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สารบัญ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

ท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th



วิสัยทัศน์

เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแรง

ร่วมสร้างสรรค์ส่ิงท่ีแตกต่างและดีท่ีสุด

เพื่อตอบแทนทุกสัมผัสแห่งความไว้วางใจ

ด้วยสินค้าและบริการท่ีสร้างความสวย

ความสุข และความประทับใจ

เพื่อพนักงานของเรา ลูกค้าของเรา

คู่ค้าของเรา ผู้ถือหุ้นและสังคมไทยของเรา

6 O.C.C. Values   ค่านิยม 6 งาม

B = Boundaryless             งามจริง...ต้องเปิดใจ

E = Ethics and Integrity         งามด้วยใจ...ต้องซ่ือสัตย์

A = Adaptability to Change        งามไม่จำากัด...ต้องเปล่ียนและปรับ

U = Unity                  งามพร้อมสรรพ...ต้องสามัคคี

T = Talent                  งามทุกท่ี...ต้องเก่งและพัฒนา

Y = You are Our Valued Customer   งามอย่างมีคุณค่า...ต้องรักบริการ

BeauTY from within           งามนานๆ ต้องงามจากภายใน
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นับต้ังแต่ปี 2516 ท่ีบริษัทได้เร่ิมก่อต้ังและประกอบกิจการมาจนถึงปี 2556 ท่ีบริษัทได้ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 40 อย่างเต็มภาคภูมิ 
โดยตลอดระยะเวลา 40 ปี ท่ีผ่านมา บริษัทยึดถือหลักการดำาเนินกิจการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจ และคำานึงถึงสิทธิของผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ดำาเนินงาน และมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพ่ือรองรับปัจจัยความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองภัยทางธรรมชาติ ความผันผวนทางการเมือง หรือการชะลอตัวของเศรษฐกิจท้ังภายใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยยังคงรักษาฐานะทางการเงินท่ีม่ันคงควบคู่ไปกับการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 1,555,776,084 บาท กำาไรสำาหรับปี 101,373,334 บาท ซ่ึงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
และการเมืองภายในประเทศได้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม และมีผลทำาให้รายได้ของบริษัทลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 
4.21 และกำาไรสำาหรับปีลดลงร้อยละ 5.22 แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังคงให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาพนักงานเพ่ือ
สร้างเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน บริษัทมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยรวมและพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลท่ีมีความ
พร้อม มีการจัดหลักสูตรอบรมเพ่ิมเติมทักษะความรู้แก่พนักงานแต่ละระดับอย่างท่ัวถึงและเป็นระบบเพ่ือให้สอดรับเก้ือหนุนกัน 
เพ่ือสร้างองค์กรท่ีเข้มแข็งนำาไปสู่ความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยังได้ปลูกฝังให้พนักงานเคารพ
ในสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน ด้วยการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความเคารพและให้เกียรติกัน เคารพในความเป็นส่วนตัว ความ
เป็นอิสระ และผลประโยชน์ของผู้อ่ืน มีความเป็นกลางและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก แยกเพศ 
ชนช้ัน หรือเช้ือชาติ ท้ังน้ี เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองต่อกัน มีมิตรภาพและมีความสุขในสังคมโดยรวม

โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2556 ประธานคณะกรรมการบริษัทในฐานะ
ตัวแทนของบริษัท ได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือแสดงออกถึงการให้
สัตยาบันและรับทราบข้อตกลงคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเพ่ือให้สอดคล้องกับการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้มี
ดำาเนินการปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน ในเร่ืองการต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปช่ันด้วย ซ่ึงจะมีการนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2557 ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2557 เพ่ือพิจารณา
อนุมัติอย่างเป็นทางการและจะประกาศใช้ต้ังแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท โอซีซี จำากัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย ท่ีได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัท จนทำาให้บริษัทประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองมาตลอด
ระยะเวลา 40 ปี คณะกรรมการบริษัทขอตอบแทนด้วยการมุ่งม่ันดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ให้สมกับความเช่ือถือและความไว้วางใจท่ีได้รับ และจะปรับปรุง
พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้แข็งแกร่งย่ิงข้ึนเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป

 

สารจากคณะกรรมการ

นางกาญจนา สายสิริพร

ประธานกรรมการ

นางธีรดา อำาพันวงษ์
กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2556 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งต้ัง นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ นางวัชนี 
วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายวันชัย อ่ำ�พ่ึงอาตม์ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปี 2556 โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 1 ปี
นับแต่วันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน กรรมการทุก
ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด โดยมีเลขานุการบริษัททำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงสอดคล้องกับ
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นวาระประจำา

 ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 12 คร้ัง โดยมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระ
อันควร ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทอีก 6 คร้ัง สาระสำาคัญของการปฏิบัติงานในรอบปี 2556 สรุปได้ดังน้ี

1. รายงานทางการเงิน

 ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปตลอดจนมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ใหม่ และ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงิน
ประจำาปี โดยเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพ่ือรับทราบข้อมูลเก่ียวกับผลการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน  ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจทานและตรวจสอบ ตลอดจนความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 
ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเพ่ือนำาส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี นอกจากน้ีได้มีการ
พิจารณาผลประกอบการของบริษัทโดยประชุมร่วมกับผู้บริหารสายการบัญชีและการเงิน เป็นประจำาทุกเดือน เพ่ือรับทราบรายงาน
และพิจารณาข้อช้ีแจงจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ท่ีรับรองท่ัวไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานของสำานักตรวจสอบ
ภายใน รายงานของคณะกรรมการความเส่ียง รายงานของผู้สอบบัญชี และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการบริษัท สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร 
ตลอดจนการพัฒนางานด้านการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ท้ังน้ี สำานักตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำาปี งบประมาณ และบุคลากร ของสำานักตรวจสอบภายใน เพ่ือให้
เกิดความม่ันใจว่าบริษัทยังคงมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และได้ดำาเนินการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในในส่วนงานท่ีมีความสำาคัญและมีระดับความเส่ียงสูงอย่างต่อเน่ือง

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
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3. การบริหารความเส่ียง

 ดูแลให้บริษัทมีการประเมินความเส่ียงในด้านต่างๆ ครอบคลุมท้ังองค์กรเพ่ือประโยชน์ในการบริหารความเส่ียงของบริษัท
ทางด้านการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำาเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และ ด้าน
การเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการประเมินและจัดการความเส่ียงครอบคลุมในด้านการปฏิบัติงาน และ 
การลงทุนอย่างเหมาะสม และไม่พบการกระทำาท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4. รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และร่วมพิจารณาอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ี
เกิดข้ึน เช่น การว่าจ้างและการค้ำ�ประกันบริษัทท่ีเข้าข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นปกติทางธุรกิจ และมีการเปิด
เผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอ 

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี  พิจารณาค่าสอบบัญชีท่ีเสนอ และ
ได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้คณะ
กรรมการบริษัทนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ทะเบียนเลขท่ี 7900 หรือ นาย
วินิจ ศิลามงคล ทะเบียนเลขท่ี 3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ ทะเบียนเลขท่ี 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย เป็นผู้
สอบบัญชีของบริษัทสำาหรับปี 2556 นับเป็นปีท่ี 3

6. ทบทวนและให้ความเห็นเพ่ิมเติมในการจัดทำางบประมาณประจำาปีของบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยไม่มีข้อจำากัดในการได้รับข้อมูล และความ
ร่วมมือจากบริษัท ทำาให้การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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1.1 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับบริษัท

 ช่ือบริษัท บริษัท โอซีซี จำากัด (มหาชน)

 ช่ือย่อหลักทรัพย์ OCC

 ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญจำานวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 ทุนชำาระแล้ว จำานวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 60 ล้านบาท

 เลขทะเบียนบริษัท 0107537001323

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองสำาอาง เส้ือผ้า เคร่ืองดนตรี 

  และให้บริการเสริมความงาม

 ท่ีต้ังสำานักงานใหญ่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

  กรุงเทพมหานคร 10120

 โทรศัพท์ 02-2954545, 02-2954567

 โทรสาร 02-2950415

 HOmE PAGE www.occ.co.th

1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปมีดังนี้
 1. บริษัท เอ็ม ไอ แอล (ประเทศไทย) จำากัด

   ท่ีต้ังสำานักงานใหญ่ 729/21 - 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
    กรุงเทพมหานคร 10120
    โทรศัพท์ 02 – 2954760 – 2 โทรสาร 02 - 2954759
   ประเภทธุรกิจ ขายปลีกแชมพูเปล่ียนสีผม
   ทุนจดทะเบียน เป็นหุ้นสามัญจำานวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
   ทุนท่ีออกและเรียกชำาระแล้ว จำานวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทเป็นเงิน 3 ล้านบาท
   สัดส่วนการถือหุ้น 12.67%

 2. บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำากัด

   ท่ีต้ังสำานักงานใหญ่ 729/23 - 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง 
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทรศัพท์ 02 – 6839620 โทรสาร 02 - 2954763
   ประเภทธุรกิจ เสริมความงาม
   ทุนจดทะเบียน เป็นหุ้นสามัญจำานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
   ทุนท่ีออกและเรียกชำาระแล้ว จำานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทเป็นเงิน 1 ล้านบาท
   สัดส่วนการถือหุ้น 15.00%
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 3. บริษัท ชิเซโด้ โปรเฟสช่ันแนล (ไทยแลนด์) จำากัด

   ท่ีต้ังสำานักงานใหญ่ 2 ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
    เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
    โทรศัพท์ 02 – 2617321 – 2 โทรสาร 02 - 2617323
   ประเภทธุรกิจ ให้บริการเสริมสวย สปา และจัดแต่งทรงผม
   ทุนจดทะเบียน เป็นหุ้นสามัญ 7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    สัดส่วนการถือหุ้น  16.00%

 4. บริษัท เซน ซาลอนบิสสิเนส จำากัด
   ท่ีต้ังสำานักงานใหญ่ เลขท่ี 729-4/7 อาคารโอซีซี ช้ันท่ี 3 ถนนรัชดาภิเษก
    แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหาคร 10120 
     โทรศัพท์ 02 – 2954545 ต่อ 511 โทรสาร 02 – 2950415 
   ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจร้านเสริมสวย ตกแต่งทรงผม 
    และจำาหน่ายเคร่ืองสำาอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
   ทุนจดทะเบียน เป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้นๆละ 10 บาท
   สัดส่วนการถือหุ้น 11.00%

1.3 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

 1. นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
    62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
    แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
    โทรศัพท์ 02 – 2292800 โทรสาร 02-2292888

 2. ผู้สอบบัญชี นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ
    หรือนายวินิจ ศิลามงคล
    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
    ช้ัน 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120
    โทรศัพท์ 66(2) 6772000 โทรสาร 66(2) 6772222

 3. ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิส จำากัด
    747/151 – 152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์ 
    แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทรศัพท์ 02 – 6838023 โทรสาร 02 – 6838843

 4. ท่ีปรึกษาทางการเงิน บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง
    757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
    โทรศัพท์ 02 – 2930030 โทรสาร 02 – 2930040

 5. ผู้ลงทุนสัมพันธ์ นางจันทรา ต้ังธนศฤงคาร
    ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี – การเงิน
    บมจ.โอซีซี เลขท่ี 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    โทรศัพท์ 02 – 2954545 ต่อ 508 โทรสาร 02 - 2950415
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

(หน่วย 1 : 1000 บาท)

รายการ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

รายได้จากการขาย 1,506,776 100.00% 1,584,318 100.00% 1,368,559 100.00%

หัก ต้นทุนขาย 774,120 51.38% 803,637 50.72% 680,888 49.75%

กำาไรข้ันต้น 732,656 48.62% 780,681 49.28% 687,671 50.25%

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 656,329 43.56% 677,730 42.78% 591,699 43.24%

กำาไรจากการดำาเนินงาน 76,327 5.07% 102,951 6.50% 95,972 7.01%

บวก รายได้อ่ืน 49,000 3.25% 39,883 2.52% 46,609 3.41%

กำาไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 125,327 8.32% 142,834 9.02% 142,581 10.42%

หัก ดอกเบ้ียจ่าย 0.00 0.00 0.00

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 125,327 8.32% 142,834 9.02% 142,581 10.42%

หัก ภาษีเงินได้ 23,954 1.59% 35,875 2.26% 42,633 3.12%

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ 101,373 6.73% 106,959 6.75% 99,948 7.30%

รายได้รวม 1,555,776 100.00% 1,624,201 100.00% 1,415,168 100.00%

ค่าใช้จ่ายรวม 1,430,449 91.94% 1,481,367 91.21% 1,272,587 89.92%

กำาไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 125,327 8.06% 142,834 8.79% 142,581 10.08%

หัก ดอกเบ้ียจ่าย 0.00 0.00 0.00

หัก ภาษีเงินได้ 23,954 1.54% 35,875 2.21% 42,633 3.01%

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ 101,373 6.52% 106,959 6.59% 99,948 7.06%
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ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO)

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 3.00 เท่า 2.21 เท่า 2.44 เท่า

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.33 เท่า 1.32 เท่า 1.26 เท่า

 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.28 เท่า 0.48 เท่า 0.35 เท่า

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า 5.87 เท่า 6.17 เท่า 5.78 เท่า

 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 61 วัน 58 วัน 62 วัน

 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 2.97 เท่า 3.66 เท่า 3.63 เท่า

 ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 121 วัน 98 วัน 99 วัน

 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี 5.13 เท่า 6.19 เท่า 5.77 เท่า

 ระยะเวลาชำาระหน้ี 70 วัน 58 วัน 62 วัน

 Cash Cycle 112 วัน 98 วัน 99 วัน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (PROFITABILITY RATIO)

 อัตรากำาไรข้ันต้น 48.62 % 49.28 % 50.25 %

 อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน 5.07 % 6.50 % 7.01 %

 อัตรากำาไรอ่ืน 3.15 % 2.46 % 3.29 %

 อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร 93.01 % 109.97 % 75.26 %

 อัตรากำาไรสุทธิ 6.52 % 6.59 % 7.06 %

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 14.36 % 16.46 % 16.78 %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 9.82 % 11.26 % 11.93 %

