลอดบุตร ฯลฯ
- การประกันอุบตั เิ หตุกลุ่ม ได้ปรับเพิม่ ทุนประกันภัยการเสียชีวติ ทุกกรณี
- ซือ้ สินค้าบริษทั ในราคาสวัสดิการพนักงาน
▪ สวัสดิ การช่วยเหลือการออมเงิ น

- กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เพิม่ อัตราเงินสมทบสํารองเลีย้ งชีพให้กบั พนักงานตามอายุงาน
▪ สวัสดิ การที่พฒ
ั นาสถาบันครอบครัวพนักงาน

- ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
▪ สวัสดิ การที่ส่งเสริ มความมันคงในอนาคต
่

- เงินบําเหน็จเกษียณอายุ
- เงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์
▪ สวัสดิ การสุขภาพอนามัย

- เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตเพือ่ ช่วยชีวติ เพือ่ นมนุษย์
- เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสายพันธ์ Southern
Strain 2012-2013 ดังนี้
▪
▪
▪

A/California/7/2009 (H1N1) – like virus
A/Victoria361/2009 (H3N2) – like virus
B/Wisconsin/1/2010 – like virus
(Inactivated influenza Vaccine, Split Virion)

- มีหอ้ งพยาบาลประจําบริษทั
- ให้ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพอนามัย
- ตรวจสุขภาพทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการทํางาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกําลังกาย
▪ สวัสดิ การนันทนาการ
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- จัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ
- จัดกิจกรรมทําบุญ ตักบาตร รดนํ้าขอพรผูบ้ ริหาร
- จัดงานพบปะสังสรรค์และแสดงความยินดีระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กิดในแต่และเดือน
- จัดงานเลีย้ งพนักงานเกษียณ “ด้วยรักและผูกพันเกษียณอําลาพนักงาน”
- จัดกิจกรรมพาพนักงานท่องเทีย่ วต่างจังหวัดและร่วมทํากิจกรรมทีต่ อบแทนสังคม
- จัดตัง้ ชมรมต่ างๆ ขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีท่ดี ี
ภายในองค์กร
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษัท มีเ จตนารมณ์ ท่ีแ น่ ว แน่ ใ นการมีส่ว นร่ว มรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและสิ่ง แวดล้อ มด้ว ยการจัด ตัง้
โครงการ CSR (Corporate Social responsibility) โดยเริม่ จากการดําเนินธุรกิจทีม่ จี ริยธรรมและคุณธรรม การ
ตอบแทนสังคมด้วยการมอบสิง่ ดีๆ แก่สงั คมผ่านการมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมทางสังคม
และสิง่ แวดล้อมอันเป็ นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตัง้ คณะทํางานCSRเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ดั ขึน้ นอกเหนือจากกิจกรรม ดังนี้
ด้านการศึกษา
บริษทั มอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนพนักงานเครือสหพัฒนพิบูลภายใต้การจัดการของมูลนิธริ ่วมจิต
น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุ นการศึกษาของเยาวชนจนจบระดับชัน้ ภาคบังคับ
สนับสนุ นให้เยาวชนมีโอกาสได้รบั การศึกษาอย่างทัวถึ
่ งเพื่อเสริมสร้างคนรุน่ ใหม่ทม่ี คี ุณภาพและมีคุณธรรมอยู่
ในสังคมต่อไปในอนาคต และบริษทั ร่วมกับสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัด
หลักสูตรเสริมสวย ด้านการแต่งหน้ า สอนผู้เข้าเรียนในสหวิชาชีพเสริมสวยของวิทยาลัยสารพัดช่าง และ
วิทยาลัยการอาชีพ ซึง่ เป็ นการศึกษาเพื่อสร้างวิชาอาชีพขัน้ พืน้ ฐานและขัน้ พัฒนา พร้อมกับมีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารสําหรับครูอาชีวะในสาขาวิชาชีพเสริมสวย
การว่าจ้างคนพิ การ
บริษทั มีนโยบายการจ้างคนพิการเข้าทํางานตามอัตราหรือตําแหน่ งต่างๆ โดยการพิจารณาคัดเลือก
จากคนพิการทีก่ รมฟื้นฟูฯ ส่งมาให้ตามความเหมาะสมกับตําแหน่งทีค่ นพิการจะสามารถปฏิบตั งิ านได้ เพือ่ ให้มี
รายได้พง่ึ พาตนเองและสามารถดํารงชีพอยูร่ ว่ มในสังคมอย่างมีเกียรติ
โครงการป้ องกันและบริ หารจัดการเรื่องเอดส์
บริษทั มีนโยบายป้องกันและการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในบริษทั อย่างชัดเจน เริม่ ตัง้ แต่การงดตรวจ
เลือ ดเพื่อ หาเชื้อ เอดส์จ ากผู้ส มัค รงานซึ่งเป็ น การเคารพต่ อ ศัก ดิศ์ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์แ ละสิท ธิพ้ืน ฐานของ
มนุษยชาติ การให้การศึกษาเรือ่ งเอดส์แก่พนักงานและให้ความช่วยเหลืองานกิจกรรมทางสังคมร่วมกับสมาคม
ต่างๆ ในเรื่องเอดส์ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้บริษทั ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดการเรื่อง
เอดส์ ใ นสถานประกอบการระดับ เงิ น ตามเกณฑ์ ข อง AIDS-response Standard Organization (ASO
Thailand) จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ด้านอนุรกั ษ์พลังงาน
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บริษทั มีนโยบายในการอนุ รกั ษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจ
ตระหนักถึงการอนุ รกั ษ์พลังงานทัง้ ไฟฟ้า นํ้ามันเชือ้ เพลิง นํ้ าประปา การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ลดปริมาณ
การใช้กระดาษ มีการบริหารจัดการโดยการปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ทม่ี กี ารใช้พลังงานสูง เทคโนโลยีลา้ สมัยและค่า
บํารุงรักษาสูง ด้วยวิธีการจัดหาอุปกรณ์ ท่สี ามารถประหยัดพลังงานมาใช้ทดแทนและส่งเสริมการนํ าวัสดุ
กลับมาใช้ซ้าํ (Reuse) เป็ นต้น
ด้านสาธารณกุศล
บริษทั ได้ร่วมดําเนินโครงการเพื่อการกุศล ส่งเสริมสนับสนุ นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอผ่านทางองค์กรต่างๆ อาทิเช่น
- ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
- ชมรมผูส้ งู อายุสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
- มูลนิธเิ ตียง จิราธิวฒ
ั น์
-

มูลนิธดิ ร.เทียม โชควัฒนา

- มูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจ
- มูลนิธปิ ้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
- มูลนิธเิ พือ่ สิง่ แวดล้อม
- มูลนิธริ ว่ มใจเครือสหพัฒน์ 2540
- มูลนิธริ ามาธิบดีฯ โครงการศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
- วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
- ศูนย์การเรียนรูน้ านาชาติ พังงา
- สภากาชาดไทย
- สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
- สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมแม่ดเี ด่นแห่งชาติ
- สโมสรซอนต้าสากลแห่งประเทศไทย
- สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย
นอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมผ่านทางองค์กร
ต่างๆ ในรูปแบบของการบริจาคเงินเพือ่ เป็ นการช่วยเหลือแล้ว บริษทั ยังได้รว่ มกิจกรรมการกุศลต่างๆ โดยการ
ส่งทีมงานและพนักงานที่มคี วามชํานาญเข้าร่วมงานในด้านกําลังผูร้ ่วมสนับสนุ น เช่น การส่งMake-up Artist
และ Hair Stylist เพื่อช่วยแต่งหน้าและตกแต่งทรงผมให้นักร้อง/นักแสดง การมอบผลิตภัณฑ์บริษทั ให้เป็ น
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ของขวัญ/ของรางวัล การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ตามองค์กรต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุ นองค์กรสาธารณ
กุศลในการจัดหลักสูตรแต่งหน้า
จํานวนพนักงาน ณ วันสิน้ ปี 2555 รวมทัง้ สิน้ 1,195 คน เพิม่ ขึน้ 4.00% แบ่งตามสายงาน ดังนี้
ฝา่ ยบริหาร
11 คน
ฝา่ ยขายและการตลาด 1,060 คน
ฝา่ ยบัญชี-การเงิน
39 คน
ฝา่ ยสํานักงาน
71 คน
อื่นๆ
14 คน
รวมทัง้ หมด
1,195 คน
ค่าตอบแทนของพนักงานโดยรวมในปี 2555 แยกตามประเภทค่าตอบแทน ดังนี้
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลาและเบีย้ เลีย้ ง
โบนัส
เงินเกษียณอายุ
รางวัลการขาย
รางวัลอื่นๆ
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
กองทุนประกันสังคม
ค่าพาหนะ
ค่าวิชา
เบีย้ ประชุมผูบ้ ริหาร
อื่นๆ
รวมทัง้ หมด

223,274,088.94 บาท
22,125,144.00 บาท
32,944,587.00 บาท
11,224,557.00 บาท
47,626,478.36 บาท
16,627,718.00 บาท
5,711,823.33 บาท
6,326,490.00 บาท
4,437,400.00 บาท
2,139,752.00 บาท
90,000.00 บาท
2,264,093.91 บาท
374,792,132.54 บาท

10. การควบคุมภายใน ปี 2555
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี โดยบริษทั มีนโยบายบริหาร
จัดการระบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ บน
พืน้ ฐานของหลักการบริหารจัดการองค์กรทีม่ ุ่งเน้นความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
อันเป็ นรากฐานทีก่ ่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของบริษทั
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อ วัน ที่ 7 มีน าคม 2556 โดยมีค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ สามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย มีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในทุกกิจกรรม ตามนโยบายของบริษทั ประจําปี 2555 โดยการซักถามข้อมูลจากฝา่ ยบริหาร และพิจารณา
แบบประเมินทีฝ่ า่ ยบริหารจัดทํา โดยได้สรุปความเห็นเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเป็ นไปตาม
แนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษทั มีหลักการปฏิบตั ทิ ่ชี ดั เจนเพื่อให้พนักงานปฏิบตั งิ าน
อย่างมีระบบ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์ท่ี
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เป็ นภาวะความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ ทัง้ ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอก เพื่อการจัดให้มกี ารบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม โดยมีระบบการควบคุมภายในด้านต่ างๆ รวมทัง้ ระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทํา
ธุ ร กรรมกับ ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริห าร หรือ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ บุ ค คลดัง กล่ า วอย่า งเพีย งพอและ
สอดคล้องกับนโยบายของบริษทั ดังนี้
องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษทั มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เอือ้ อํานวยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงและพัฒนาบริษัทให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้าง
ศักยภาพในการทํางานร่วมกันอย่างเป็ นทีมเวิรค์ สร้างความรูส้ กึ ผูกพันร่วมกันระหว่างพนักงาน ผูบ้ ริหาร และ
กรรมการ เพื่อผลักดันบริษทั ให้มผี ลการดําเนินงานทีส่ งู กว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ โดยเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
สามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงานได้ตามมาตรฐานการวัดผลงาน ด้วยแนวทางการบริหารงานบน
พืน้ ฐานของความซื่อสัตย์สจุ ริต และคํานึงถึงประโยชน์ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ย
ด้านการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทํา
หน้ า ที่กํ า กับ ดูแ ลและกํา หนดกรอบความเสี่ย งเพื่อ การบริห ารจัด การในภาพรวมองค์ก ร ให้อ ยู่ใ นระดับ ที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องกันในแต่ละสภาวการณ์ โดยมีคณะทํางานชุดย่อยของ
หน่ วยงานต่างๆบริหารความเสีย่ งงานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางทีก่ ําหนด ซึง่ ครอบคลุมความ
เสีย่ งทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบตั กิ าร การบริหารและการจัดการ ความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสิง่ แวดล้อม และความเสีย่ งสําคัญอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร
บริษทั มีการกําหนดนโยบาย วิธปี ฏิบตั ิงานและกิจกรรมเพื่อการควบคุม ซึ่งจะทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานได้
ตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และเพิม่ ความระมัดระวังในการปฏิบตั งิ านมากขึน้ เพื่อสามารถปฏิบตั งิ าน
ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน มีการกําหนดอํานาจอนุ มตั แิ ละวงเงินอนุ มตั ขิ องฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้เป็ นลายลักษณ์
อัก ษร มีค ณะกรรมการบริห ารเป็ น ผู้ต รวจสอบ ทบทวน และติด ตามผลการปฏิบ ัติง านของทุ ก ฝ่ า ย มี
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานและประเมินความเสีย่ ง
ของบริษทั เป็ นประจําทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจําอย่าง
น้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ และมีการกําหนดวิธกี ารทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ การเข้าทําธุรกรรมทีเ่ กีย่ วโยงกันไว้อย่างชัดเจน
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
บริษทั จัดให้มรี ะบบเทคโนโลยีและสารสนเทศทีท่ นั สมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั งิ าน
ภายในองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทําให้ระบบการสื่อสาร
เป็ น ไปอย่า งรวดเร็ว สามารถบริห ารงานได้อ ย่า งคล่ อ งตัว และชัด เจน การสื่อ สารที่ผ่า นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยมีหน่ วยงานรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษทั เป็ นการเพิม่ ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทัวทั
่ ง้ องค์กร โดยทุกระบบจะบูรณาการเชื่อมโยงกันทัง้ หมด ทําให้บริษทั
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สามารถควบคุมและป้องกันปญั หาจากความผิดพลาดได้ และทําให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศทีร่ วดเร็วถูกต้องตรงกัน
และเชื่อถือได้ ทําให้ฝ่ายบริหารได้รบั รู้ขอ้ มูลตรงเวลาและสามารถใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างทัน
เหตุการณ์
ระบบการติดตาม
บริษทั มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ าน โดยการกําหนด
วิธีปฏิบตั ิงานในการติดตามผลการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบตั งิ านตามปกติของฝา่ ยบริหาร ผูค้ วบคุมงานและผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการเสนอรายงาน
การติดตามผลต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับ
การประเมินผลการดําเนินงานร่วมกัน
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีสํานักตรวจสอบภายใน โดยนางสาวหทัยรัตน์ อ่อนหิรญ
ั ผูจ้ ดั การแผนกสํานัก
ตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี และมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการดําเนินงาน
ของบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ และหากพบข้อทีค่ วรปรับปรุงก็ได้มกี ารเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและ/หรือวิธกี าร
ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ความมันใจว่
่ าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานนัน้ จะได้รบั การพิจารณาสนองตอบ
และมีการบริหารจัดการแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ แล้ว
โครงการ CSR ‘ส่งความสุขสู่สงั คม ผ่านมิ ติแห่งความงาม’
บริษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน) ได้จดั ตัง้ โครงการ CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
ขึน้ อย่างเป็ นทางการเมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน2554 มีช่อื โครงการหลักว่า “ส่งความสุขสูส่ งั คม...ผ่านมิตแิ ห่งความ
งาม”โดยมีโครงการย่อยภายใต้โครงการหลักทัง้ สิน้ 5 โครงการ ได้แก่
1.โครงการใช้ และให้อย่างสร้างสรรค์เพือ่ เราเพือ่ โลก
2.โครงการ Charity ความงามแห่งการแบ่งปนั โดยเครือ่ งสําอาง Covermark
3.โครงการ ผมสวย...ด้วยรัก
4.โครงการแต่งเติมความงาม แต่งแต้มความสุขสูส่ งั คม
5.โครงการต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่งอาชีพ
ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนทีผ่ า่ นมา คณะผูบ้ ริหาร คณะทํางาน CSR ตลอดจนพนักงานโอซีซที ุกคน
ล้วนมีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนทุกกิจกรรมในโครงการย่อยแต่ละโครงการ ให้สามารถเดินหน้าไปตาม
เจตนารมณ์ทต่ี งั ้ ไว้เพือ่ มอบความสุข โอกาส และคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั เพือ่ นร่วมสังคม โครงการใช้และให้
อย่างสร้างสรรค์เพือ่ เราเพือ่ โลกได้จดั บอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนําเสนอเรือ่ งราวสําคัญใกล้ตวั อาทิ
1.ความเข้าใจเกีย่ วกับการทํา CSR
2. ปจั จัยสําคัญทีท่ าํ ให้เกิดภาวะโลกร้อน
3.อุทกภัย 2011
4.ใช้ไฟฟ้าอย่างรูค้ ุณค่า
5.ภัยร้ายจากถุงพลาสติก
6. ลดการใช้กระดาษในสํานักงาน เป็ นต้น
โดยมุง่ หวังทีจ่ ะปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ และวิถชี วี ติ ของพนักงานในองค์กรให้หนั มาแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้ สร้างนิสยั ใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างรูค้ ุณค่า ร่วมแสดงศักยภาพในการ
รักษาและขยายพืน้ ทีส่ เี ขียวให้โลก พร้อมเป็ นส่วนหนึ่งในการดูแล และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
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ซึง่ นอกจากการรณรงค์ดงั กล่าวแล้ว บริษทั โอซีซี ยังคํานึงถึงเรือ่ งสวัสดิภาพของผูบ้ ริโภคเป็ นสําคัญ
ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลขององค์กร สร้างสรรค์ขน้ึ จากวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภาพสูง และมีความปลอดภัย
ั ฑ์
พร้อมแสดงความรับผิดชอบในทุกกรณีถา้ ผูบ้ ริโภคไม่พงึ พอใจ หรือเกิดอาการแพ้ ในส่วนของบรรจุภณ
ได้มกี ารสร้างสรรค์บรรจุภณ
ั ฑ์จากกระดาษรีไซเคิล สําหรับเครือ่ งสําอาง KMA คอลเลคชัน่ FAIRY TALE
เพือ่ ลดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์จากพลาสติกซึง่ ไม่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอีกด้วย โครงการ Charityความงามแห่งการ
แบ่งปนั โดยเครือ่ งสําอาง Covermark ในปีน้ีเครือ่ งสําอางคัฟเวอร์มาร์คได้มอบรายได้สว่ นหนึ่งจากการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวชุด Cell Advanced และ Precious Bright จํานวน 200,000 บาท ให้กบั
เสถียรธรรมสถานเพือ่ ร่วมสร้างสาวิกาสิกขาลัยมหาวิชชาลัยธรรมะเพือ่ เยียวยาสังคม
โครงการ ผมสวย...ด้วยรักได้ปฏิบตั ภิ าระกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจตนารมณ์ทจ่ี ะตัดผมให้แก่
ผูด้ อ้ ยโอกาส ทัง้ เด็ก สตรี และคนชราเพือ่ มอบความสุข ความงามและแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ล โดย
โครงการดังกล่าวได้มขี น้ึ รวม 6 ครัง้ ตัดผมให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสไปแล้วกว่า 500 คนณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ
ทัง้ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอาทิ บ้านเด็กกําพร้าตะวันใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา สถานสงเคราะห์คนไร้ทพ่ี ง่ึ หญิง
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สถานสงเคราะห์เด็กกําพร้าหญิง บ้านราชวิถี และสถานสงเคราะห์บา้ นเด็กอ่อนพญาไท
เป็ นต้น
โครงการแต่งเติมความงาม แต่งแต้มความสุขสูส่ งั คม เป็ นโครงการทีท่ างบริษทั ฯ ได้จดั ส่งผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านความงาม ร่วมแต่งหน้าให้กบั ศิลปิ น นักร้อง นักแสดง ทีม่ าสร้างความสุขให้กบั งานทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ การกุศล
โดยเฉพาะ
ซึง่ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน บริษทั ฯ ได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมลักษณะดังกล่าวมากกว่า 200 งาน
แต่งหน้าให้กบั ศิลปิน นักร้อง และนักแสดงมากกว่า 1,000 คน โครงการต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่ง
อาชีพ เป็ นโครงการทีต่ งั ้ ใจจะเผยแพร่ความรูด้ า้ นการแต่งหน้าให้กบั ผูท้ ส่ี นใจ ทัง้ นักศึกษาและประชาชนทัวไป
่
เพือ่ นําความรูด้ งั กล่าวไปต่อยอดเป็ นอาชีพเลีย้ งตนเอง และครอบครัวในอนาคตได้ โดยในปี น้ีเราได้ทาํ การ
อบรมความรูด้ า้ นการแต่งหน้าให้กบั หน่วยงานต่างๆมากมาย อาทิ สมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพสุภาพสตรี คณะ
เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ ารโรงพยาบาลศิครินทร์ สโมสรโรตารีส่ ากลกรุงเทพฯ และเยาวชนจากมูลนิธศิ ุภนิมติ ร
แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
11. รายการระหว่างกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ
บริษทั หากบริษทั มีอาํ นาจควบคุมร่วมกันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอทิ ธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคลหรือ
กิจการ ในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยทีบ่ ริษทั มีการควบคุมเดียวกันหรือมี
อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกัน การเกีย่ วข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหารสําคัญและบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีดงั นี้
ชื่อกิจการ
ประเทศทีจ่ ดั ตัง้ /สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (มหาชน)
ไทย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ
19.73 และมีผถู้ อื หุน้ บางส่วนร่วมกัน
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
ไทย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ
12.73 และมีผถู้ อื หุน้ บางส่วนร่วมกัน
บริษทั อินเตอร์เนชันแนลแลบบอราทอรี
่
ส์ จํากัด
ไทย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 1.2 และ
มีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
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ชื่อกิจการ
บริษทั วัตสดรมัย จํากัด
บริษทั เอ็ม.ไอ.แอล. (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จํากัด
บริษทั ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จํากัด
บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์
จํากัด
บริษทั แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย) จํากัด