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 59.65 % 69.07 % 99.69 %

 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 1.51 เท่า 1.71 เท่า 1.69 เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL RATIO)

 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.43 เท่า 0.50 เท่า 0.43 เท่า

 อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบ้ีย NA NA NA

 อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน 1.12 เท่า 2.03 เท่า 0.89 เท่า

 อัตราการจ่ายเงินปันผล 44.88 % 42.02 %

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสำาคัญ
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ข้อมูลสรุป (executive summary)

บริษัท โอซีซี จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินกิจการเจริญรุ่งเรืองราบร่ืนมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานและก้าวสู่ปีท่ี 40 ด้วยความ
ม่ันคง ประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอางและผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าท่ีมีคุณภาพสูง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า
ช้ันนำา ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการจัดจำาหน่ายผ่านเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจครอบคลุม
เกือบทุกช่องทางการขายท่ัวประเทศ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ช้ันนำาท่ีโดดเด่นในปัจจุบัน ได้แก่ เคร่ืองสำาอาง “คัฟเวอร์มาร์ค” (COV-
ErmArk) ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผม “ชิเซโด้ โปรเฟสช่ันแนล” (SHISEIdO PrOfESSIONAl) ชุดกีฬา ชุดนอนและชุดช้ัน
ในสตรี “กี ลาโรช” (GUY lArOCHE)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปีท่ีผ่านมาขยายตัวชะลอลงจากปีก่อนตามการอ่อนแรงของอุปสงค์ในประเทศ ในช่วงคร่ึงแรก
ของปีการบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัว ขณะท่ีการลงทุนของภาคธุรกิจยังมีต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ในช่วงคร่ึงหลังของปีเศรษฐกิจ
กลับมีทิศทางชะลอลงอย่างมากจากการหดตัวของอุปสงค์ในประเทศ เน่ืองจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีเร่ิม
ทยอยหมดลง รวมท้ังการใช้จ่ายเพ่ือลงทุนทำาได้ล่าช้า ประกอบกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีสูง
ข้ึน ส่งผลให้ภาคครัวเรือนเพ่ิมความระมัดระวังในการใช้จ่าย ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนเพ่ือรอความชัดเจน ส่วนภาคการท่อง
เท่ียวยังสามารถขยายตัวได้แต่ช่วงปลายปีจำานวนนักท่องเท่ียวเร่ิมลดลงจากปัญหาทางการเมืองในประเทศ 

ในขณะท่ีภาคการส่งออกฟ้ืนตัวได้อย่างช้าๆ เน่ืองจากบางอุตสาหกรรมของไทยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงมี
ข้อจำากัดด้านเทคโนโลยีการผลิตจึงไม่สามารถผลิตสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดโลกท่ีเปล่ียนไปได้มากนัก  

จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีต้องเผชิญกับปัจจัยลบและสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ผู้บริโภคต่างขาดความเช่ือม่ัน
จึงได้ชะลอการใช้จ่าย โดยเลือกซ้ือสินค้าเท่าท่ีจำาเป็นและบริโภคในปริมาณท่ีจำากัด จึงส่งผลกระทบต่อการดำาเนินกิจการของภาค
ธุรกิจทุกรายไม่มากก็น้อย โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทมียอดขายท่ีระดับ 1,506.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.89% แต่บริษัทยัง
คงสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น 

บริษัทมีกำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 125.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17.51 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.26% แต่เม่ือ
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีมีอัตราลดลงแล้วคงเหลือกำาไรสุทธิ 101.37 ล้านบาท ลดลง 5.22% เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน

แต่อย่างไรก็ดีโครงสร้างทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ในระดับท่ีแข็งแกร่งมากอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลาหลายปี โดยมี
หลายตัวช้ีวัดของอัตราส่วนทางการเงินท่ีสำาคัญ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องท่ีดีมาก เช่น ตัวอย่างสำาหรับปีน้ี บริษัทมีเงิน
ทุนหมุนเวียนสุทธิ 475.25 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 3.00 เท่า ในขณะท่ีมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (dEBT 
TO EqUITY) อยู่ในระดับท่ีต่ำ�มากเพียง 0.43 เท่า

ผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา เกิดจากความทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกระดับโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค 
ใดๆ แต่ยังคงมีความต้ังใจแน่วแน่ร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
บริหารจัดการอย่างระมัดระวังและวางแผนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มุ่งม่ันในการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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3.1 สรุปสาระสำาคัญของการประกอบธุรกิจ
 บริษัทได้ก่อต้ังและประกอบกิจการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2516 ในระยะแรกใช้ช่ือว่า บริษัท โอเลียร่ี คัฟเวอร์มาร์ค เซ็นเตอร์ 

จำากัด เพ่ือจัดจำาหน่ายเคร่ืองสำาอาง “โอเลียร่ี คัฟเวอร์มาร์ค” (O’lEArY COVErmArk) โดยเปิดเป็นศูนย์บริการความงามให้คำา
ปรึกษาแก่ลูกค้าท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงต่อมาได้ขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายสู่ห้างสรรพสินค้าและร้านเสริมสวยท่ัวประเทศ โดยใช้
กลยุทธ์การดูแลหลังการขายท่ีสร้างความประทับใจ โดยเฉพาะการจัดทีมโปรโมช่ันเสริมแต่ละจุดขายเพ่ือสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ 
การบริการ และแนะนำาวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้อง สร้างความเช่ือม่ันแก่ลูกค้าซ่ึงให้การตอบรับด้วยดีตลอดมา ส่งผลให้
เคร่ืองสำาอางคัฟเวอร์มาร์คมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย สร้างความสำาเร็จให้บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองตราบจน
กระท่ังปัจจุบัน 

 บริษัทได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537 แปรสภาพเป็น “บริษัท
มหาชนจำากัด” และได้เพ่ิมการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อีกหลายประเภท โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้ดังน้ี

 กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอาง ประกอบด้วยเคร่ืองสำาอางสำาหรับผิวหน้า ผิวกาย และผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผม

 กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้ือผ้า ประกอบด้วยชุดช้ันในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา ชุดว่ายน้ำา และชุดลำาลอง

 กลุ่มเคร่ืองดนตรี ประกอบด้วยเปียโน กีต้า ไวโอลิน 

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีในวัยทำางานท่ีมีรสนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ มีการบริการ
ท่ีเอาใจใส่อย่างแท้จริง เพ่ือเพ่ิมความงามเสริมบุคลิกภาพสร้างความม่ันใจ ตระหนักในการดูแลผิวพรรณ สุขภาพกายและใจ เสริม
สร้างความสุขใจให้ตนเองและคนใกล้ชิด  

 บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำาหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยคำานึงถึงจริยธรรมในการค้า ใช้หลักการบริหาร
ความเส่ียง และการบริหารงานอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มุ่งม่ันท่ีจะก้าวไปสู่ความ
เป็นเลิศทางธุรกิจ ด้วยการให้ความสำาคัญกับบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำางานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อม
ท่ีเป็นมิตร และเอ้ือต่อการเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนา เพ่ือท่ีจะได้สามารถ
ใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3.2 โครงสร้างรายได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2556 สัดส่วน ปี 2555 สัดส่วน ปี 2554 สัดส่วน

เคร่ืองสำาอาง 1,302,539 86.45% 1,367,567 86.32% 1,168,080 85.35%

เส้ือผ้า 199,556 13.24% 209,747 13.24% 195,325 14.27%

เคร่ืองดนตรี 4,681 0.31% 7,004 0.44% 5,154 0.38%

รวม 1,506,776 100.00% 1,584,318 100.00% 1,368,559 100.00%
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3.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
  (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอาง

  (1.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

  บริษัทเป็นผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอางท่ีมีคุณภาพภายใต้เคร่ืองหมายการค้าท่ีจดลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ
และในประเทศ เช่น COVErmArk, kmA, SUNGrACE, SHISEIdO PrOfESSIONAl, ZOTOS, BSC HAIr CArE ซ่ึงแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละระดับได้อย่างครอบคลุมในทุกช่องทางการขาย เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์
บริการความงาม ร้านเสริมสวย โมเดอร์นเทรด ท้ังในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดท่ัวประเทศ โดยมีพนักงานขายท่ีผ่านการ
อบรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย และการให้บริการอย่างมืออาชีพ คอยให้คำาแนะนำาปรึกษา สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อม
บริการลูกค้าด้วยความต้ังใจ

  (1.2)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน

  ในรอบปีท่ีผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราท่ีสูงข้ึนไม่มากนัก จากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
มีการชุมนุมเรียกร้องของมวลมหาประชาชนต้องการปฏิรูปประเทศไทยเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันท่ีเกิดข้ึนในช่วงไตรมาส
สุดท้าย ทำาให้ความเช่ือม่ันการบริโภคในประเทศลดลง 

  อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้น่ิงนอนใจ ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว ยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้นวัตกรรมความ
งามท่ีล้ำ�หน้าหลายชนิด เพ่ือนำาเสนอสินค้าท่ีมีคุณสมบัติโดดเด่น ทันสมัย มีมาตรฐาน คุณภาพสูง คุ้มค่าสำาหรับผู้บริโภค การ
เพ่ิมเคาน์เตอร์จำาหน่ายในห้างสรรพสินค้าท่ีเปิดสาขาใหม่ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการขายท่ัวท้ังในเขตกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซ้ือเร็วข้ึน พร้อมเน้นการให้บริการแก่
ลูกค้าอย่างดีเลิศ เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจและความประทับใจสูงสุด

  ผลิตภัณฑ์คัฟเวอร์มาร์ค (COVErmArk) ซ่ึงเป็นแบรนด์หลักในกลุ่มเคร่ืองสำาอางของบริษัท ได้มีการพัฒนา
คุณสมบัติส่วนผสมของสารประกอบท่ีมีคุณค่า มีเทคโนโลยีการผลิตช้ันสูงโดยตรงจากประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือวางตำาแหน่งแบรนด์สะท้อน
ภาพลักษณ์ท่ีเป็นแบรนด์อินเตอร์ในระดับแนวหน้า ส่งผลให้สามารถเพ่ิมลูกค้ากลุ่มใหม่ ในขณะเดียวกันลูกค้าเดิมก็ได้รับความพึง
พอใจกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีพัฒนาเพ่ิมข้ึน อาทิ ผลิตภัณฑ์รองพ้ืน POwdErY fOUNdATION <JUSmE COlOr> ท่ีได้ถูกค้น
คิดพัฒนาข้ึนเพ่ือให้เฉดสีของรองพ้ืนกลมกลืนกับสีผิวจริง ส่งผลให้ผิวพรรณมีความสวยงามเปล่งประกาย ยาวนานตลอดวัน

  บริษัทจึงยังคงสามารถสร้างยอดขายจากผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีมีแบรนด์คู่แข่งจากประเทศ
ยุโรปหลายแบรนด์เข้ามาเปิดตัวแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมากข้ึน

  เคร่ืองสำาอางแบรนด์ kmA ซ่ึงเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัทเอง ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอลเล็กช่ันใหม่อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือตอบสนองกระแสนิยมแนวเคร่ืองสำาอางของวัยรุ่น และวัยเร่ิมทำางาน โดยใช้ดารานักแสดงท่ีมีช่ือเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพ่ือให้
เข้ากับคอนเซ็ปต์หลักและเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า พร้อมกับปรับปรุงสูตรต่างๆ ให้เหมาะกับสภาพผิวของคนไทย และ
ขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายไปในหลายพ้ืนท่ี รวมไปถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงได้รับการตอบรับท่ีดีมาก นอกจากน้ีบริษัทยัง
คงมีการเปิด kmA SHOP เพ่ิมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือขยายจุดบริการรองรับความต้องการของลูกค้า อีกท้ังยังได้ใช้การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ผ่านส่ือต่างๆ อาทิ ทีวี วิทยุ นิตยสาร และส่ือออนไลน์ SOCIAl mEdIA เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ จดจำา
และมีโอกาสทดลองสินค้า ส่งผลให้มียอดขายเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 

  ส่วนผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผมภายใต้ลิขสิทธ์ิของ SHISEIdO PrOfESSIONAl บริษัทได้นำาเข้าผลิตภัณฑ์
ท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย สอดรับกับเทรนด์แฟช่ันปัจจุบัน เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำ�ยายืดผม ผลิตภัณฑ์น้ำ�ยาดัดผมท่ีถนอมเส้นผม ผลิตภัณฑ์
เปล่ียนสีผม ผลิตภัณฑ์บำารุงรักษาเส้นผม และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างสูง โดยมีกิจกรรม
สนับสนุนการตลาดท่ีเน้นการสร้างความผูกพันระยะยาวกับตัวแทนจำาหน่าย อบรมความรู้แนะนำาเทคนิคใหม่ๆ เก่ียวกับการจัดแต่ง
ทรงผม การเปล่ียนสีผม ควบคู่กับการสาธิตวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้องโดยเทคนิเช่ียนผู้เช่ียวชาญของบริษัท ส่ิงเหล่าน้ีได้ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ท่ีทันสมัยของผลิตภัณฑ์ตอกย้ำ�ความเป็นหน่ึงในผู้นำาเทรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผม ส่งผลให้แบรนด์สินค้ามีความ
เข้มแข็งเป็นท่ียอมรับในตลาดมากย่ิงข้ึน สร้างความม่ันคงในเชิงธุรกิจให้ท้ังบริษัทและตัวแทนจำาหน่ายซ่ึงต่างมียอดขายเพ่ิมข้ึน
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  (1.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

  บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการคัดเลือกสินค้าและเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถใช้
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอางท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง ในส่วนท่ีเป็นสินค้านำาเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะดำาเนินการผ่านบริษัท
ในเครือของ บริษัท เพียส อินเตอร์คอสเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท ชิเซโด้ โปรเฟสช่ันแนล (ไทยแลนด์) จำากัด ส่วน
สินค้าท่ีวิจัยพัฒนาข้ึนเองภายในประเทศน้ันจะมีการประสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือสหกรุ๊ป เช่น บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล 
แลบบอราทอรีส์ จำากัด และ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเคร่ือง
สำาอางท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล มีความเช่ียวชาญในกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพเคร่ืองสำาอางมานาน ได้รับความ
ไว้วางใจจากเจ้าของหลายตราสินค้าช้ันนำาจากต่างประเทศให้เป็นผู้ผลิตเพ่ือส่งออกไปจำาหน่ายยังต่างประเทศมานาน  

 (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้ือผ้า

  (2.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

  บริษัทเป็นผู้แทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าประเภทชุดช้ันในสตรี ชุดนอนสตรี และชุดว่ายน้ำ� ภายใต้ลิขสิทธ์ิ
เคร่ืองหมายการค้า GUY lArOCHE แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการผลิตอย่างพิถีพิถัน ต้ังแต่
การสรรหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ  การคัดเลือกผ้าลูกไม้คุณภาพดีจากต่างประเทศ การออกแบบและคัดเลือกแบบท่ีสะท้อนถึงรสนิยม
สวยสง่างดงาม รวมถึงวิธีการตัดเย็บอย่างประณีตท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ GUY lArOCHE เพ่ือให้เหมาะกับสรีระของสุภาพสตรีไทย 
ซ่ึงสินค้าท้ังหมดของ GUY lArOCHE มีจำาหน่ายในห้างสรรพสินค้าช้ันนำาท่ัวประเทศ โดยมีพนักงานขายคอยบริการให้คำาแนะนำา
สินค้า

  นอกจากน้ีบริษัทยังได้เป็นผู้แทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดอินเนอร์แวร์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า GUNZE ท่ีมีช่ือเสียง
จากประเทศญ่ีปุ่น โดยใช้วัตถุดิบจากเส้นใยฝ้ายช้ันดีคุณภาพสูงถักเป็นผ้าด้วยเทคนิคพิเศษเพ่ิมความยืดหยุ่น เหมาะกับวัยรุ่นสวม
ใส่เป็นเส้ือลำาลอง ซ่ึงได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า

  ขณะเดียวกันบริษัทได้เพ่ิมแบรนด์ G&G เข้ามาเพ่ือให้เป็นอีกหน่ึงทางเลือกสำาหรับผู้บริโภคท่ีมีรสนิยมชอบผลิตภัณฑ์
เส้ือผ้าดีในราคาย่อมเยา ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ชุดช้ันในท่ีสวยงามทันสมัยน่าสวมใส่ เพ่ือรองรับกระแสคนรุ่นใหม่ท่ีเน้นความสำาคัญใน
การแต่งกาย

  ในปีน้ีบริษัทได้เพ่ิมความหลากหลายในกลุ่มของเส้ือผ้าสตรีด้วยการเป็นตัวแทนจำาหน่ายแบรนด์ ErA-wON  
GIrlfrIENd ผลิตภัณฑ์กางเกงสตรีท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองดีไซน์ รูปแบบท่ีหลากหลาย พร้อมวัตถุดิบท่ีถักทอด้วยเส้นใย
สังเคราะห์ชนิดพิเศษมีความยืดหยุ่นสูง สามารถกลับคืนรูปได้ดังเดิมทุกคร้ังท่ีเคล่ือนไหว โดยกางเกงสตรี ErA-wON GIrlfrIENd 
น้ีได้ถูกดีไซน์ภายใต้แนวคิด “สวมใส่สบาย เคล่ือนไหวคล่องแคล่วและสามารถนำามาสวมใส่กับเส้ือผ้าได้ทุกรูปแบบ” เพ่ือให้ตอบ
โจทย์กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเป็นสาวรุ่นใหม่จนถึงวัยทำางาน อายุ 18 – 35 ปี และกลุ่มเป้าหมายรอง อายุต้ังแต่ 
35 ปีข้ึนไป 

  (2.2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

  ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปีท่ีผ่านมาจะขยายตัวชะลอลงก็ตาม แต่สภาวะการแข่งขันของตลาด
ชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดว่ายน้ำ� ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ท่ีมีท้ังแบรนด์ในประเทศ
และแบรนด์ต่างประเทศเข้ามาสร้างสีสันและช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน โดยในแต่ละแบรนด์ต่างแข่งขันกันคิดค้น
วิจัยพัฒนานำาเสนอส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงในปีท่ีผ่านจะเห็นได้ว่าเกือบทุกแบรนด์ให้ความสำาคัญต่อฟังก์ช่ันการใช้งาน เช่น 

  1. SHAPEwEAr ท่ีมุ่งเน้นการสวมใส่กระชับรูปร่าง เสริมสร้างความม่ันใจ

  2. เส้ือช้ันในสตรีท่ีสามารถยกกระชับและเพ่ิมขนาดเนินอก
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   พร้อมกับการเลือกใช้วัตถุดิบ ความพิถีพิถันในการตัดเย็บ รูปแบบ ดีไซน์ เพ่ือสร้างความแตกต่าง รวมถึงการ
ยกระดับคุณภาพในการบริการลูกค้าเพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

   บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับแบรนด์ GUY lArOCHE สัญชาติฝร่ังเศสซ่ึงมีการจัดวางจำาหน่ายภายในประเทศมา
นาน ได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ อย่างสม่ำ�เสมอและเลือกใช้วัสดุท่ีมีมาตรฐาน ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและแบรนด์ ท้ังน้ีเพ่ือ
ตอบสนองวิถีชีวิตและแฟช่ันไลฟ์สไตล์ของสุภาพสตรียุคใหม่ในปัจจุบัน รวมท้ังการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ท่ีโดดเด่นเสริมความ
ภาคภูมิใจแก่ผู้สวมใส่ ส่งผลให้มียอดขายเพ่ิมข้ึนท่ามกลางกระแสการแข่งขันท่ีรุนแรงและเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว

   สำาหรับในปีท่ีผ่านมา ชุดช้ันใน GUY lArOCHE ยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยดีไซน์ท่ีทันสมัย มีฟังก์ช่ันท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้หญิงยุคใหม่ ด้วยการมุ่งเน้นไปท่ีผลิตภัณฑ์กลุ่ม SHAPEwEAr ท่ีมุ่งเน้นต่อการสวมใส่
กระชับรูปร่างช่วยแก้ไขข้อบกพร่องทางสรีระ เสริมสร้างความม่ันใจ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม CUP UP BrA เพ่ือการเพ่ิมขนาดเนินอกและ
ยกกระชับ กางเกงในท่ีทอแบบยกกระชับสะโพกทำาให้ผู้สวมใส่รู้สึกกระชับและม่ันใจในรูปร่างของตน ซ่ึงสามารถสร้างความสนใจ
และได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้า

   ในขณะท่ีชุดว่ายน้ำ� GUY lArOCHE ได้มีการผลิตสินค้ากลุ่มใหม่เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้า PlUS SIZE ซ่ึงได้รับ
การตอบรับท่ีดี รวมถึงรูปแบบ ดีไซน์ต่างๆในส่วนของชุดว่ายน้ำ� ชุดดำาน้ำ� ชุดออกกำาลังกาย ท่ีได้รับการพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึนส่งผลให้
มียอดขายเพ่ิมสูงข้ึนด้วย

   สำาหรับกิจกรรมการสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้า GUY lArOCHE ทางแบรนด์ได้มีการจัดแฟช่ันโชว์ประจำาปี
โดยร่วมกับห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน นอกจากน้ียังร่วมเดินแฟช่ันโชว์ในโอกาสต่างๆ รวมท้ังเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ
ในส่วนชุดว่ายน้ำ�ของผู้เข้าประกวด มิสไทยแลนด์เวิร์ดประจำาปี 2556 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำาปี 2556 และประชาสัมพันธ์
สินค้าผ่านส่ือหลากหลายช่องทางเพ่ือตอกย้ำ�ความเป็นผู้นำาแฟช่ัน

   ในส่วนของผลิตภัณฑ์ GUNZE ทางประเทศญ่ีปุ่นได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สร้างสรรค์สินค้าแห่ง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและคุณประโยชน์ เช่น คอลเล็คช่ัน COOl mAGIC มีการดีไซน์รูปแบบใหม่ท่ีทันสมัย เน้ือผ้าอ่อนนุ่ม
สวมใส่สบาย ดูดซึมเหง่ือตามธรรมชาติแล้วระบายออกอย่างต่อเน่ือง ส่วนคอลเล็คช่ัน HOT mAGIC มีเน้ือผ้าบางเบา สวมใส่แล้ว
ให้ความอบอุ่น มีสีสันหลากหลาย ในราคาท่ีคุ้มค่าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว ได้จำาหน่ายผ่านช่องทางท่ีหลาก
หลาย อาทิ ในห้างสรรพสินค้า โมเดอร์นเทรด แคตตาล็อกเซล เป็นต้น ซ่ึงได้รับการตอบรับท่ีดีมาก

   ผลิตภัณฑ์ชุดช้ันใน G&G เจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได้ไม่มาก สำาหรับเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกท่ีมีคุณภาพดีใน
ราคาท่ีแข่งขันได้ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมยอดการขายของกลุ่มเส้ือผ้าท้ังในระยะส้ันและในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

  (2.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าส่วนใหญ่ผลิตจากบริษัทในเครือสหกรุ๊ปท่ีมีช่ือเสียงมีคุณภาพเช่ือถือได้ เช่น บริษัท ธนูลักษณ์ 
จำากัด (มหาชน) บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำากัด และบริษัท ไทยกุนเซ่ จำากัด ซ่ึงแต่ละบริษัทมีมาตรฐานการผลิตช้ันสูงจนได้รับ
ความไว้วางใจจากเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจำานวนมากใช้เป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกไปจำาหน่ายยังต่างประเทศด้วย

 (3) กลุ่มเคร่ืองดนตรี 

  (3.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

  บริษัทได้เป็นผู้แทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองดนตรีเปียโนแบรนด์ rITmUllEr ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ซ่ึงมีความ
ไพเราะของโทนเสียงทุ้ม นุ่มนวล กังวาน อันเป็นเอกลักษณ์ของเปียโนสไตล์ยุโรป และแบรนด์ kAYSErBUrG ท่ีเป็นเปียโน ระดับ 
mASTEr PIECE ของโรงงานผลิตเปียโนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีการผลิตท่ีประณีตใช้อุปกรณ์ส่วนประกอบท่ีคงทนแข็งแรง มีโชว์รูม
จัดแสดงสินค้าพร้อมผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรีและผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการอบรมจากต่างประเทศไว้คอยแนะนำาและให้บริการหลังการ
ขาย พร้อมท้ังเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ เช่น ไวโอลิน ของแบรนด์ rIVErTONE และ กีตาร์แบรนด์ ASHTON : dESIGNEd IN AUS-
TrAlIA
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  (3.2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

  ตลาดเคร่ืองดนตรีประเทศไทยในปีท่ีผ่านมา ถึงแม้ในช่วงต้นปีจะได้รับผลกระทบต่อเน่ืองจากโครงการรถยนต์
คันแรก แต่กลุ่มลูกค้าของเคร่ืองดนตรีก็ยังคงมีความต้องการอยู่บ้างจึงทำาให้ทิศทางของตลาดมีการขยายไม่มากนัก ประกอบ
กับผู้ปกครองท่ีมีฐานะมักจัดให้บุตรหลานได้เร่ิมหัดเล่นดนตรีต้ังแต่ยังเล็ก ปัจจุบันมีเยาวชนสนใจเรียนดนตรีกันมากข้ึน โดย
มีโรงเรียนดนตรีเปิดให้บริการรองรับความต้องการ รวมไปถึงสถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่งมีการเปิดการเรียนการสอน
ภาควิชาดนตรีเพ่ิมข้ึน การตลาดและการจัดจำาหน่ายน้ันโดยส่วนใหญ่ยังคงเน้นให้ทางโรงเรียนและอาจารย์สอนดนตรีเป็นผู้
แนะนำาผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า บริษัทมีแนวทางท่ีจะสนับสนุนการศึกษาด้านดนตรีให้กับเยาวชน
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ์ให้กลายเป็นนักดนตรีแถวหน้าของประเทศ จึงได้ร่วมกับโรงงานผลิตเปียโน 
และรัฐบาลจีน เข้าร่วมเป็นตัวแทนการจัดการแข่งขัน NATIONAl YOUTH PIANO INTErNATIONAl COmPETITION 
รอบคัดเลือกประเทศไทย โดยจะทำาการคัดเลือกเยาวชนท่ีมีความสามารถด้านเปียโนเพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขัน
ชิงชนะเลิศท่ีเมืองกวางโจว ประเทศจีน โดยจะจัดข้ึนทุกๆ 2 ปี และในคร้ังต่อไป จะมีตัวแทนจำาหน่ายชาติอ่ืนๆเข้าร่วมการ
แข่งขันเพ่ิมข้ึนจากท่ัวโลก เช่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฮ่องกง บาห์เรน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา

  (3.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

  เคร่ืองดนตรี rITmUllEr และ kAYSErBUrG ได้นำาเข้าโดยตรงจากผู้ผลิตในประเทศจีน ซ่ึงเป็นโรงงาน
ผลิตขนาดใหญ่ท่ีมีฝีมือผลิตเปียโนให้แบรนด์ช้ันนำาท่ัวโลก โดยมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัย เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบสำาคัญ
ท่ีส่ังนำาเข้าจากประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นแหล่งกำาเนิดเร่ิมแรกของเปียโนท้ัง 2 แบรนด์