ประเทศทีจ่ ดั ตัง้ /สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
ไทย
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 2.71
ไทย
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 12.67 และมีกรรมการ
บางส่วนร่วมกัน
ไทย
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 15 และมีผถู้ อื หุน้ /
กรรมการบางส่วนร่วมกัน
ไทย
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 16 และมีผถู้ อื หุน้ /
กรรมการบางส่วนร่วมกัน
ไทย
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 5 และมีผถู้ อื หุน้
บางส่วนร่วมกัน
ไทย
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 18 และมีผถู้ อื หุน้ /
กรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษทั เซน ซาลอน บิสซิเนส จํากัด

ไทย

บริษทั ไทยบุนกะแฟชัน่ จํากัด

ไทย

บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จํากัด

ไทย

บริษทั ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
บริษทั ไทยกุลแซ่ จํากัด
บริษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
บริษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอนเตอร์
ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั แชมป์เอช จํากัด
บริษทั บูตคิ นิวซิต้ี จํากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 11 และมีผถู้ อื หุน้ /
กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 4 และมีผถู้ อื หุน้ /
กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 4.89 และมีผถู้ อื หุน้ /
กรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน

ไทย
ไทย

มีผถู้ อื หุน้ /กรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ

นโยบายการกําหนดราคา

ขายสินค้า
การให้บริการหรือรายได้อ่นื
เงินปนั ผลรับ
ซือ้ สินค้าหรือรับบริการ
ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จา่ ยอื่น

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามสิทธิการได้รบั เงินปนั ผล
ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญาทีไ่ ด้ตกลงร่วมกัน
ราคาตลาด
ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญาทีไ่ ด้ตกลงร่วมกัน

รายการทีส่ าํ คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันสําหรับแต่ละปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
ปี 2555
ปี 2554
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขายสิ นค้าหรือการให้บริ การ
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สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
- บริษทั โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จํากัด
- บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
- บริษทั เอ็ม.ไอ.แอล (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษทั อื่นๆ
รวม
เงิ นปันผลรับ
- บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ จํากัด
- บริษทั ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จํากัด
- บริษทั อื่นๆ
รวม
รายได้อื่นๆ
- บริษทั ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จํากัด
- บริษทั อื่นๆ
รวม

ปี 2555
112
738
860
0.00
2
1,712

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ซื้อสิ นค้าหรือบริ การ
- บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์ จํากัด
- บริษทั ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จํากัด
- บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
- บริษทั ไทยกุลแซ่ จํากัด
- บริษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอนเตอร์ไพรส์
จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั อื่นๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขาย
- บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์ จํากัด
- บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอนเตอร์ไพรส์
จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
- บริษทั อื่นๆ

ปี 2555
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ปี 2554
588
504
0.00
1,193
252
2,537

1,751
625
909
645
3,930

1,751
450
889
474
3,564

18,668
2,130
20,798

12,246
214
12,460
ปี 2554

116,946
204,862
81,308
19,650
12,155
40,231

90,424
166,668
68,790
21,070
11,860
18,949

1,709
1,768
478,629

2,292
1,251
381,304

4,145
214

3,084
3,029

900
20

1,025
33

แบบ 56-1

สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ จํากัด
- บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (มหาชน)
- บริษทั อื่นๆ
รวม
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น
- บริษทั ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จํากัด
- บริษทั อื่นๆ
รวม
เงิ นมัดจํา
- บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ จํากัด
เจ้าหนี้ การค้า
- บริษทั ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จํากัด
- บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
- บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์ จํากัด
- บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอนเตอร์ไพรส์
จํากัด (มหาชน)
- บริษทั ไทยกุลแซ่ จํากัด
- บริษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)
- บริษทั อื่นๆ
รวม
เจ้าหนี้ อื่น

ปี 2555
5,279

ปี 2554
7,171

6,215
1,538
900
222
8,875
200

5,893
1,763
1,158
415
9,229
177

7,401
257
7,658
438

2,840
117
2,957
438

40,119
20,202
14,341
8,874

29,116
12,254
9,756
2,903

3,465
2,248
149
89,398
1,029

1,858
1,751
265
57,903
323

12. ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
(1) งบการเงิ น
(ก) รายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีในระยะ 3 ปี ทีผ่ า่ นมา ผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการ
ตรวจสอบแบบไม่มเี งือ่ นไข
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แบบ 56-1

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิ น
งบการเงินของบริษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน) ได้จดั ทําภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษทั ซึ่ง
กําหนดให้ปฏิบตั ิตามหลักการมาตรฐานบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ มีการบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ใช้ดุลย
พินิจและประมาณการอย่างรอบคอบในการจัดทํางบการเงิน โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้สะท้อนผลการดําเนินงานทีแ่ ท้จริงของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญต่อความถูกต้องและคุณภาพของงบการเงิน โดยให้สอบทานข้อมูล
ทางการเงิน และเปิ ดเผยข้อมูล สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน มีคําอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ เพือ่ ประโยชน์ในการใช้งบการเงินของผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มคี วามรู้
ความเข้าใจในด้านการบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจเป็ นอย่างดี ให้กํากับดูแลคุณภาพของงบการเงิน เพื่อให้
มันใจได้
่
ว่ามีการบันทึกทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่ สดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว
จากโครงสร้างของระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิภาพ และการแสดง
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินของบริษทั ในรายงานผูส้ อบบัญชี ทําให้คณะกรรมการบริษทั มีความ
มันใจอย่
่
างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามสาระสําคัญของหลักการมาตรฐานบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่

นางกาญจนา สายสิรพิ ร
ประธานกรรมการ
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นางธีรดา อําพันวงษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

แบบ 56-1

(ข) ตารางสรุปงบการเงิ น
(หน่วย 1 : 1000 บาท)
รายการ
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น
หัก ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
กําไรจากการดําเนินงาน
บวก รายได้อ่นื
กําไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้
หัก ดอกเบีย้ จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยรวม
กําไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้
หัก ดอกเบีย้ จ่าย
หัก ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
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2555
1,584,318
803,637
780,681
677,730
102,951
39,883
142,834
0. 00
142,834
37,100
105,734

100.00%
50.72%
49.28%
42.78%
6.50%
2.52%
9.02%
9.02%
2.34%
6.67%

1,624,201 100.00%
1,481,367 91.21%
142,834
8.79%
0.00
%
37,100
2.28%
105,734
6.51%
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2554
1,368,559 100.00%
680,888 49.75%
687,671 50.25%
591,699 43.24%
95,972
7.01%
46,609
3.41%
142,581 10.42%
0. 00
142,581
42,633
99,948

10.42%
3.12%
7.30%

1,415,168 100.00%
1,272,587 89.92%
142,581 10.08%
0.00
42,633
3.01%
99,948
7.06%

2553
1,267,223 100.00%
649,548 51.26%
617,675 48.74%
557,683 44.01%
59,995
4.73%
43,002
3.39%
102,994
8.13%
0. 00
102,994
26,280
76,714

8.13%
2.07%
6.05%

1,310,225 100.00%
1,207,231 92.14%
102,994
7.86%
0.00
26,280
2.01%
76,714
4.49%

แบบ 56-1

(ค) อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ
2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิน
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle

2.21
1.32
0.48
6.17
58
3.66
98
6.19
58
98

2554
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

2.44
1.26
0.35
5.78
62
3.63
99
5.77
62
99

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขัน้ ต้น
49.28 %
50.25
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
6.50 %
7.01
อัตรากําไรอื่น
2.46 %
3.29
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
109.97 %
75.26
อัตรากําไรสุทธิ
6.51 %
7.06
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
16.95 %
17.15

2553
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

%
%
%
%
%
%

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
11.44 %
12.11 %
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
68.39 %
99.69 %
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
1.76 เท่า
1.72 เท่า
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (FINANCIAL RATIO)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
0.52 เท่า
0.44 เท่า
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้
N/A เท่า
N/A เท่า
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
2.03 เท่า
0.89 เท่า
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล
42.02 %