  เคร่ืองดนตรีแบรนด์ ASHTON ท่ีได้รับการพัฒนาและออกแบบท้ังหมดจากประเทศออสเตรเลีย และถูกผลิต
ข้ึนจากโรงงานในประเทศจีนโดยระบบการควบคุมทุกข้ันตอนการผลิต และทีมงานผู้คิดค้นพัฒนาจากประเทศออสเตรเลียท่ี
ชำานาญการเฉพาะด้าน ทำาให้วัสดุ และข้ันตอนการผลิต ถูกประกอบข้ึนอย่างพิถีพิถัน โดยคำานึงถึงการใส่ใจในรายละเอียด 
ทำาให้ กีตาร์แบรนด์ ASHTON ถูกจำากัดความด้วยคำาว่า คุณภาพ ในราคาท่ีย่อมเยาว์
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  บริษัท มุ่งเน้นความสำาคัญของการบริหารความเส่ียงขององค์กร คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำาหนดให้นำากระบวนการ
บริหารความเส่ียงมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการกับปัจจัยความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดย
มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จำานวน 6 ท่าน  มีกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธาน ซ่ึงจัดให้มีการ
ประชุมทุกเดือน เพ่ือพิจารณาประเด็นความเส่ียงครอบคลุมท้ังองค์กร จัดอันดับความเส่ียง กำาหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง 
รวมท้ังมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดหามาตรการควบคุมและจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้  ซ่ึงสรุป
ปัจจัยความเส่ียงท่ีมีนัยสำาคัญ ได้ดังน้ี

  1) ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ
    ปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นภายในประเทศ การ

ผลิตและการลงทุนเกิดการชะลอตัว ภาครัฐมีบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยลงจากปีก่อน การบริโภคปรับตัวลดลง จำานวน
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการต่างควบคุมการใช้จ่ายและซื้อเท่าที่จำาเป็น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บริหารความเสี่ยงด้วยการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ติดตามผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง และจากประสบการณ์ในตลาดค้าปลีกมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน อีกทั้งยังมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน ทำาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและนำาพาธุรกิจไปได้
อย่างมั่นคง

  2) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
    บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และเครื่องดนตรี โดย

บริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยตรง 0.83 % ที่เหลือได้สั่งซื้อผ่านโรงงานในประเทศที่ดำาเนินการภายใต้ลิขสิทธิ์
จากต่างประเทศ 99.17 % และปัจจุบันบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้ารายใหญ่จาก บริษัท เพียส อินเตอร์คอสเม็กซ์ (ประเทศไทย) 
จำากัด ซึ่งบริษัทฯ ได้สั่งซื้อสินค้าในสัดส่วนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นเป็นจำานวนเงิน 348.57 ล้านบาท หรือเทียบประมาณ 
42.02% ของยอดซื้อรวมของบริษัท

    บริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์ในการเป็น
ผู้จัดจำาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ดังนั้น จึงไม่มีอุปสรรคในการประกอบธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต

  3) ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
    ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ผู้บริโภคต้องการทดลองใช้สินค้าและบริการแบบ

ใหม่ๆ มีความไวต่อสิ่งเร้าต่างๆ จนบางครั้งมีพฤติกรรมบริโภคตามกระแสนิยม ทำาให้เกิดความภักดีต่อสินค้าแบรนด์น้อยลง

    บริษัทได้บริหารความเสี่ยงด้วยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ เพื่อนำามา
พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ทันสมัย มีมาตรฐาน ตรงใจ และคุ้มค่าสำาหรับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ตลอด
จนเน้นการใช้แนวบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CUSTOmEr rElATIONSHIP mANAGEmENT) ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร
ถึงลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจและเกิดความประทับ
ใจสูงสุด ซึ่งจะช่วยรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มจำานวนลูกค้าใหม่
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  4) ความเสี่ยงด้านการเงิน
    สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน 

ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการบันทึกและวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงของการใช้เครื่องมือทางการ
เงินต่าง ๆ ดังนี้

      (1) ความเส่ียงในการให้สินเช่ือ

       ความเส่ียงในการให้สินเช่ืออาจเกิดจากการท่ีลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง ซ่ึงบริษัทฯ ได้มีนโยบายใน
การป้องกันความเส่ียงน้ี โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้า มีมาตรการควบคุมวงเงินสินเช่ือท่ีรัดกุม และติดตามอย่างใกล้
ชิด มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ี
แสดงในงบดุล

      (2) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย

       ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทในงวด
ปัจจุบันและงวดต่อๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้เน่ืองจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตาม
สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

      (3) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

	 	 	 	 	 	  ณ ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ แต่มีการซ้ือสินค้าจากต่าง
ประเทศแต่มีมูลค่าไม่มาก ซ่ึงผู้บริหารเช่ือว่าความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ�
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5.1  จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เรียกชำาระแล้ว  60,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

5.2  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันท่ี 21 มีนาคม 2556

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล 11,839,980 19.733

2. นายสำาเริง  มนูญผล 9,141,440 15.236

3. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง 7,635,000 12.725

4. นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา 2,844,300 4.741

5. บจ. ไอ.ดี.เอฟ. 2,625,000 4.375

6. นางสาวพัชรา  สังวรชาติ 2,197,710 3.663

7. บจ. วัตสดรมัย 1,624,570 2.708

8. นางธีรดา  อำาพันวงษ์ 1,481,975 2.470

9. นายบุณยสิทธ์ิ  โชควัฒนา 1,357,490 2.262

10. นางกิตยาภรณ์  ชัยถาวรเสถียร 1,204,990 2.008

รวม 41,952,455 69.921

  ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นท่ีเป็นปัจจุบันได้จากเว็ปไซต์ของบริษัท www.occ.co.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำาปี 

5.3  โครงสร้างการถือหุ้น
  ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 9.54% 

ของหุ้นท่ีออกจำาหน่ายแล้วของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น free float เท่ากับ 35.58% ของหุ้นท่ีออกจำาหน่ายแล้ว
ท้ังหมด

 ■ การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ 

    ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2556

สัญชาติ
ภาพรวม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

จำานวนราย จำานวนหุ้น % จำานวนราย จำานวนหุ้น % จำานวนราย จำานวนหุ้น %

ไทย 456 58,002,440 96.67 28 26,446,695 44.08 428 31,555,745 52.59

ต่างด้าว 9 1,997,560 3.33 1 600,000 1.00 8 1,397,560 2.33

รวม 465 60,000,000 100.00 29 27,046,695 45.08 436 32,953,305 54.92
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 บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและไม่มีบริษัทร่วม แต่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงไม่มีผล 
กระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัทแต่อย่างใด โดยการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันท่ีขัดหรือแย้งกับหลัก
เกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม่”

 ■  การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

ลำาดับ ชื่อบริษัท
OCC ถือหุ้น 

(%)

ถือหุ้นใน OCC

(%)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นไขว้

1. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนช่ันแนล 0.06% 19.73 ✓ ✓

2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง 0.55% 12.73 ✓ ✓

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี และมีเจตนาอันแน่วแน่ในการท่ีจะรักษาระดับของอัตรา
การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.30 บาท หรือเท่ากับ 30% ของราคา Par โดยพิจารณาจากผลการดำาเนิน
งานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจเป็นหลักด้วย เม่ือคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะต้องนำาเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป

  อัตราการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาสรุปได้ดังน้ี

ปี 2555 2554 2553 2552 2551

ราคามูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.80 0.70 0.60 0.55 0.50

รวมเป็นจำานวนเงิน (บาท) 48,000,000 42,000,000 36,000,000 33,000,000 30,000,000

สัดส่วน (%) ต่อกำาไรสุทธิ 44.88% 42.02% 46.93% 45.49% 48.42%

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

 ■ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการสรรหา 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

6. คณะกรรมการบริหาร
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7.1  คณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการของ บริษัท โอซีซี จำากัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์มีจำานวนท้ังหมด 

9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจำานวน 1 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 5 ท่าน และ กรรมการอิสระ
จำานวน 3 ท่าน ทุกท่านล้วนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์หลายด้าน 

  กรรมการอิสระของบริษัทในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่าน มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม
ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ทุกท่านล้วนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการ
เงินเป็นอย่างดี 

  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท

  อำานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทของกรรมการ ตามท่ีระบุในข้อบังคับบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน
และประทับตราสำาคัญของบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการอาจกำาหนดช่ือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา
สำาคัญของบริษัทได้”  

  การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

จำานวน (คน)

สัดส่วน (%)
ชาย หญิง รวม

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร - 1 1 11.11
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 3 2 5 55.56
กรรมการอิสระ 1 2 3 33.33
รวม 4 5 9 100.00

  รายนามคณะกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำานวนคร้ัง

การประชุม

จำานวนคร้ัง

ท่ีเข้าร่วมประชุม

1. นางกาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

6 6

2. นายสมศักด์ิ  ธนสารศิลป์* รองประธานกรรมการ 6 1
3. นางธีรดา  อำาพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

6 6

4. นายมนู  ลีลานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

6 6

5. นายชัยเลิศ   มนูญผล** กรรมการ 6 5
6. นางทิพาภรณ์  โชควัฒนา** กรรมการ 6 5
7. นางอรดี  รุ่งเรืองโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
6 6

8. นางวัชนี  วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเส่ียง

6 6

9. นายวันชัย  อ่ำาพ่ึงอาตม์*** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 4

 * ขาดประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 คร้ัง เน่ืองจากป่วยต้องเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
 ** ขาดประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 คร้ัง เน่ืองจากเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ียังต่างประเทศ
 *** เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังแรก ในคร้ังท่ี 3/2556 เน่ืองจากได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการแทน นายเกรียงศักด์ิ ศรีไพศาล
  ซ่ึงครบกำาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 19 ปี 2556 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556
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   การแต่งต้ัง และการพ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท

 ข้อบังคับบริษัทมีบทบัญญัติเก่ียวกับการแต่งต้ัง ถอดถอน หรือพ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท สรุปได้ดังน้ี  

 การแต่งต้ังกรรมการ

 ● ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

 ❍ ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

 ❍ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนท่ีมีอยู่ท้ังหมด เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 ❍ บุคคลท่ีจะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับจากจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง จะเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่ากับจำานวนกรรมการซ่ึงท่ีประชุมต้องเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีมี
บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ซ่ึงเกินจำานวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้อง
เลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

 ● ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการของบริษัท ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียง
ช้ีขาดในกรณีท่ีคะแนนเสียงของคณะกรรมการในท่ีประชุมมีจำานวนเท่ากัน และให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกและ
แต่งต้ังกรรมการอีกคนหน่ึงเป็นรองประธานกรรมการและให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานกรรมการในกรณีท่ีประธาน
กรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นการช่ัวคราว หรือเม่ือตำาแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

 ● ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลือ
อยู่ของกรรมการท่ีตนแทน มติของคณะกรรมการในกรณีน้ีต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จำานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่

 ● กรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำานวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่กระทำาการใน
นามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเลือกต้ังกรรมการแทนตำาแหน่งท่ีว่างท้ังหมด
เท่าน้ัน

การพ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท

 ● ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจ
ถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

 ● นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำาแหน่งเม่ือ ตาย หรือ ลาออก หรือ ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกำาหนด หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือ ศาลมีคำาส่ังให้ออก

 ● กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 
ท้ังน้ี กรรมการซ่ึงลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

 ● ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ีของจำานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จำานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต
เย่ียงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย มีการดูแลให้บริษัทดำาเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท 
และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อันมีข้อพึงปฏิบัติท่ีดี และหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังน้ี

อำานาจดำาเนินการ

1. แต่งต้ัง ถอดถอน มอบอำานาจหน้าท่ีให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ บุคคลอ่ืน
ใดไปปฏิบัติ

2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจ
ทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร

3. อนุมัติการเข้าค้ำ�ประกันวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการ
ประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร

4. อนุมัติการเข้าทำานิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร

5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร

6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อ่ืนใด ในวงเงินส่วนท่ีเกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร

7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร

8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำาลาย ตัดบัญชี ซ่ึงสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนท่ีเลิกใช้ ชำารุด สูญหาย ถูกทำาลาย 
เส่ือมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อ่ืนๆ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนท่ีเกินอำานาจคณะ
กรรมการบริหาร

9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำาลายซ่ึงวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ หรือล้าสมัยซ่ึงจะทำาให้มีมูลค่า
ทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนท่ีเกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร

10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำาเนิน
การตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำาหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสัยทางการ
ค้า ท่ีมีทุนทรัพย์เกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร

11. เสนอการเพ่ิมทุน หรือลดทุน หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/
หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

12. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาช้ีแจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร
ตามท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจำาเป็น

13. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท

14. แต่งต้ังและถอดถอนเลขานุการบริษัท

15. บรรดาอำานาจดำาเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
และการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

1. กำาหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท

2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำาปี รวมท้ังกำากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย
และแผนงานท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ส่งเสริมให้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่าง
จริงจัง

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีการดำาเนิน
การท่ีมีประสิทธิภาพ การทำารายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจ มีการสอบทานและจัดทำาบัญชีท่ีถูกต้อง ตลอด
จนมีระบบต่างๆ ท่ีสามารถป้องกันการนำาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

5. การทำารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชัดเจนและเป็นไป
เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำาหนดเก่ียว
กับข้ันตอนการดำาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน
และโปร่งใส

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำาหนด วัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำาหนดอัตราการ
จ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับเร่ืองท่ีเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำานักงานใหญ่
และสำานักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำาหนดวันเพ่ือกำาหนดราย
ช่ือผู้ถือหุ้น (record date : rd) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น 1 วันในวันทำาการถัดจากวันกำาหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น เพ่ือรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังน้ีเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล

10. จัดทำารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของ
บริษัท (แบบ 56-2)  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)

11. ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะย่ืนต่อหน่วยงานกำากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไป
โดยถูกต้องตรงตามข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอ่ืนใดของบริษัท

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอ่ืน

13. ปฏิบัติการอ่ืนใด ท่ีเกินอำานาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต เย่ียงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นน้ัน จะพึงกระทำา

ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ
บริษัท รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท 
และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

2. มีความต้ังใจท่ีจะดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุม เพ่ือร่วมพิจารณาและให้ความคิดเห็นอย่าง
สม่ำ�เสมอ
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3. มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดย
รวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของ
บริษัทอย่างแท้จริง

4. กำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

5. ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้
เสีย ในการสร้างความม่ังค่ัง ความม่ันคงทางการเงิน และความย่ังยืนของกิจการ

6. รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์ การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตน คู่สมรส บุตรและบุตรบุญธรรมท่ียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกำากับตลาด
ทุนประกาศกำาหนด

8. ในกรณีท่ีกรรมการบริษัท รวมท้ังบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องหรือญาติสนิท มีการทำารายการกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซ่ึง
เข้าข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

9. ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทควรติดตามดูแลเพ่ือให้ม่ันใจว่าได้แสดงข้อมูลเก่ียวกับฐานะ
ทางการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง โดยไม่ปกปิดข้อความอันควรท่ีสาธารณชนพึงทราบ

7.2  ผู้บริหาร 
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อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการ โดยกำาหนดให้มีอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี

1. มีอำานาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง

2. มีอำานาจในการส่ังการหรือดำาเนินการใดๆ ท่ีจำาเป็นและสมควร เพ่ือให้การดำาเนินการตามข้อ 1. สำาเร็จลุล่วงไปและหาก
เป็นเร่ืองสำาคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ

3. มีอำานาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ กำาหนดมาตรการทางวินัย ตลอด
จนกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ท้ังน้ีการดำาเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำานาจของคณะ
กรรมการบริหาร

4. มีอำานาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำาหนด คำา
ส่ังและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

5. มีอำานาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละคร้ังไม่เกินจำานวน 50 ล้านบาท 

6. มีอำานาจอนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ในวงเงินคร้ังละไม่เกินจำานวน 10 ล้านบาท

7. มีอำานาจอนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะส้ัน ในวงเงินคร้ังละไม่เกินจำานวน 50 ล้านบาท

8. มีอำานาจอนุมัติการเข้าทำานิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจำานวน 10 ล้านบาท 

  หมายเลข 1 – 7 ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายและถือเป็นผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
หมายเลข 1, 2, 3, 6 และ 7 ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร มีจำานวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำานวน 1 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทซ่ึงไม่ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทจำานวน 4 ท่าน โดยมี 
นางธีรดา อำาพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการทำาหน้าท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดต้ังข้ึน
เพ่ือทำาหน้าท่ีบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
ซ่ือสัตย์สุจริตเย่ียงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นน้ันจะพึงกระทำา โดยบริษัทได้มีการกำาหนดอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นกรอบในการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
งานในแต่ละด้าน

  รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ดังน้ี 

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ

บริหาร

จำานวนคร้ัง

การประชุม

จำานวนคร้ัง

ท่ีเข้าร่วมประชุม

1. นางธีรดา  อำาพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 12 12

2. นางจันทรา ต้ังธนศฤงคาร 1 ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชี-การเงิน 12 12

3. นายประกิต ชุณหสมบูรณ์ 2
ผู้อำานวยการ สำานักกรรมการผู้จัดการ 12 12

4. นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์ ผู้อำานวยการ ฝ่ายสำานักงาน 12 11

5. นางสาวศิริพร ต้ังธนศฤงคาร 3 ผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาดเคร่ืองสำาอาง 12 11

“1” เป็นคู่สมรสของลูกพ่ีลูกน้องของ “3”

“2” ครบกำาหนดวาระตามสัญญาจ้างเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และท่านไม่ประสงค์ต่อสัญญาจ้างอีก
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9. เม่ือมีการดำาเนินการใดๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดำาเนินการน้ันๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมคร้ังต่อไป

10. มอบอำานาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้

11. การใช้อำานาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถกระทำาได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือ 
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท 

12. ในการใช้อำานาจของกรรมการผู้จัดการ หากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำานาจหน้าท่ีตามท่ีกำาหนดน้ีให้
เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

13. ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

7.3  เลขานุการบริษัท 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2551 ได้มีมติแต่งต้ัง นางชูพันธ์ุ อ่ิมทอง ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท มีผล

ต้ังแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2551 โดยให้มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 และกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต โดยหน้าท่ีตามกฎหมาย
ของเลขานุการบริษัทมีดังน้ี 

1. จัดทำาและจัดเก็บเอกสารดังต่อไปน้ี

  ก. ทะเบียนกรรมการ

  ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัท

  ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันท่ี
บริษัทได้รับการรายงาน

3. ดำาเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

  นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทยังมีหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการสนับสนุนด้านการกำากับดูแล
กิจการท่ีดี ดังต่อไปน้ี

1. ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร ในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ท่ีกรรมการและผู้บริหารต้อง
ทราบเพ่ือการทำาหน้าท่ีอย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำ�เสมอด้วยความถูกต้อง 
รวมถึงการรายงานการเปล่ียนแปลงในข้อกำาหนดของกฎหมายท่ีมีนัยสำาคัญ

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติ
ต่างๆ 

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมท้ังติดตามประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกำากับดูแลบริษัทจดทะเบียน ตาม
ระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงาน รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

5. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำาแนะนำาแก่กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและผู้บริหาร

7. ติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบข่าวสารของบริษัทและสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

8. ดำาเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท



027REPORT2013
ANNUAL

 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วน

การถือหุ้น
การอบรม-เก่ียวกับงานเลขานุการบริษัท

นางชูพันธ์ุ อ่ิมทอง 
อายุ 44 ปี

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ปริญญาโท สาขาวิชาการกำากับดูแลกิจการ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- - Company Secretary Program 
 รุ่นท่ี 1/2002 
 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOd) 
- Company Secretary 
 development Program 
 รุ่นท่ี 12/2005
 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์
 ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทจดทะเบียน  
 รุ่นท่ี 4/2010 
- Anti-Corruption: The Practical Guide  
 ACPG 8/2014
 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOd)

7.4  ค่าตอบแทนกรรมการ 
  - ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินในปี 2556

   (ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท 10 ท่าน ประกอบด้วยค่าเบ้ียประชุม ค่าบำาเหน็จกรรมการ ดังน้ี

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

1. นางกาญจนา สายสิริพร 851,000.00
2. นายสมศักด์ิ  ธนสารศิลป์ 306,000.00
3. นางธีรดา  อำาพันวงษ์ 711,000.00
4. นางอรดี     รุ่งเรืองโรจน์ 721,000.00
5. นางวัชนี     วัฒนถวัลย์วงศ์ 696,000.00
6. นายเกรียงศักด์ิ  ศรีไพศาล 472,000.00
7. นายวันชัย  อ่ำ�พ่ึงมาตย์ 144,000.00
8. นายมนู    ลีลานุวัฒน์ 501,000.00
9. นายชัยเลิศ   มนูญผล 330,000.00
10. นางทิพาภรณ์  โชควัฒนา 330,000.00

รวม 5,062,000.00

   (ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารทุกท่าน รวม 8 ท่าน  ดังน้ี
 เงินเดือน 21,365,060.00 บาท
 โบนัส 6,776,110.00 บาท
 เงินเกษียณอายุ 3,459,120.00 บาท
 ค่าพาหนะ                      180,000.00 บาท
 ค่าเบ้ียประชุม 235,000.00 บาท
 กองทุนสำารองเล้ียงชีพ             719,249.00 บาท
 กองทุนประกันสังคม 51,450.00 บาท
 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 12,000.00 บาท
 ค่ารักษาพยาบาล     83,619.00 บาท
  33,881,608.00 บาท

  - ค่าตอบแทนอ่ืน – ไม่มี
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 7.5  บุคลากร 
   ด้านทรัพยากรมนุษย์

   บริษัทเช่ือในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็นกำาลังสำาคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไปสู่วิสัยทัศน์ของบริษัท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของบริษัท ดังน้ัน บริษัทจึงมีความพยายามเป็นอย่าง
ย่ิงท่ีจะสรรหาบุคลากรใหม่ๆ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และมีความพร้อมท่ีจะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ซ่ึงปี 
2556 มีพนักงานเข้ามาร่วมงานกับบริษัทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1.92% และมีพนักงานท้ังหมดจำานวน 1,218 คน ควบคู่ไปกับการ
รักษาบุคลากรท่ีมีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ เพ่ิมข้ึน สามารถทำางานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
มีความรักความผูกพันซ่ึงกันและกัน อันจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และท่ีสำาคัญบริษัท
มุ่งเน้นมาโดยตลอดคือการให้พนักงานทำางานอย่างมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของบริษัท อันจะ
นำาพาบริษัทไปสู่การเป็น Happy workplace อย่างสมบูรณ์

  บริษัทยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพ โดยได้กำาหนดอัตราผลตอบแทน
ตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องในทุกท่ีท่ีบริษัทดำาเนินกิจการ และเทียบเคียงบริษัทในตลาดแรงงาน มีการปรับค่าจ้าง-เงินเดือน ของ
พนักงานให้เหมะสมกับตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท ซ่ึงมีการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีโปร่งใสและเป็น
ธรรม สามารถตรวจสอบได้ และยังมีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและสวัสดิการอ่ืนๆ อีกมากมาย บริษัทเปิด
โอกาสและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามความรู้ ทักษะความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล 
ซ่ึงจะเป็นผู้นำารุ่นใหม่ท่ีเป็นกำาลังในการขับเคล่ือนองค์กรอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทมุ่งม่ันพัฒนาการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเพ่ือร่วมสร้างความสำาเร็จสู่ธุรกิจท่ีเจริญ
เติบโตอย่างย่ังยืนด้วยการอบรม/สัมมนาทุกระดับ ทุกสายงาน และในปี 2556 น้ีบริษัทอบรม/สัมมนาพนักงานรวม 59 หลักสูตร 
เฉล่ีย 15.9 ช่ัวโมง/คน บริษัทมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ซ่ึงกันและกัน ท้ังการพัฒนา
ศักยภาพผู้บังคับบัญชาให้คิด ตัดสินใจ และทำางานเป็นระบบ เพ่ือเป็นต้นแบบของผู้บริหารการเปล่ียนแปลง และการพัฒนาผู้ใต้
บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การสอนงาน (Coaching) การพัฒนาในงาน (On the job training) การเป็นพ่ีเล้ียง 
(mentoring) และวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากการอบรม/สัมมนา บริษัทยังเปิดโอกาสให้
พนักงานท่ีชอบส่ิงเหมือนกันได้มารวมตัวกันเป็นชมรมต่างๆ จำานวน 11 ชมรม ดังน้ี ชมรมถ่ายภาพ ชมรมจักรยาน ชมรมแบดมินตัน 
ชมรมรักสัตว์ ชมรมธรรมะ ชมรมพระเคร่ือง ชมรมนักอ่าน ชมรมนักประดิษฐ์ ชมรมฟุตบอล ชมรม Asian Pop Club และชมรม
ภาษาอังกฤษ มาร่วมกันทำากิจกรรม เพ่ือแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนในหลากหลายรูปแบบ

  ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

  บริษัทกำาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้สอดคล้องกับพระราช
บัญญัติความปลอดภัยฯ ท่ีมุ่งเน้นการสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยในการทำางาน โดยให้ถือว่าเป็นภารกิจของพนักงานทุกคน 
รวมท้ังได้แต่งต้ังให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพ่ือรับผิดชอบดูแล ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในการทำางานท้ังด้านการฝึกอบรม การควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย ซ่ึงในปีน้ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากการทำางานมีเพียงเล็ก
น้อยและไม่ได้หยุดงานจำานวน 2 ราย

  ด้านสวัสดิการ

  บริษัทตระหนักถึงความต้องการและประโยชน์ของพนักงานเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางาน การช่วย
ลดภาระค่าครองชีพ การสร้างความม่ันคงในวัยเกษียณและบรรเทาทุกข์บำารุงสุขในยามท่ีพนักงานเดือดร้อน ดังน้ี

  ■	สวัสดิการพัฒนาความรู้พนักงาน

   - การจัดให้มีมุมหนังสือของแต่ละหน่วยงาน

   - การอบรมพัฒนาความรู้เพ่ิมทักษะพนักงานในด้านต่างๆ

   - การจัดให้มีจุลสาร เพ่ือให้พนักงานท่ีทำางานในสถานท่ีต่างๆ ได้รับรู้ข่าวสารของบริษัท
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  ■	สวัสดิการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ

   - โบนัสประจำาปี - หอพักพนักงาน

   - เคร่ืองแบบชุดทำางาน - เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติภัย

   - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต - ซ้ือสินค้าบริษัทในราคาสวัสดิการพนักงาน

   - เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรสเสียชีวิต - เงินกู้ผ่านธนาคารออมสิน

   - เงินช่วยเหลือกรณีอ่ืนๆ เช่น สมรส คลอดบุตร ฯลฯ

   - ประกันอุบัติเหตุและชีวิตกลุ่ม 

    ได้ปรับเพ่ิมทุนประกันภัยตำาแหน่งงานท่ีมีความเส่ียงสูง

  ■	สวัสดิการช่วยเหลือการออมเงิน  

   - กองทุนสำารองเล้ียงชีพ โดยมีอัตราเงินสมทบมากข้ึนตามอายุงาน

  ■	สวัสดิการท่ีพัฒนาสถาบันครอบครัวพนักงาน 

   - ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

  ■	สวัสดิการท่ีส่งเสริมความม่ันคงในอนาคต 

   - เงินบำาเหน็จเกษียณอายุ

   - เงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัยผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์

   - มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับพนักงานท่ีทำางานครบ 10 ,20 ,30 ปี

  ■	สวัสดิการสุขภาพอนามัย

   - เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์

   - เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันฉีดวัคซีน Influenza vaccine (Inactivated Influenza vaccine, Split Virion)

    วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสายพันธ์ Southern Strain 2013 - 2014 ดังน้ี