2.73
1.26
0.64
5.37
67
3.81
94
5.97
60
101
48.74
4.73
3.28
194.06
5.86
13.94

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

10.32 %
122.39 %
1.76 เท่า
0.39 เท่า
N/A เท่า
1.18 เท่า
46.93 %

(2) คําอธิ บายและการวิ เคราะห์ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
1. ผลการปฏิ บตั ิ ตามแผนดําเนิ นธุรกิ จ
บริษัทไม่ไ ด้เปิ ดเผยเป้าหมายการดําเนิ นธุรกิจในระยะเวลา 3-5 ปี ข้างหน้ าไว้กบั ผู้ถือหุ้นหรือ
บุคคลภายนอกทัวไป
่ ส่วนภาพรวมผลการดําเนินงานในปี 2555 ทีผ่ ่านมาสูงกว่าเป้าหมายทีก่ ําหนดเล็กน้อย
ซึง่ เป็ นไปตามแผนงานทีก่ าํ หนดไว้
2. ผลการดําเนิ นงาน
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2.1. ภาพรวมของผลการดําเนิ นงานที่ผา่ นมา
ในปี 2555 บริษทั มีรายได้รวม 1,624.20 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนเพิม่ ขึน้ 209.03 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราส่วนเพิม่ ขึน้ 14.77% มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 1,481.37 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 208.78 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราส่วนเพิม่ ขึน้ 16.41% และมีกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้ว 105.73 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปี ก่อนเพิม่ ขึน้ 5.79 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเพิม่ ขึน้ 5.79%
เศรษฐกิจไทยในรอบปี ท่ผี ่านมา เริม่ กลับมามีอตั ราการขยายตัวหลังจากเผชิญกับปจั จัยลบทัง้
ภายนอกและภายในประเทศโดยเฉพาะจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อุปสงค์ภายในประเทศมีทศิ ทางการปรับตัว
ดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง ปญั หาในภาคการผลิตเริม่ คลี่คลายลง การใช้จ่ายในประเทศทัง้ การบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนที่ส ามารถฟื้ น คืน กลับ สู่ร ะดับ ปกติห ลัง จากเกิด มหาอุ ท กภัย เมื่อ ปลายปี ท่ีแ ล้ว อีก ทัง้ ยัง มีแ รง
สนับสนุ นจากการใช้จ่ายภาครัฐด้วยการซ่อมแซมและก่อสร้างสาธารณูประโภคต่างๆ รวมถึงการลงทุนของรัฐวิ
สากิจทีข่ ยายตัวค่อนข้างสูง ส่วนภาคการท่องเทีย่ วก็ถอื ว่าเป็ นพระเอกสําหรับเศรษฐกิจไทยในปี น้ีเช่นกัน โดย
มีจาํ นวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศทีเ่ ดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิม่ สูงมากขึน้
ขณะทีภ่ าพรวมการส่งออกในปี น้ีชะลอตัวลง โดยอุปสงค์ภายนอกประเทศยังคงอ่อนแอ เนื่องจาก
ได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทัง้ ปญั หาวิกฤตหนี้สาธารณะของเขตยูโรโซนทีก่ ระจายตัว
ออกไปในหลายประเทศสมาชิก ป ญั หาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งยังไม่เ ห็นการฟื้ นตัว ที่ช ดั เจน ส่ว น
เศรษฐกิจจีนก็ลดความร้อนแรงลงจากเดิมที่เคยขยายตัวเป็ นตัวเลขสองหลักหดตัวลงเหลือเพียงหลักเดียว
ประกอบกับความล่าช้าในการฟื้นตัวของภาคการผลิตอุตสาหกรรมเพือ่ ส่งอออกในบางสาขาของไทย
แต่อย่างไรก็ดี บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการธุรกิจที่เต็มไปด้วยความไม่
แน่ นอน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และการแข่งขันที่นับวันยิง่ ทวีความ
รุนแรงมากยิง่ ขึน้ มีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงต้องวางแผนงานอย่างรอบคอบ บริหาร
จัด การในเชิง กลยุ ท ธ์ ติต ตามสถานการณ์ ต่ า งๆ อย่า งใกล้ชิด พร้อ มกับ ปรับ เปลี่ย นยุ ท ธวิธีไ ปตามความ
เหมาะสม พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเพิม่ พูนทักษะในทุกด้านเพื่อเตรียมความ
พร้อมอยูต่ ลอดเวลา ส่งผลให้ยอดขายและกําไรมีอตั ราการเติบโตเพิม่ สูงขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ทผ่ี า่ นมา
นอกจากนี้ยงั มีปจั จัยอื่นๆ ที่มผี ลกระทบต่อผลการประกอบการทัง้ ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุ นหรือ
เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เช่น
(1) การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายโดยยังคงตรึงอัตราดอกเบีย้ อยูใ่ นระดับตํ่าและนโยบายของ
ภาครัฐที่มสี ่วนสนับสนุ นการใช้จ่ายภายในประเทศและลดรายจ่ายในภาคครัวเรือน เช่น การ
แก้ไขปญั หาอุทกภัยเพือ่ บรรเทาเยียวยาและป้องกันอุทกภัยในอนาคต โครงการพักหนี้เกษตรกร
รายย่อยและผูท้ ่มี รี ายได้น้อย การลดอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนํ้ ามันดีเซล การต่ออายุ
มาตรการค่าครองชีพและบัตรเครดิตพลังงาน การปรับเพิ่มอัต ราค่าจ้างขัน้ ตํ่าและเงิน เดือน
ข้าราชการที่จบวุฒปิ ริญญาตรี โครงการรับจํานํ าข้าวเปลือก โครงการรถยนต์คนั แรก โครงการ
บ้านหลังแรก และนโยบายขยายโอกาสในการลงทุนภาคเอกชนด้วยการลดอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากร้อยละ 30 เหลือเพียงร้อยละ 23
(2) จากสภาพตลาดทีม่ กี ารแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยมีทงั ้ คูแ่ ข่งรายเก่าและคูแ่ ข่งราย
ใหม่ๆ ที่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ต่างใช้กลยุทธ์ท่หี ลากหลายรูปแบบเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทาง
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การตลาด บริษทั ได้วางกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า พร้อมกับได้พยายามเพิม่ จํานวนกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ดว้ ยการเพิม่ ความเข้มข้นในการสือ่ สารการตลาดเพือ่ สร้างการรับรูแ้ บรนด์สนิ ค้าและจัด
กิจกรรม ณ จุดขายเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
(3) บริษทั ยังคงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มนี วัตกรรมทีโ่ ดดเด่นและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในทุกโอกาสและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมันและความพึ
่
งพอใจสูงสุดให้กบั ผูบ้ ริโภค
(4) ส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของพนักงานในทุกระดับด้วยการจัดอบรมเพิม่ ทักษะตามกลยุทธ์
การเติบ โตของธุ รกิจ เพื่อให้มีศ กั ยภาพนํ า พาธุ รกิจไปสู่ค วามเป็ นเลิศอย่างยังยื
่ น การสร้า ง
ทีม งาน Culture Working Team เพื่อ ร่ ว มรณรงค์ ก ารปลู ก ฝ งั สร้า งค่ า นิ ย ม 6 งาม ภายใต้
วัฒนธรรมองค์กร Beauty from within ร่วมกันกําหนดพันธะสัญญาการปฏิบตั งิ านในหน่ วยงาน
ของตนเองและพร้อมร่วมแรงร่วมใจก้าวไปสูจ่ ุดหมายเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกัน
ทีเ่ ปิดใจรับฟงั และกล้าเสนอแนวคิดในการทํางานใหม่ๆ ให้ความสําคัญกับการทํางานร่วมกันเป็ น
ทีมอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมสนับสนุ นให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปนั ความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มพนักงานในแต่ละสายวิชาชีพผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทโดยเฉพาะช่องทางการ
สือ่ สาร Intranet Webboard
(5) อัต ราเงิน เฟ้ อเฉลี่ย ทัง้ ปี ท่ีผ่ า นมาไม่ ไ ด้ป รับ ขึ้น มาก จึง ไม่ ส่ง ผลกระทบต่ อ ค่ า ครองชีพ ของ
ประชาชนและความเชื่อมันของนั
่
กลงทุน ส่วนค่าเงินบาทมีแนวโน้ มแข็งค่าในช่วงปลายปี เมื่อ
เปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดกี ารแกว่งตัวของค่าเงินบาทตลอดทัง้ ปี ทผ่ี ่าน
มา ไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อต้นทุนวัตถุดบิ และสินค้าสําเร็จรูปทีน่ ําเข้าจากต่างประเทศ
2.2. ผลการดําเนิ นงานที่ผา่ นของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
(1) รายได้จากการขายหรือบริ การ
ในปี 2555 บริษทั มีรายได้จากการขายรวม 1,584.32 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 15.77% โดยมา
จาก 2 สายผลิตภัณฑ์หลัก ซึง่ มียอดขายตามลําดับ ดังนี้
(ก) ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอางและอุปกรณ์เครือ่ งดนตรี
มีย อดขาย 1,374.57 ล้ า นบาท คิด เป็ น สัด ส่ ว นเท่ า กับ 86.76% ของยอดขายรวมทัง้ บริษั ท
เปรียบเทียบกับปี ก่อนมีอตั ราเพิม่ ขึน้ 17.16% มาจากการทําการตลาดทีป่ รับเปลีย่ นในเชิงรุกมากขึน้ เพื่อขยาย
ฐานกลุ่มลูกค้า โดยเลือกใช้สอ่ื โฆษณาประชาสัมพันธ์ทห่ี ลากหลายเพือ่ สร้างการรับรู้ ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
และจัดกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่าย ณ จุดขายอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ลูกค้าเก่าอย่าง
แนบแน่ นเพื่อให้เกิดความรักและความผูกพันในแบรนด์อยู่ในใจตลอดเวลา และยังได้ทยอยออกสินค้าใหม่ทม่ี ี
คุณภาพในราคาทีเ่ หมาะสม รวมไปถึงการขยายช่องทางจัดจําหน่ายทัวทั
่ ง้ กรุงเทพและต่างจังหวัด
(ข) ผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้า
มีย อดขาย 209.75 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นเท่ า กับ 13.24% ของยอดขายรวมทัง้ บริษั ท
เปรีย บเทีย บกับ ปี ก่อนมีอตั ราเพิ่มขึ้น 7.38% มาจากการเพิ่มขึ้น ในเชิงปริมาณด้วยการนํ าเสนอสินค้าที่มี
นวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ทต่ี รงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงโดยเน้นฟงั ก์ชนในการใช้
ั่
งานที่
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เหมาะสมกับสรีระเป็ นหลัก จําหน่ ายในราคาทีส่ มเหตุสมผล โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่จําหน่ ายทุกไตรมาสเพื่อเป็ น
แรงกระตุ้นให้ลูกค้ามีการซื้อสินค้าอย่างสมํ่าเสมอ จัดให้มกี ารส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้า
ต่างๆ อยู่เป็ นประจําไม่ว่าจะเป็ นการแนะนํ าสินค้าใหม่ การจัดรายการลดราคา เพื่อเพิม่ ปริมาณการขายและ
ดึงดูดผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ให้มาทดลองใช้
(2) รายได้อ่นื ๆ
รายได้ซง่ึ ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานตามปกติมี 39.88 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 6.73 ล้านบาท
หรือลดลง 14.43% โดยมาจากค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัย ผลกําไรจากการขายทรัพย์สนิ และผลกําไร
จากเงินลงทุน
(3) ต้นทุนขายและค่าใช้จา่ ย
ในปี 2555 ทีผ่ ่านมา มีต้นทุนสินค้าขาย 803.64 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 50.72% ของยอดขาย
สุทธิซ่งึ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 0.97% เกิดจากการขายสินค้าทีม่ ตี น้ ทุนสูงในสัดส่วนทีม่ ากขึน้ และจัดรายการแถม
สินค้าเพื่อระบายสินค้าคงคลังทีก่ ารเคลื่อนไหวช้า ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจํานวนทัง้ สิน้ 677.73
ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 14.54% มาจากหมวดส่งเสริมการตลาดทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้า
เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละการส่งเสริมการขายเพือ่ กระตุน้ ให้ลกู ค้าตัดสินใจซือ้ สินค้าเร็วขึน้ และถีข่ น้ึ
ในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ไม่มภี าระดอกเบีย้ จ่าย เนื่องจากบริษทั มีสภาพคล่องอยู่ในระดับทีด่ มี าก โดย
เป็ นผลมาจากความสามารถในการบริหารจัดการกระแสเงินสดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(4) กําไร
เมื่อนํารายได้จากการขายหักลบกับต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว บริษทั มี
กําไรจากการดําเนินงาน 102.95 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 6.98 ล้านบาท คิดเป็ น 7.27% เนื่องจากเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้น แต่เมือ่ รวมรายได้อ่นื ๆ ทีม่ จี าํ นวนลดลง ส่งผลให้มกี ําไรก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 142.83 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนเพียง 0.25 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 0.18% แต่เมื่อหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีม่ อี ตั ราลดลง
แล้วจะมีกาํ ไรสุทธิ 105.73 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 5.79%
หากเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสด อัตราส่วนของเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานต่อกําไรสุทธิมี
จํานวน 1.07 เท่า เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 0.35 เท่า ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับทีด่ มี าก
(5) อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้
บริษทั จ่ายเงินปนั ผลสําหรับปี 2554 เป็ นจํานวนเงิน 42.00 ล้านบาท เปรียบเทียบสัดส่วนเท่ากับ
42.02% ของกําไรสุทธิในปี 2554 ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั
2.3 ผลการดําเนิ นงานเปรียบเทียบกับประมาณการ
ในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ไม่ได้แสดงประมาณการผลการดําเนินงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์
3. ฐานะการเงิ น
3.1. สิ นทรัพย์
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(1) ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมลู ค่า 993.37 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
138.69 ล้า นบาท หรือ 16.23% โดยมีสิน ทรัพ ย์ห มุ น เวีย นเพิ่ม ขึ้น 104.21 ล้า นบาท และมี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 34.48 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ 57.32 ล้านบาท เงิน
ลงทุนชัวคราวลดลง
่
30.03 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ได้นําเงินไปเป็ นชําระค่าทีด่ นิ ซึง่ ซือ้ ไว้เพื่อ
เพิม่ สินทรัพย์ของบริษทั ประเภทอสังหาริมทรัพย์ทด่ี นิ ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิม่ ขึน้ 31.63 ล้านบาท
ตามการปรับตัวของยอดขายที่มากขึ้น สินค้าคงคลังเพิม่ ขึ้น 41.46 ล้านบาท จากการเตรียม
สินค้าไว้จาํ หน่ ายในช่วงเทศกาลปี ใหม่และตรุษจีน ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 3.82 ล้าน
บาท
สิ น ทรัพ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นมี เ งิน ลงทุ น ระยะยาวอื่ น ลดลง 0.12 ล้ า นบาท จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุตธิ รรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิม่ ขึน้
144.25 ล้านบาท เนื่ องมาจากการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นในปี น้ี ส่ว นที่ดินอาคารอุปกรณ์ สุท ธิล ดลง
10.78 ล้านบาท เงินมัดจําค่าทีด่ นิ ลดลง 96.66 ล้านบาท เพราะมีการชําระครบและโอนกรรมสิทธิ ์
เรียบร้อยแล้ว สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิลดลง 0.04 ล้านบาท สิทธิการเช่าลดลง 2.19 ล้านบาท
ซึง่ เป็ นผลจากการตัดจ่ายตามอายุการใช้งานและมีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงเล็กน้อย
(2) คุณภาพของสิ นทรัพย์
(ก) สิ นทรัพย์
บริษทั ได้ตงั ้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์เต็มจํานวน สําหรับเงินลงทุนในบริษทั ทีม่ ผี ล
ประกอบการขาดทุนสะสม
(ข) ลูกหนี้
ลูกหนี้การค้าทีม่ อี ายุเกิน 3 เดือน และเช็คคืนรวมกันทัง้ สิน้ จํานวนเงิน 19.29 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปี ก่อนเพิม่ ขึน้ 91.92% แต่หากคิดเป็ นสัดส่วนมีเพียง 7.82% ของลูกหนี้การค้า
ทัง้ หมด สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสินเชื่อทีย่ งั อยู่ในระดับทีด่ ี บริษทั ได้ตงั ้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับปีก่อนเป็ นจํานวนเงิน 11.25 ล้านบาท
3.2. สภาพคล่อง
(1) กระแสเงิ นสด
ในปี 2555 มีเ งินสดสุท ธิจากกิจกรรมดําเนิ นงาน 113.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํา นวน
40.99 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนมีทงั ้ สิน้ 13.90 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 31.61 ล้านบาท
เกิดจากการลดการลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้ ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีทงั ้ สิน้ 42.00
ล้านบาท ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ เมือ่ รวมกับเงินสดต้นปี แล้วมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้ ปี 73.79 ล้าน
บาท
(2) อัตราส่วนสภาพคล่องที่สาํ คัญ
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ณ สิน้ ปี 2555 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.21 เท่า ลดลงจากปี ก่อน 0.23 เท่า และอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.32 เท่า เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 0.06 เท่า อัตราส่วนทัง้ สองยังคงมีสภาพคล่องใน
ระดับทีส่ งู มากและเงินทุนหมุนเวียนยังมีอยูอ่ ย่างเพียงพอ หากมองในภาพรวม Cash Cycle จะเฉลีย่ อยู่ท่ี 98
วัน มีคา่ ลดลงจากปี ก่อน 1 วัน โดยมีผลมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ และระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ ทีส่ นั ้ ลง
(3) ระยะเวลาครบกําหนดของหนี้ ระยะสัน้ ที่มีผลต่อสภาพคล่อง
เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่า 592.19 ล้านบาท สูงกว่าหนี้สนิ หมุนเวียนเป็ นจํานวนเงิน
มากถึง 324.29 ล้านบาท และบริษัท ไม่มีหนี้สินเงินกู้ย ืมคงค้างอยู่เลยย่อมเป็ นเครื่องบ่งชี้ใ ห้เ ห็นถึงความ
เพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหนี้ได้อย่างชัดเจน
3.3. รายจ่ายลงทุน
ตามที่บ ริษัท ได้เ ซ็น สัญ ญาจะซื้อ จะขายที่ดิน ติด ถนนใหญ่ บ ริเ วณเชิง สะพานภู มิพ ล ใกล้ก ับ ถนน
พระรามที่ 3 ซึง่ ได้วางเงินค่ามัดจําแล้ว 96.66 ล้านบาท แต่เนื่องจากมีบุคคลภายนอกซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันและไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารของบริษทั แต่อย่างใด แสดงเจตนาขอเข้าร่วม
เป็ นหุน้ ส่วนกับบริษทั เฉพาะในการซือ้ กรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ บางส่วนทางด้านทิศเหนือจากเจ้าของกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ด้วย
โดยตกลงจะคืนเงินมัดจําทีบ่ ริษทั ได้ชาํ ระให้กบั เจ้าของกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ตามเนื้อทีเ่ ฉพาะส่วนทีบ่ ุคคลภายนอกขอ
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจะซือ้ และยินยอมปฏิบตั ติ ามสัญญาจะซื้อจะขายทีด่ นิ ระหว่างบริษทั กับเจ้าของกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ
ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2555 มีมติอนุ มตั ใิ ห้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็ นหุน้ ส่วนในการซือ้ ทีด่ นิ
ดังกล่าวได้ และบริษทั ได้ชําระเงินส่วนที่เหลืออีก 47.59 ล้านบาทพร้อมกับได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ
จากเจ้าของเดิมในเดือนมีนาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว
3.4. แหล่งที่มาของเงิ นทุน
(1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
บริษทั มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity) เพียง 0.52 เท่า เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนเล็กน้อย และไม่มภี าระเงินกู้ยมื คงค้าง ตัวชี้วดั เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทาง
การเงินทีด่ แี ละมีฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง หากโอกาสทางธุรกิจเอือ้ อํานวยและมีผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า บริษัท ก็จะมีความสามารถในการขยายการลงทุนโดยใช้เ งินกู้ย ืมจาก
สถาบันทางการเงินได้อย่างแน่นอน
(2) ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สิ้นปี 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 655.51 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 63.77 ล้าน
บาทหรือเท่ากับ 10.78% โดยเป็ นการเพิม่ ขึน้ จากกําไรสุทธิประจําปี 105.73 ล้านบาทและผล
กําไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุตธิ รรม 0.03 ล้านบาท
หักลดการจ่ายเงินปนั ผลสําหรับปี 2554 จํานวนเงิน 42.00 ล้านบาท
(3) หนี้ สิน
สิ้นปี 2555 บริษัทไม่มเี งินกู้ยมื จากสถาบันการเงินคงค้าง และในระหว่างปี ก็ไม่มกี าร
กูย้ มื เงินเลย จึงไม่มคี วามเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นหรืออัตราดอกเบีย้ บริษทั
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ย่อมจะไม่มปี ญั หาในการชําระดอกเบี้ยอย่างแน่ นอนหากต้องใช้เงินกูย้ มื บ้างในบางโอกาส ส่วน
หนี้สนิ ทีม่ อี ยูส่ ว่ นใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้าซึง่ บริษทั ได้ชาํ ระตรงตามกําหนดเวลาเสมอ
4. ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดําเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
จากการติดตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้คาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ว่าจะ
ยัง คงมีทิศ ทางการขยายตัว ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง มีร ะดับ อัต ราการเติ บ โตที่ใ กล้ เ คีย งกับ ปี 2555 โดยมีอุ ป สงค์
ภายในประเทศเป็ นแรงหนุ นทีส่ าํ คัญ โดยเฉพาะการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐจะเป็ นแรงขับเคลื่อนหลัก
จากแผนโครงการบริหารจัดการระบบนํ้ า โครงการลงทุนสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ประเทศซึง่ เป็ นแผนการลงทุนระยะยาว ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดจี ากการลงทุนเพื่อ
รองรับความต้องการในประเทศทีย่ งั แข็งแกร่งและการซ่อมสร้างในบางอุตสาหกรรมทีย่ งั ไม่แล้วเสร็จ ขณะทีก่ าร
บริโภคในภาคเอกชนได้รบั แรงสนับสนุ นจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐทัง้ มาตรการคืนภาษีรถยนต์
คันแรกที่มผี ลต่อเนื่อง การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตรา 0-37% ลดลงเป็ น 0-35% โดย
เพิ่มขัน้ อัต ราภาษีจ าก 5 ขัน้ เป็ น 7 ขัน้ มาตรการปรับ ลดภาษีเ งิน ได้นิติบุ ค คลจาก 23% เหลือ 20% การ
กําหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่า 300 บาทต่อวันเท่ากันทัวประเทศ
่
และการปรับค่าตอบแทนของข้าราชการ ซึ่ง
ย่อมจะมีส่วนทําให้กําลังซือ้ ของประชาชนเพิม่ ขึน้ แต่กต็ กเป็ นภาระของภาคธุรกิจทีต่ ้องปรับตัวและมาตรการ
เสริมทีร่ ฐั บาลต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี
ส่วนอุปสงค์ดา้ นต่างประเทศ ยังมีปจั จัยเสีย่ งจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างเปราะบาง
และเป็ นปจั จัยที่อาจจะกดดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ทัง้ ปญั หาหนี้สาธารณะในกลุ่มยูโรโซนที่ยงั
ขาดความชัดเจนว่าจะสามารถแก้ไขปญั หาได้หรือไม่ ความเสีย่ งทางด้านการคลัง (Fiscal Cliff) ของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจจีนน่ าจะมีเสถียรภาพมากขึน้ หลังจากชะลอตัวในช่วงเวลาเกือบ 2 ปี ทผ่ี ่านมา ส่วน
เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มทีจ่ ะอ่อนแอลงรวมทัง้ มีความเสีย่ งเพิม่ เติมจากกรณีพพิ าทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนทีอ่ าจ
ยืดเยือ้
อย่ า งไรก็ดี บริษัท จะดํ า เนิ น กิจ การอย่ า งรอบคอบ รัด กุ ม ยึด หลัก การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การที่ดี
พิจารณาถึงปจั จัยความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจอย่างรอบด้าน บริหารองค์กรอย่างระมัดระวังด้วยการ
ตระเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มคี วามซับซ้อนและกระแสการเปลี่ยนแปลง
รอบด้าน กําหนดแผนฉุ กเฉินรองรับกับเหตุการณ์กรณีเลวร้าย วิเคราะห์ปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างถีถ่ ว้ นโดย
ใช้หลักของเหตุและผล มุ่งมันพั
่ ฒนานํ าเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจและเกิดความประทับใจสูงสุด เน้นการติดตามผลจากระบบสารสนเทศในด้านต่างๆ เพือ่ นํามาใช้
ในการตัดสินใจและแก้ไขปญั หาได้อย่างทันเหตุการณ์ เพิม่ พูนทักษะและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้
บริหารงานได้อย่างมืออาชีพ เสริมสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดเี พื่อให้เกิดพลังร่วมและพร้อมที่จะก้าวไปสู่
ความสําเร็จร่วมกันอย่างยังยื
่ นตลอดไป
(3) ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
3.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในปี 2555 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กบั บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นจํานวนเงินรวม 625,000.00 บาท
ค่าบริการอื่น – ไม่มี
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13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
1. นายทะเบียนหุ้น

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

2. ผูส้ อบบัญชี

นายบุญญฤทธิ ์ ถนอมเจริญ หรือนายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิ ์เลิศ
หรือนายวินิจ ศิลามงคล
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120
โทรศัพท์ 66(2) 6772000 โทรสาร 66(2) 6772222

3. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

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

4. ที่ปรึกษาทางการเงิ น

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

5. ผูล้ งทุนสัมพันธ์

นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี-การเงิน
บมจ. โอซีซี เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-295-0415
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ส่วนที่ 3
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วร
ต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั
และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูล ที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ว นที่เป็ น
สาระสําคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และ
ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2556 ต่อผูส้ อบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความ
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร กํากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่
ข้าพเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
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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ลายมือชื่อ

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการบริษทั
1. รายละเอียดของกรรมการบริษทั และสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ชือ่ -สกุล
ตําแหน่ง

คุณวุฒทิ างการศึกษา
และประวัตกิ ารอบรม

การอบรม
*สัดส่วน
หลักสูตร
การถือหุน้
กรรมการ

นางกาญจนา สายสิรพิ ร
ประธานกรรมการ
อายุ 66 ปี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

0.33%

นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป์
รองประธานกรรมการ
อายุ 69 ปี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

1.66 %

นางธีรดา อําพันวงษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
อายุ 42 ปี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด
สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.47%
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DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง
2519 – ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
รุน่
ตําแหน่งปจั จุบนั ประธานกรรมการ
32/2003

กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 7- แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- กรรมการ บจ.ไทยบุนกะแฟชั ่น
- รองประธานกรรมการ
บจ.ชิเซโด้ โปรเฟส ชันแนล
่
(ไทยแลนด์)
- ประธานกรรมการ บจ.แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย)
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจ.โอเรียนเต็ลซาลอนบิสซิเนส
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจ.เอ็มไอแอล (ประเทศไทย)
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 3 แห่ง
2530-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
รุน่
ตําแหน่งปจั จุบนั รองประธานกรรมการ
5/2001
2515-ปจั จุบนั บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
2515-ปจั จุบนั บมจ.สหพัฒนพิบลู
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 24 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
- กรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 4 แห่ง
2551-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
รุน่
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การและ
51/2004
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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.อินเตอร์เนชันแนล
่
ตําแหน่งปจั จุบนั ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 15 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์
- กรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ
- กรรมการ บจ.เซนซาลอนบิสสิเนส
- กรรมการ บจ.ชิเซโด้ โปรเฟส ชันแนล(ไทยแลนด์
่
)
- กรรมการ บมจ.ประอาภรณ์
- กรรมการ
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ชือ่ -สกุล
ตําแหน่ง

คุณวุฒทิ างการศึกษา
และประวัตกิ ารอบรม

การอบรม
*สัดส่วน
หลักสูตร
การถือหุน้
กรรมการ

นายมนู ลีลานุ วฒ
ั น์
กรรมการ
อายุ 67 ปี

Bachelor of Mechanical
Engineering, Chiba University,
Japan

0.06%

นายชัยเลิศ มนูญผล
กรรมการ
อายุ 53 ปี

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

0.05 %

นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
กรรมการ
อายุ 66 ปี

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
3.97 %
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เลขานุ การ จาก Pitman London
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บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็นเตอร์ไพรส์
่
- ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการฝาย
บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล
่
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 6 แห่ง
2550-ปจั จุบนั บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
รุน่
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
68/2005
ั
2547-ปจจุบนั บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล
่
ั
ตําแหน่งปจจุบนั กรรมการ
2542-ปจั จุบนั บมจ.ธนูลกั ษณ์
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
ั
2530-ปจจุบนั บมจ.โอซีซี
ตําแหน่งปจั จุบนั ประธานคณะกรรมการ
สรรหา และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
ั
2519-ปจจุบนั บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
ตําแหน่งปจั จุบนั ประธานกรรมการ
2516-ปจั จุบนั บมจ.ไทยวาโก้
ตําแหน่งปจั จุบนั ประธานกรรมการ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 28 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
- กรรมการ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล
่
- กรรมการ บมจ.ธนูลกั ษณ์
- กรรมการ บจ.ชิเซโด้ โปรเฟส ชันแนล
่
(ไทยแลนด์)
- ประธานกรรมการ บจ.ไทยกุลแซ่
- ประธานกรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ
DAP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 3 แห่ง
2533-ปจั จุบนั บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั ่นแนล
รุน่
ตําแหน่งปจั จุบนั รองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยS
3/2003
ั
2530-ปจจุบนั บมจ.โอซีซี ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
2528-ปจั จุบนั บมจ.ประชาอาภรณ์
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการรองผูจ้ ดั การ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 9 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- รองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย S บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั ่นแนล
- กรรมการรองผูจ้ ดั การ บมจ.ประชาอาภรณ์
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจ.แชมป์เอช
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 2 แห่ง
2553-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
รุน่
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการ
68/2005
ั
2538-ปจจุบนั บมจ.เอส & เจ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็นเตอร์ไพรส์
ตําแหน่งปจั จุบนั รองประธานกรรมการ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 22 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
- รองประธานกรรมการ
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ชือ่ -สกุล
ตําแหน่ง

คุณวุฒทิ างการศึกษา
และประวัตกิ ารอบรม

การอบรม
*สัดส่วน
หลักสูตร
การถือหุน้
กรรมการ

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

-

นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 59 ปี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

-

นายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 77 ปี

Commerce College, Hong Kong

-

นางอรดี รุง่ เรืองโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 62 ปี

ประสบการณ์ทาํ งานหลัก

บจ. เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชันแนล
่
บมจ.เอส & เจ อินเตอร์เนชั ่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์
บจ.อินเตอร์เนชันแนล
่
แลบบอราทอรีส์
- กรรมการ บจ.ไทยบุนกะแฟชัน่
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง
รุน่ 5/2001 2537-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
ตําแหน่งปจั จุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
EAC
รุน่ 1/2001 กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
RCC - กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
รุน่ 1/2006 ไทย
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
DCP
-ไม่ม-ี

Refresher
รุน่ 1/2008
CDC
รุน่ 3/2008
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 2 แห่ง
รุน่ 1/2000 2549-ปจั จุบนั บมจ.แม็ทชิง่ แม็กซิไมซ์ โซลูช ั ่น

ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการบริหาร
2542-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการตรวจสอบ
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน 6 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
-ไม่ม-ี
DCP บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 2 แห่ง
2550-ปจั จุบนั บมจ.โอซีซี
รุน่
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการตรวจสอบ
68/2005
2544-ปจั จุบนั บมจ.ธนูลกั ษณ์
ตําแหน่งปจั จุบนั กรรมการทีป่ รึกษา
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน -ไม่ม-ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับบริษทั
-ไม่ม-ี

หมายเหตุ : 1. * จํานวนหุน้ รวมการถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา เป็นคูส่ มรสของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึง่ มีศกั ดิเ์ ป็ นอาของ นางธีรดา อําพันวงษ์
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ข้อมูลคณะกรรมการบริ หาร
ชือ่ -สกุล
ตําแหน่ง

นางธีรดา อําพันวงษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
อายุ 42 ปี
นางจันทรา ตัง้ ธนศฤงคาร
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยบัญชี-การเงิน
อายุ 59 ปี
นายประกิต ชุณหสมบูรณ์
ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
อายุ 62 ปี
นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์
ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยสํานักงาน
อายุ 59 ปี
นางสาวศิรพิ ร ตัง้ ธนศฤงคาร
ผูอ้ าํ นวยการ
ฝา่ ยการตลาดเครือ่ งสําอาง
อายุ 49 ปี

คุณวุฒทิ างการศึกษา
และประวัตกิ ารอบรม

ปริญญาโท สาขาการตลาด
สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์

การอบรม
*สัดส่วน
หลักสูตร
การถือหุน้
กรรมการ

ทักษะและประสบการณ์ทาํ งานหลัก

2.47%

DCP การตลาด การบริหารแบรนด์สนิ ค้า การ
พัฒนาธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัด
รุน่
51/2004 จําหน่าย การร่วมทุน การค้าระหว่างประเทศ
ธุรกิจแฟชันไฟลสไตล์
่
ปริญญาตรี สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยราช 0.08% DCP การบัญชี การเงิน การธนาคาร การลงทุน
ภัฎ สวนดุสติ
และภาษีอากร
รุน่
ผ่านการอบรม CFO จากสภาวิชาชีพ
73/2006
บัญชี
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ
DCP การบริหารจัดการทัวไป
่ การตลาด การจัด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุน่ 3/2000 จําหน่าย การบริหารจัดซือ้ การผลิต การค้า
ผ่านการอบรมการบริหารความเสีย่ งจาก
DCP ระหว่างประเทศ การบัญชี และคอมพิวเตอร์
ศศินทร์และสมาคมบริษทั จดทะเบียน
Refresher ประยุกต์
ไทย
รุน่ 2/2006
ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บณ
ั ฑิต
0.32% DCP รุน่ การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจ และ
73/2006 การพัฒนาวิชาชีพเสริมความงาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
FN รุน่
28/2006
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด
0.00%
การสือ่ สารมวลชน การพัฒนาธุรกิจ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ : 1. * จํานวนหุน้ รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
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2. ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษทั ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ดํารงตําแหน่ง
ชื่อบริษทั
บจ.ไทยบุนกะแฟชัน่
บจ.ชิเซโด้ โปรเฟสชันแนล
่
(ไทยแลนด์)
บจ.แฮร์ เซอร์วสิ (ไทย)
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
บมจ.ธนูลกั ษณ์
บจ.ไทยกุลแซ่

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

D
B
A
C
C

หมายเหตุ A = ประธานกรรมการ
D = กรรมการ

56-1 20130321 22/03/13 10:30

D
D

D
F
D
D
D
D
D

D

D
D
A

E

D
B
D
A

B = รองประธานกรรมการ
E = ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย
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C = กรรมการผูจ้ ดั การ
F = ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย
- ไม่มี
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เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2555 วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางอรดี รุง่ เรือง
โรจน์ นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายเกรียงศักดิ ์ ศรีไพศาล เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ในปี
2555 อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปีนบั แต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2555 เป็ นต้นไป คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยมีเลขานุ การบริษทั ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบ ตั ิหน้ าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเป็ นวาระ
ประจํา
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครัง้ โดยมีฝา่ ยบริหารและผูส้ อบ
บัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษทั อีก 6 ครัง้ สาระสําคัญของการ
ปฏิบตั งิ านในรอบปี 2555 สรุปได้ดงั นี้
1. รายงานทางการเงิน
ดู แ ลรายงานทางการเงิน ของบริษัท ให้มีก ารปฏิบ ัติต ามมาตรฐานการบัญ ชีท่ีร บั รองทัว่ ไปตลอดจน
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี รว่ มกับฝา่ ยบริหารและผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อรับทราบรายงานและ
พิจารณาข้อชีแ้ จงจากฝ่ายบริหาร รวมทัง้ ได้เชิญผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการสอบ
ทานและตรวจสอบงบการเงิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจทานและตรวจสอบ ตลอดจนความเป็ น
อิสระในการดําเนินงานของผูส้ อบบัญชี ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษทั อนุ มตั เิ พื่อนําส่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือเสนอผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ล้วแต่กรณี
2. การควบคุมภายใน
ดูแลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานของสํานัก
ตรวจสอบภายใน รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รายงานของผูส้ อบบัญชี และแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษทั สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนการพัฒนางานด้านการตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ นี้ สํานักตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุ มตั ิ
แผนการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ และบุคลากรของสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ า
บริษทั ยังคงมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมกับสภาพธุรกิจ และได้ดําเนินการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อนทีม่ สี าระสําคัญอย่างต่อเนื่อง
3. การบริหารความเสีย่ ง
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ดูแลให้บริษทั มีการประเมินความเสีย่ งในด้านต่างๆ ครอบคลุมทัง้ องค์กรเพื่อประโยชน์ในการบริหารความ
เสีย่ งของบริษทั ทางด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดําเนิน
ธุรกิจ การบริหารจัดการ และ ด้านการเงิน
4. รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและร่วมพิจารณาอนุ มตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ กิดขึน้ เช่น การว่าจ้างและ
การคํ้าประกันบริษทั ทีเ่ ข้าข่ายรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความเป็ นอิสระและคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี พิจารณาค่าสอบบัญชีท่ี
เสนอ และได้ ร่ ว มกับ ฝ่ า ยบริห ารในการประเมิน ผลการปฏิบ ัติ ง านของผู้ส อบบัญ ชีใ นรอบปี ท่ีผ่ า นมา
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัท นํ าเสนอต่ อที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิใ ห้
นายบุญญฤทธิ ์ ถนอมเจริญ ทะเบียนเลขที่ 7900 หรือนางสาวนภาพร สถิตย์ธรรมพร ทะเบียนเลขที่ 7494
หรือนายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิ ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนางสาวอรวรรณ ศิรริ ตั นวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือ
นายวินิจ ศิลามงคล ทะเบียนเลขที่ 3378 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับปี
2555 นับเป็ นปี ท่ี 2
6. ทบทวนและให้ความเห็นเพิม่ เติมในการจัดทํางบประมาณประจําปีของบริษทั
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่า รายงานทางการเงิน ของบริษัท มีค วามถู ก ต้อ งใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจ มีการประเมินและจัดการความเสีย่ งครอบคลุมในด้านการปฏิบตั งิ านและโครงการลงทุนใหม่ๆ มี
การเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอและไม่พบการกระทําที่เป็ นการฝ่าฝื นข้อกฎหมายหรือ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(นางอรดี รุง่ เรืองโรจน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน)
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