 ❍ A/California/7/2009 (H1N1) – like virus

 ❍ A/Victoria361/2009 (H3N2) – like virus

 ❍ B/massachusetts/2/2012 – like virus  

   - มีห้องพยาบาลประจำาบริษัท

   - ให้ความรู้เร่ืองสุขภาพอนามัย

   - ตรวจสุขภาพท่ีมีความเส่ียงต่อการทำางาน

   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกำาลังกาย

  ■	สวัสดิการนันทนาการ 

   - จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันตรุษจีน วันพ่อ วันแม่

   - จัดกิจกรรมทำาบุญ  ตักบาตร รดน้ำ�ขอพรผู้บริหาร

   - ร่วมอวยพรและมอบของขวัญวันเกิดพนักงานท่ีเกิดในแต่และวัน

   - จัดงานเล้ียงปีใหม่

   - จัดงานเล้ียงพนักงานเกษียณ “ด้วยรักและผูกพันเกษียณอำาลาพนักงาน”

   - จัดกิจกรรมพาพนักงานท่องเท่ียวต่างจังหวัดและร่วมทำากิจกรรมท่ีตอบแทนสังคม

   - จัดต้ังชมรมต่างๆ ข้ึนเพ่ือสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคีท่ีดีภายในองค์กร
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   ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม

   บริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมด้วยการจัดต้ังโครงการ CSr     
(Corporate Social responsibility) โดยเร่ิมจากการดำาเนินธุรกิจท่ีมีจริยธรรมและคุณธรรม การตอบแทนสังคมด้วยการมอบส่ิง
ดีๆ แก่สังคมผ่านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดล้อมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน
อย่างต่อเน่ือง มีการแต่งต้ังคณะทำางานCSrเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึนนอกเหนือจากกิจกรรม

   ด้านการศึกษา

   บริษัทมอบทุนการศึกษาเข้ากองทุนพนักงานเครือสหพัฒนพิบูลภายใต้การจัดการของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพ่ือ
เยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนจนจบระดับช้ันภาคบังคับ สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึงเพ่ือเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรมอยู่ในสังคมต่อไปในอนาคต และบริษัทร่วมกับสำานักคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดหลักสูตรเสริมสวย ด้านการแต่งหน้า สอนผู้เข้าเรียนในสหวิชาชีพเสริมสวย
ของวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพ ซ่ึงเป็นการศึกษาเพ่ือสร้างวิชาอาชีพข้ันพ้ืนฐานและข้ันพัฒนา พร้อมกับมีการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับครูอาชีวะในสาขาวิชาชีพเสริมสวย

   การว่าจ้างคนพิการ

   บริษัทมีนโยบายการจ้างคนพิการเข้าทำางานตามอัตราหรือตำาแหน่งต่างๆ โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคนพิการท่ี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งมาให้ตามความเหมาะสมกับตำาแหน่งท่ีคนพิการจะสามารถปฏิบัติงานได้ เพ่ือให้มี
รายได้พ่ึงพาตนเองและสามารถดำารงชีพอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีเกียรติ แต่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 น้ัน ต้องอาศัยความพร้อมของสถานประกอบการ ตลอดจนความพร้อมในด้านศักยภาพของคนพิการ 
ดังน้ัน ในปีน้ีไม่มีคนพิการมาให้บริษัทคัดเลือกเข้าทำางานได้ครบตามจำานวน บริษัทจึงส่งเงินกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกำาหนดไว้ครบถ้วน

   โครงการป้องกันและบริหารจัดการเร่ืองเอดส์

   บริษัทมีนโยบายป้องกันและการบริหารจัดการเร่ืองเอดส์ในบริษัทอย่างชัดเจน เร่ิมต้ังแต่การงดตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือ
เอดส์จากผู้สมัครงานซ่ึงเป็นการเคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพ้ืนฐานของมนุษยชาติ การให้การศึกษาเร่ืองเอดส์แก่
พนักงานและให้ความช่วยเหลืองานกิจกรรมทางสังคมร่วมกับสมาคมต่างๆ ในเร่ืองเอดส์ตลอดมาอย่างต่อเน่ือง ในการน้ีบริษัทได้
รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดการเร่ืองเอดส์ในสถานประกอบการระดับเงิน ตามเกณฑ์ของ AIdS-response Standard 
Organization (ASO Thailand) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

   ด้านอนุรักษ์พลังงาน

   บริษัทมีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำานึกให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงการ
อนุรักษ์พลังงานท้ังไฟฟ้า	น้ำ�มันเช้ือเพลิง	น้ำ�ประปา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณการใช้กระดาษ มีการบริหารจัดการ
โดยการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีมีการใช้พลังงานสูง เทคโนโลยีล้าสมัยและค่าบำารุงรักษาสูง ด้วยวิธีการจัดหาอุปกรณ์ท่ีสามารถ
ประหยัดพลังงานมาใช้ทดแทนและส่งเสริมการนำาวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ� (reuse) เป็นต้น และในปี 2556 บริษัทจัดโครงการประกวด
สุดยอดนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ Innovation for Productivity Improvement เพ่ือแก้ไข หรือปรับปรุงวิธีการทำางาน ทำาให้เราได้
วิธีการทำางานท่ีสามารถลดพลังงานเช้ือเพลิงจากการใช้จักรยานระหว่างอาคารสำานักงานกับคลังสินค้า และลดอัตราการใช้กระดาษ
ในการทำางานจากโครงการสำานักงานไร้กระดาษ เป็นต้น

   ด้านสาธารณกุศล

   บริษัทได้ร่วมดำาเนินโครงการเพ่ือการกุศล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และส่ิง
แวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอผ่านทางองค์กรต่างๆ อาทิเช่น

   - มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย 

   - มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน  

   - มหาวิทยาลัยนเรศวร

   - มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา 

   - มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ  

   - มูลนิธิเพ่ือส่ิงแวดล้อม  

   - มูลนิธิร่วมใจเครือสหพัฒน์ฯ 2540
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   - กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     

   - โรงเรียนวัดรางบัว 

   - สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

   - สภากาชาดไทย

   - สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

   - สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

   - สโมสรซอนต้าสากลแห่งประเทศไทย

   นอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมผ่านทางองค์กรต่างๆ ในรูป
แบบของการบริจาคเงินเพ่ือเป็นการช่วยเหลือแล้ว บริษัทยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ โดยการส่งทีมงานและพนักงานท่ีมีความ
ชำานาญเข้าร่วมงานในด้านกำาลังผู้ร่วมสนับสนุน เช่น การส่ง make-up Artist และ Hair Stylist เพ่ือช่วยแต่งหน้าและตกแต่งทรง
ผมให้นักร้อง/นักแสดง การมอบผลิตภัณฑ์บริษัทให้เป็นของขวัญ / ของรางวัล การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ตามองค์กรต่างๆ ตลอด
จนให้การสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลในการจัดหลักสูตรแต่งหน้าด้วย

   

   คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการบริหารงานบนพ้ืนฐานแห่งความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนประพฤติตนตามพ้ืนฐานดังกล่าว ผ่านทางหลัก
การกำากับดูแลกิจการของบริษัทท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 43/2545 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2545 
และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องด้วย ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายเป็นประจำาทุกปี

   ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกำากับดูแลกิจการให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นควรให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนผู้ลงนามในนามของบริษัทเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการ
มีส่วนร่วมต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ตามคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต และเห็นควรให้มีดำาเนินการปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ
ของพนักงาน ในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้และ/หรือการรับสินบน เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำาทุจริตและคอร์รัปช่ัน และมีการกำาหนดมาตรการในการ
คุ้มครองบุคคลใดๆ ท่ีร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณพนักงาน ใน
การน้ี การปรับปรุงร่างการกำากับดูแลกิจการดังกล่าวได้ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยเม่ือปลายเดือนธันวาคม 2556 ซ่ึงจะได้นำาเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2557 ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2557 เพ่ือพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไป
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 8.1  นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
   บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาอย่างต่อ

เน่ือง โดยในปี 2556 บริษัทได้รับการรับรองการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ี

	■ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 - AGm Assessment ระดับคะแนน 100 คะแนนเต็ม จัดอยู่ใน
ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองกันเป็นเวลา 5 ปี 

	■ รายงานการประเมินการกำากับดูแลกิจการ Corporate Governance report of  Thai listed Companies 2013  
: ระดับคะแนน 88 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก” อย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6

   บริษัทมีการกำาหนดนโยบายเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการ ดังน้ี  

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
   บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการอำานวยความสะดวก

ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพ้ืนฐานในฐานะนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือ
หุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำานวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ดังน้ี

   สิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมาย

   ได้แก่ สิทธิในการซ้ือ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน 
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเร่ืองสำาคัญ สิทธิในการเลือกต้ังกรรมการและกำาหนด
ค่าตอบแทน สิทธิในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน สิทธิในการอนุมัติธุรกรรมท่ีสำาคัญและมีผลต่อทิศทางการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท สิทธิในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

   สิทธิในการรับทราบข้อมูล

   บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำาเนินงาน นโยบายการบริหารงาน ข้อมูลการเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การ
ซ้ือขายสินทรัพย์ท่ีสำาคัญของบริษัท ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันกำาหนดราย
ช่ือผู้ถือหุ้นเพ่ือประชุมสามัญประจำาปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม  ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจำาเป็น
ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ซ่ึงเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท www.occ.co.th 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

   การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

   บริษัทได้กำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละคร้ังภายใน 120 วัน นับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดย
กำาหนดจัดประชุมในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2556 บริษัทจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 19 เม่ือวันอังคารท่ี 23 เมษายน 2556 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามคู่มือ AGm Checklist ของสำาหนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด

   โดยในปีท่ีผ่านบริษัทไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่มีการทำาข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบอย่างมี
นัยสำาคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืน และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อส่ือสารระหว่าง
กันได้ 

 ● ก่อนวันประชุม

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระหรือตัวบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี โดยในปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 
2556 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และช้ีแจงหลักเกณฑ์
การใช้สิทธิบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว

2. บริษัทได้แจ้งมติวาระและรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังภาษาไทยและอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าต้ังแต่วันท่ี 7 มีนาคม 2556 ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นในวันท่ี 23 เมษายน 2556 
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3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 
วัน โดยส่งในวันท่ี 25 มีนาคม 2556 โดยผู้ถือหุ้นไทยจะได้รับหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติจะได้รับหนังสือเชิญประชุมท้ังฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หุ้นต่างชาติในการได้รับข้อมูลท่ีเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวัน เวลา สถานท่ีจัด
ประชุม แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบรายละเอียดวาระต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ โดยในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา 
พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพียงพอท่ีจะให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจในการใช้สิทธิออก
เสียงได้ และในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานท่ีจำาเป็นท่ีผู้ถือหุ้นต้องนำามาแสดง
ให้ครบถ้วนและวิธีการเข้าร่วมประชุมเพ่ือรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมท้ังข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

4. บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้สิทธิออกเสียงได้โดยอิสระ พร้อม
แจ้งรายช่ือกรรมการอิสระในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมก็สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการ
อิสระของบริษัท หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อม
จดหมายเชิญประชุม

5. บริษัทได้อำานวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุม 
พร้อมเอกสารประกอบอ่ืนๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เป็นการ
ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม คือต้ังแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2556 รวมท้ังสามารถ download หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงได้ด้วย ซ่ึงเป็นข้อมูลเดียวกับท่ีบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังได้ประกาศคำาบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษา
ไทย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

 ● วันประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการประชุม โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีมีความสำาคัญท่ีคณะกรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเก่ียวกับบริษัท ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเผยแพร่ไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัท

2. บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ช่ัวโมง โดยได้จัดเตรียม
สถานท่ีพร้อมเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ และจัดเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในจำานวนท่ีเหมาะสม มีการนำาระบบบาร์โค้ดมาใช้
ในการลงทะเบียน ซ่ึงบาร์โค้ดจะแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายท่ีได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน 
เพ่ืออำานวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำาของข้อมูลผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน พร้อมท้ังได้จัด
พิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย

3. ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง ประธานท่ีประชุมจะแนะนำาคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และผู้สอบ
บัญชีของบริษัท พร้อมช้ีแจงกติกาท้ังหมด วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนตาม
ท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยบริษัทใช้ระบบ
บาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง ซ่ึงทำาให้ข้ันตอนประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความ
ถูกต้องแม่นยำา ซ่ึงการลงคะแนนเสียงเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยมีการแสดง
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ผลสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมด้วย ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระบริษัท
ได้จัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงเพ่ือการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้น เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพ่ือคำานวณหักออกจากผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนท้ังหมด ยกเว้นวาระเลือกต้ังกรรมการท่ีบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงท้ังหมด โดยการตรวจนับ
คะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดในแต่ละวาระจะมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจาก
สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยและผู้สอบบัญชีบริษัทคอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ด้วย และเม่ือจบการประชุมแล้วผู้
ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ ซ่ึงการออกเสียงลงคะแนนจะนับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และถือเสียง
ข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติท่ีกำาหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงท้ังหมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติท่ีกำาหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไว้
ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย 

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 19 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 มีวาระการประชุมท่ีสำาคัญ ดังน้ี

	● อนุมัติงบการเงิน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

 - สรุปสาระสำาคัญฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน ปี 2555

- สินทรัพย์รวม 993,370,827.00  บาท 

- หน้ีสินรวม 337,863,332.00  บาท

- รายได้รวม 1,624,201,000.00  บาท

- กำาไรสำาหรับปี 105,734,397.00  บาท

- กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 1.76  บาท

	● อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปี สำาหรับผลการดำาเนินงานต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 สำาหรับหุ้นสามัญจำานวน 60 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) โดยท่ีประชุมมี
มติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

	● อนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระท้ังหมด 3 ท่าน เป็นรายบุคคลประกอบด้วย
กรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางธีรดา อำาพันวงษ์ และนางทิพาภรณ์ โชควัฒนา และบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นายวันชัย อ่ำ�พ่ึงอาตม์ โดยท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ
เลือกท้ัง 3 ท่านให้เป็นกรรมการบริษัท

	● อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

	● อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปี 2556 นับ
เป็นปีท่ี 3 และกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีรวมท้ังส้ิน 660,000 บาท โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

	● อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัทข้อ 33) เพ่ือความชัดเจนและ
ครอบคลุมในการทำาธุรกรรมตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

5. บริษัทดำาเนินการประชุมเรียงตามลำาดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับหรือเพ่ิมหรือพิจารณาวาระอ่ืน นอกเหนือ
จากท่ีกำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

6. บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะส่ือวีดีทัศน์เพ่ือให้บริการเผยแพร่สำาหรับผู้ถือหุ้นท่ีสนใจ
พร้อมท้ังได้นำาเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัท
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 ● หลังวันประชุม

1. บริษัทได้เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันท่ีจัดประชุม 
และประสานงานกับนายทะเบียน บจ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นทุกรายในอัตราท่ีเท่าเทียมกัน

2. บริษัทได้จัดทำาและบันทึกรายงานการประชุมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูล
สาระสำาคัญ ได้แก่ มติท่ีประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำานวนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งด
ออกเสียง และบันทึกประเด็นอภิปรายท่ีสำาคัญ คำาถาม คำาช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมในแต่ละวาระ 

3. บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม
ท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบ
ข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป 

4. บริษัทจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระบบเพ่ือการตรวจสอบและอ้างอิง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้นำาข้อ
เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินผลการจัดประชุม มาพิจารณาและหาแนวทาง
แก้ไข/ปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปด้วย 

  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
     บริษัทให้ความสำาคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อ

กลุ่มหน่ึงกลุ่มใดไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสามารถม่ันใจว่า
สิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมถึงการได้รับการอำานวยความสะดวกสำาหรับการใช้สิทธิ
ของตนอย่างเต็มท่ีเพียงพอ ดังน้ี

     2.1  การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

 ■ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึง
การเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ท่ีทางการกำาหนด
และตามข้อกำาหนดของบริษัท เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คราวเดียวกัน โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยบริษัท
จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 ■ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 19 ปี 2556 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
ใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ อันประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมและ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รายงานกระจำาปี งบการเงิน ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีเสนอเลือก
ต้ังเป็นกรรมการ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้ันตอนการมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประชุม และแผนท่ีสถานท่ีประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 28 วัน โดยส่งวันท่ี 25 
มีนาคม 2556 ท้ังน้ี เพ่ืออำานวยประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ 
หรือเตรียมการมอบฉันทะในกรณีท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และสำาหรับผู้ถือหุ้นชาวต่าง
ชาติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

 ■ ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีความชัดเจนเพียงพอ พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการ โดย
ไม่มีการเพ่ิมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ก็สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลหน่ึงบุคคลใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายช่ือท่ีบริษัท
เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่งไปถึงผู้ถือหุ้น 
นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอ่ืนตามความเหมาะสมได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทด้วย
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 ■ บริษัทได้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วันก่อนการประชุมตาม
กฎหมายและบริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  

 ■ บริษัทกำาหนดสิทธิการออกเสียงในท่ีประชุมให้เป็นไปตามจำานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิ
เท่ากับหน่ึงเสียง

 ■ บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ช่ัวโมง และถึงแม้ว่าจะพ้น
ระยะเวลารับลงทะเบียนแล้ว ก็ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ได้โดยไม่เสียสิทธิแต่อย่างใด

 ■ บริษัทได้อำานวยความสะดวกสำาหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน ด้วยการบริการ
อากรแสตมป์สำาหรับใช้ติดหนังสือมอบฉันทะตามกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 ■ การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็น
ไปตามลำาดับวาระการประชุมท่ีกำาหนด มีการพิจารณาและลงมติเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล และ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมท้ังแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอ่ืนตามท่ี
กำาหนดในหนังสือเชิญประชุม การออกเสียงลงคะแนนกระทำาโดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละ
วาระเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามท่ีเห็นสมควร บัตรลงคะแนนของแต่ละวาระจะจัดเก็บรักษา
ไว้ท่ีบริษัทอย่างปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ และนอกเหนือจากเอกสารประกอบการประชุมท่ีผู้ถือ
หุ้นทุกรายได้รับแล้ว ในระหว่างการประชุมบริษัทยังได้นำาเสนอข้อมูลในระบบวีดีทัศน์ เพ่ืออำานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

 ■ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ดำาเนินการแจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ภายในวันเดียวกัน รวมถึงแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ และประสานงานกับนาย
ทะเบียน บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราท่ีเท่าเทียมกันตาม
สิทธิอย่างครบถ้วน

   2.2  การดูแลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 ■ บริษัทมีการดูแลให้พนักงานปฏิบัติตนด้วยความซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำานึกท่ีดีต่อ
ส่วนรวม ไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ ตามท่ีกำาหนดไว้
ในจรรยาบรรณพนักงาน และมีการรณรงค์ให้พนักงานสร้างคุณค่าให้กับตนเองภายใต้ Concept “Beuaty 
From Within” : งามจากภายในสู่ภายนอก

 ■ บริษัทมีการกำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณพนักงาน
โดย ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง อันได้แก่ คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่
บรรลุนิติภาวะ รวมท้ังบุคคลซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสำาคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ท้ังน้ี เพ่ือป้องกันมิให้มีการนำาข้อมูล
ภายในไปใช้ในทางมิชอบอันอาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรวม

 ■ บริษัทมีการจัดทำากำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำาปี และจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือการ
ทราบระยะเวลาท่ีควรงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงในปี 2556 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้
ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และไม่ปรากฏว่ามีการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาท่ีห้าม
ดังกล่าว

 ■ กำาหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แจ้งแนวทาง
และนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยฝ่ายบริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ
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   2.3  การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

 ■ บริษัทมีมาตรการดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยการกำาหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ห้าม
มิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายใน ทำาการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทภายในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 

 ■ บริษัทมีการกำาหนดและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของบริษัทต่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ภายใน 3 วันทำาการนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และได้กำาหนดให้บรรจุวาระ
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรวมคู่สมรสเป็นวาระประจำาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

 ■ ในปี 2556 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซ้ือขายหุ้นในช่วง
เวลาท่ีห้าม และไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทแต่อย่างใด

   2.4  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ■ บริษัทดำาเนินการตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในการทำารายการระหว่างกันท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์/การเข้าทำารายการ
ท่ีมีความเก่ียวโยงกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า มีการแจ้งและเปิดเผย
ต่อท่ีประชุมโดยระบุช่ือและความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยง นโยบายการกำาหนดราคา มูลค่ารายการ 
คู่สัญญา เหตุผลความจำาเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นท่ีแตกต่าง (ถ้ามี) 

 ■ บริษัทกำาหนดแนวทางอย่างชัดเจนไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องเข้าร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องดัง
กล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออก
เสียงในวาระน้ัน เพ่ือให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพ่ือผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ซ่ึงบริษัทได้เปิดเผยการทำารายการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน 
ทางเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ■ บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เก่ียวข้องต่อเลขานุการ
บริษัทเพ่ือสำาเนารายงานเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด และรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

 ■ ในปี 2556 บริษัทไม่มีการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   2.5  การเสนอวาระของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

 ■ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือก
ต้ังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี โดยในปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2556 ซ่ึงบริษัทได้แจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ และช้ีแจงรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้
สิทธิดังกล่าว จึงไม่มีการบรรจุวาระเพ่ิมเติมท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้น



   038 REPORT2013
ANNUAL

  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย มุ่งม่ันในการสร้างองค์กรสู่การเจริญเติบโตอย่าง

ย่ังยืน ตระหนักถึงความเจริญเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมี
การจัดทำาจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท 
เพ่ือให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้ี ภาครัฐ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบและเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน

   การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท

   ผู้ถือหุ้น : บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม มุ่งม่ันพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญ
ก้าวหน้าและม่ันคง ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน สามารถสร้างผล
ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายและได้รับการปฏิบัติโดยเสมอภาค
อย่างเท่าเทียมกัน มีการรายงานผลการดำาเนินงานท่ีถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยสม่ำ�เสมอ ขจัดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

   พนักงาน : บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และมุ่งม่ันท่ีจะให้พนักงานทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจและเช่ือมุ่นในองค์กร บริษัทจึงมุ่งส่งเสริม ฝึกฝน อบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างท่ัวถึง สร้าง
ความม่ันคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน บริษัทมีการจัดทำาโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
และเสริมสร้างบรรยากาศในการทำางานร่วมกันเพ่ือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อาทิ การจัดประกวดนวัตกรรมโครงการ OCC Talent  
Innovation Awards 2013 การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นต้น รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับพนักงานได้เปิดเผยในรายงาน
ฉบับน้ี ภายใต้หัวข้อ “ด้านทรัพยากรมนุษย์” หน้าท่ี 28 - 31

   ลูกค้า : กระบวนการทำางานหลักของบริษัทคือการขายสินค้าและให้บริการลูกค้า บริษัทจึงมุ่งม่ันท่ีจะให้ผู้ใช้สินค้าและ
บริการได้รับประโยชน์สูงสุดท้ังด้านคุณภาพและราคา บริษัทมีการปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานทุกคนให้ความสำาคัญกับลูกค้าโดย
ถือว่าลูกค้าคือบุคคลท่ีสำาคัญตามนิยามคำาว่า “You are our valued customer” รวมถึงการให้ความสำาคัญต่อความซ่ือสัตย์ จริงใจ 
และการรักษาความลับของลูกค้าด้วย บริษัทจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และ
คำาปรึกษาในตัวสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411 ซ่ึง
ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีซ่ึงพร้อมให้บริการและดำาเนินการอย่างถึงท่ีสุดเพ่ือให้คำาขอต่างๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นท่ีพึงพอใจ
ของลูกค้าและผู้ใช้บริการท่ัวไป

   สำาหรับปี 2556 ไม่ปรากฎข้อร้องเรียนจากลูกค้าท่ีมีนัยสำาคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอ่ืนๆ บริษัทได้นำามาพิจารณาวิเคราะห์
และดำาเนินการแก้ไขทันที เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุดในสินค้าและบริการของบริษัท

   คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริตด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยยึดถือการ
ปฏิบัติตามสัญญาและคำาม่ันท่ีให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

   คู่แข่งทางการค้า :  บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมาย
และการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดำาเนินกิจการท่ีผ่านมา
บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า 

   เจ้าหน้ี : บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงในเง่ือนไขการค้าต่อเจ้าหน้ีทางการค้าของบริษัททุกรายด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตมา
โดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้ีทางการค้าหรือเจ้าหน้ีเงินกู้ โดยได้มีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้ีทุกรายตรงตามเง่ือนไขการชำาระเงินท่ี
ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 

   แรงงานและสิทธิมนุษยชน : บริษัทเคารพต่อสิทธิแห่งการเป็นพลเมือง สิทธิเสรีภาพทางการเมือง และสิทธิข้ันพ้ืน
ฐานในการทำางานของพนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสำาคัญต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ให้โอกาสในการจ้างงาน ต่อต้านการกระทำาละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน มีการดูแล
และปกป้องไม่ให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิของมนุษยชน เช่น การไม่เอาเปรียบลูกจ้าง ไม่สนับสนุนการบังคับ
ใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงไม่ใช้แรงงานท่ีผิดกฎหมาย เป็นต้น

   ด้านสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม : ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ถือเป็นนโยบายท่ีสำาคัญอีก
ประการหน่ึงของบริษัท โดยมีการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำานึกในการทำาความดี รู้จักการให้ รู้จักการแบ่งปัน มีส่วนร่วมใน
การประพฤติตนเป็นพลเมืองดีเพ่ือชุมชุน สังคมและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงบริษัทได้กำาหนดไว้ในหน้าท่ีอันพึงปฏิบัติของพนักงานต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม สำาหรับข้อมูลด้าน CSr ได้รายงานไว้ในหน้าท่ี 116 - 123
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   ภาครัฐ : บริษัทดำาเนินธุรกิจแบบสุจริตซ่ือตรง มีการชำาระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาท่ีกำาหนดของ
กฎหมาย ท้ังภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีศุลกากร 
อากรแสตมป์ รวมตลอดถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัททุกประเภท

   นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทยึดถือนโนบายท่ีจะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำาทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนมาใช้ในทางธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม
สินค้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยร่วมคิดร่วมพัฒนากับโรงงาน
ผู้ผลิตอย่างต่อเน่ือง และในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

   นโยบายไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทเคารพต่อความเสมอภาคของทุกคน และได้กำาหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี ไม่กระทำาการใดๆ หรือสนับสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน 
ไม่จำากัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิดโดยเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน จัดให้มีช่องทางการส่ือสารในการร้องเรียน
กรณีมีผู้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ผ่านทางนางชูพันธ์ุ อ่ิมทอง เลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือ
ทางอีเมล์ law@occ.co.th ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูล เพ่ือเสนอต่อผู้เก่ียวข้องเฉพาะเร่ืองและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท ในการน้ี ผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีท่ีสุด

   นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โอซีซี จำากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 6/2556 เม่ือ
วันท่ี 10 ธันวาคม 2556 ได้เห็นสมควรให้บริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ตามคำาประกาศเจตนารมณ์
แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซ่ึงลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท 
โดยบริษัทมีจุดยืนในการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ขยัน อุตสาหะ ซ่ือสัตย์ ยุติธรรม ยึดม่ันในความถูกต้อง ควบคู่ไปกับการ
ต่อต้านการกระทำาใดๆ ซ่ึงเข้าข่ายของการฉ้อฉล ทุจริตคอร์รัปช่ันท้ังภายในและภายนอกองค์กร ส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกคนใน
องค์กรประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมอันดี ต่อต้านการประพฤติทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถึงการไม่ให้หรือมี
ส่วนร่วมในการให้สินบนแก่หน่วยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อ่ืนก็ตาม ในการน้ี เพ่ือ
ความชัดเจนด้านนโยบายบริษัทจึงได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน
ในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติตนสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

   ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลใน
ประเด็นท่ีสำาคัญเก่ียวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระทำาผิดกฎหมายและ
ผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อส่ือสารผ่านทาง นางชูพันธ์ุ อ่ิมทอง เลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือ
ทางอีเมล์ law@occ.co.th ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพ่ือเสนอต่อผู้เก่ียวข้องเฉพาะเร่ือง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการน้ี ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็น
ความลับของบริษัทอย่างดีท่ีสุด

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
   บริษัทให้ความสำาคัญเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ มีการกำาหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเป็นสารสนเทศ

ทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงินให้มีความถูกต้อง โปร่งใส มีสาระสำาคัญครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเช่ือถือได้ ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในรายงานประจำาปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th เพ่ือให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ สามารถ
รับทราบข้อมูลท่ีจำาเป็นต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง

   นอกจากน้ี บริษัทได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการไว้ในนโยบายการกำากับดูแล
กิจการของบริษัท เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย โดยกำาหนดนโยบายให้
กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังน้ี

	● รายงานเม่ือเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารคร้ังแรก

	● รายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

	● ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบการรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัท ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะต้อง
ส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันท่ีได้รับรายงาน
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	● กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
การถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง

   ส่วนข้อมูลสำาคัญของบริษัทท่ีได้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาทิ

1. เปิดเผยรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและโปร่งใส ตามสาระสำาคัญของมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยมีการ
จัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดย
เผยแพร่ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

2. เปิดเผยนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทางเว็บไซต์ของบริษัท

3. เปิดเผยการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการทำารายการระหว่างกัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการเปิดเผยมติท่ีประชุม ช่ือบุคคลท่ีทำา
รายการ และรายละเอียดเก่ียวกับรายการดังกล่าวอย่างครบถ้วน พร้อมท้ังมีการกำาหนดแนวทางปฏิบัติสำาหรับการ
ดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรัดกุมและรอบคอบอย่างสมเหตุสมผล

4. เปิดเผยการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำานวนคร้ังการเข้าประชุม 
เป็นต้น (รายละเอียดภายใต้หัวข้อสรุปสถิติการเข้าร่วมประชุม หน้าท่ี 59

5. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล โครงสร้างและสัดส่วน
การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมท้ังโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นท่ีสำาคัญเก่ียวกับความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระทำาผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถ
ติดต่อส่ือสารผ่าน นางชูพันธ์ุ อ่ิมทอง เลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล์ law@
occ.co.th ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพ่ือเสนอต่อผู้เก่ียวข้องเฉพาะเร่ือง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการน้ี ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและ
ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีท่ีสุด

7. งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ : บริษัทกำาหนดบุคคลท่ีทำาหน้าท่ีในการติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ท้ังรายย่อย
และสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้ท่ี :

      นางจันทรา ต้ังธนศฤงคาร

      ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน

      โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508  โทรสาร 02-295-0417

      Email : cef@occ.co.th 

ท้ังน้ี ข้อมูลท่ีสำาคัญของบริษัทท่ีเป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี จะได้รับการจัดทำา
และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.occ.co.th พร้อมท้ังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ได้

8. กิจกรรมพบนักลงทุน : นับต้ังแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ณ ศูนย์ประชุมแห่ง
ชาติสิริกิต์ิ เป็นประจำาทุกปี เพ่ือพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์ โดยมีคุณธีรดา อำาพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ
และ CEO เป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเก่ียวกับกิจการและผลประกอบการของบริษัท ในการน้ี ยังได้มีการ
จัดทำาหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ ผลประกอบการ และสินค้าของบริษัท มอบให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ท่ีมา
ร่วมงานซ่ึงได้รับการตอบรับอย่างดี
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  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
     คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายของ

บริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำาเนินงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว กำาหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความ
เส่ียง ภาพรวมขององค์กร รวมตลอดถึงการกำากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้อย่างเป็นอิสระ

     5.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
        โครงสร้างการจัดการของบริษัทปัจจุบัน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก

จำานวน 5 ชุด ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเร่ือง
และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ดังน้ัน ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายจึงสามารถม่ันใจได้ว่าบริษัทมีการ
ดำาเนินการและกล่ันกรองงานอย่างรอบคอบ

     องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

     คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน   9  ท่าน  ประกอบด้วย

	● ประธานกรรมการบริษัท    1  ท่าน

      ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ

	● กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร   4  ท่าน

	● กรรมการตรวจสอบ       3  ท่าน

      เป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี

	● กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร     1  ท่าน

โดยจำานวนกรรมการอิสระมีสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

     อำานาจกรรมการ

     กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท ตามท่ีระบุในข้อบังคับบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน
และประทับตราสำาคัญของบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการอาจกำาหนดช่ือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา
สำาคัญของบริษัทได้

     คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

     “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง บุคคลท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำาหนดของ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระแสดงอยู่ในข้อ 8.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้
บริหารระดับสูง ภายใต้หัวข้อย่อย “หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ” หน้าท่ี 52 - 53 ของรายงานฉบับน้ี

     กระบวนการสรรหากรรมการ

     คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ท่ีจะดำารงตำาแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยคณะ
กรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำาแหน่งท่ีว่างลง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น

     รายละเอียดกระบวนการสรรหากรรมการอยู่ภายใต้หัวข้อการสรรหากรรมการและผู้บริหาร หน้าท่ี 53 - 54

     อายุกรรมการบริษัท และวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท

     บริษัทมิได้กำาหนดอายุกรรมการบริษัท และ/หรือ จำานวนวาระสูงสุดท่ีจะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันได้นานท่ีสุด เพราะ
เช่ือว่าความสามารถทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ข้ึนอยู่กับอายุ ตราบท่ีแต่ละท่านยังคงสามารถ
นำาความรู้และประสบการณ์มาใช้เพ่ือประโยชน์ของบริษัท รวมถึงการท่ีผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจ โดยการเลือกต้ังกรรมการ
ท่านเดิมเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป
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     สำาหรับวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 
ปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ัง ซ่ึงเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกต้ังกลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปได้อีก

     บริษัทมิได้กำาหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำานวนวาระสูงสุดท่ีจะดำารงตำาแหน่งต่อเน่ืองได้ โดยเห็นว่าอายุหรือ
ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งมิได้เป็นอุปสรรคหากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าท่ีแต่ละท่าน
มีและพร้อมท่ีจะนำามาเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ อย่างไรก็ตามเหตุผลสำาคัญอีกประการหน่ึงก็คือ หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้
ความไว้วางใจ โดยการเลือกต้ังกรรมการท่านเดิมเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทก็ย่อมท่ีจะเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ดัง
น้ัน บริษัทจึงไม่ได้กำาหนดจำานวนวาระการดำารงตำาแหน่งติดต่อกันและอายุของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

     จำานวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทไปดำารงตำาแหน่ง

     บริษัทมิได้กำาหนดจำานวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทแต่ละท่านไปดำารงตำาแหน่ง เพราะเช่ือว่าความสามารถทางธุรกิจ
และความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ข้ึนอยู่กับจำานวนบริษัทท่ีดำารงตำาแหน่ง ตราบเท่าท่ีแต่ละท่านยังคงมีความ
ต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท โดยการใช้ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญทางธุรกิจมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท อย่างไรก็ตามปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลประสบการณ์ทำางานและข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านท่ีบริษัทอ่ืนไว้
ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำาปีฉบับน้ีหน้าท่ี 56 - 58

     การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

     ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบ
ครับต่อกัน มีความเป็นอิสระจากกันและถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน โดยประธานกรรมการบริษัททำาหน้าท่ีเป็นผู้นำาและควบคุมการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วน
ร่วมในการประชุม ช่วยเหลือแนะนำา ดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจำาของฝ่ายจัดการ 
บริษัทได้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซ่ึงกำาหนดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุด 
และอำานาจกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะเป็นผู้นำาในการบริหารจัดการและวางแผนการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด ภายใต้อำานาจในการดำาเนินงานตามกฎบัตรการทำางานของกรรมการผู้
จัดการ

     เลขานุการบริษัท 

     บริษัทได้แต่งต้ัง นางชูพันธ์ุ อ่ิมทอง ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลต้ังแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2551 เพ่ือ
การปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำาหนด และตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และข้อมูลเลขานุการบริษัท แสดงอยู่ในหน้าท่ี 26 - 27 ของรายงานฉบับน้ี

     คณะกรรมการชุดย่อย

     คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่คณะ
กรรมการชุดย่อยตามความรู้ความชำานาญท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และดำาเนินงานอย่างรัดกุมรอบคอบ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และคณะกรรมการบริหาร 

     คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด             
รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย แสดงอยู่ในหน้าท่ี 46 - 52 ของรายงานฉบับน้ี

    บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
     ภาวะผู้นำา และวิสัยทัศน์

     คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
มีภาวะผู้นำา มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมืออาชีพในการดูแลผลประโยชน์ของทุก
ฝ่าย มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงดูแลกำากับกิจการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ดูแลสอดส่องการทำางานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหารความเส่ียง กำาหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน งบประมาณประจำาปี และกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนิน
งาน โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเป็นสำาคัญภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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     การกำากับดูแลกิจการ

     บริษัทได้จัดทำาหนังสือนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน และได้มอบให้
กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในการดำาเนินธุรกิจและยึดถือเป็นแนวทางในการ
ทำางาน ซ่ึงบริษัทมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี โดยในปี 2556 บริษัทได้มีการปรับปรุงหลักการกำากับดูแลกิจการ
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard ซ่ึงจะได้นำาเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2557 ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2557 เพ่ือพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไป

     นอกจากน้ีบริษัทยังได้มีการส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ตามวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท 
BEAUTY from within : งามจากภายในสู่ภายนอก ผ่านการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม 6 งาม คือ Boundaryless, Ethics and 
Integrity, Adaptability to Change, Unity, Talent และ You are Our Valued Customer

     การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง

     คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีหน้าท่ีจัดทำาแบบรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองหรือของ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับตนเอง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกำากับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง โดยต้องมีการจัดทำาแบบรายงานดังกล่าวทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง และกำาหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีจัดเก็บ 
รวบรวม และทำาสำาเนาส่งประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันท่ีได้รับการ
รายงาน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและกำากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี บริษัทยังได้กำาหนดให้บรรจุวาระการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นวาระประจำาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือการรายงานให้ทราบกันทุกฝ่ายด้วย

     รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการดำาเนินการกับรายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interests) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอ่ืนๆ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำานึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำาหนดราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ีเป็นธรรมเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้ันตอนท่ีกำาหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกัน 
มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำารายการ และคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อแนะนำา
และแนวทางการปฏิบัติของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสำาคัญ

     การพิจารณารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกคร้ัง บริษัทดำาเนินการตามข้ันตอนการทำารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน แจ้งและเปิดเผยต่อท่ีประชุมโดยระบุช่ือและความสัมพันธ์กันของบุคคลท่ีเก่ียวโยง นโยบายการกำาหนดราคา มูลค่า
รายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำาเป็นของรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนความเห็นท่ีแตกต่าง
จากมติท่ีประชุมด้วย กรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมโดยไม่อยู่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ัน เพ่ือให้
คณะกรรมการท่านอ่ืนสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาความเหมาะ
สมอย่างรอบคอบให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระด้วย 

     ในปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการซ้ือขายทรัพย์สินท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     การประชุมคณะกรรมการ

     บริษัทมีการกำาหนดวันประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจะแจ้งกำาหนดวันประชุมท้ังปีให้
กรรมการทราบต้ังแต่ต้นปี ซ่ึงกำาหนดไว้ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 คร้ัง และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการเข้าร่วมประชุมโดยถือเป็นหน้าท่ี เพ่ือรับทราบ ร่วมวางนโยบายและร่วม
ตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ ยกเว้นในกรณีติดภาระกิจ
สำาคัญซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ก็จะลาประชุม ซ่ึงหากเป็นกรณีน้ีก็จะมีการฝากข้อเสนอแนะหรือข้อความเห็นผ่านทางเลขานุการ
บริษัทเพ่ือเรียนให้ท่ีประชุมรับทราบและมีการติดตามผลของการประชุมคร้ังน้ัน

     เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมคร้ังก่อน และ
เอกสารประกอบท่ีมีสารสนเทศสำาคัญครบถ้วนไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเสมอ เว้นแต่ใน
กรณีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วน เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ 
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ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะร่วมกันกำาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอวาระเพ่ิมเติมในวาระการประชุมผ่านทางเลขานุการบริษัท และ
ประธานกรรมการบริษัทซ่ึงทำาหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม และเพ่ือรับทราบ
นโยบายโดยตรง สามารถนำาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง และกรรมการ
ท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในเร่ืองน้ัน หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิม
ข้ึนอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด โดยมีเลขานุการบริษัททำาหน้าท่ีจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมสาระสำาคัญ
อย่างครบถ้วนแล้วเสร็จในเวลาท่ีเหมาะสม และเสนอต่อท่ีประชุมรับรองเป็นวาระแรกของการประชุมคร้ังถัดไป

รายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คณะกรรมการ
และผู้ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบ และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงได้ โดยในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ รวม 6 
คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเปิดเผยไว้ในหัวข้อรายนามคณะกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง และการเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าท่ี 20 และสรุปการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2556 หน้าท่ี 59 ของรายงาน
ฉบับน้ี

     ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

     คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีชัดเจน
และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีกระบวนการพิจารณาจำานวนเงินค่าตอบแทนประจำาปีอย่าง
โปร่งใส และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน มีการกำาหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทนตามความ
เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของ
บริษัท โดยเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการ
เฉพาะเร่ืองจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมจากการปฏิบัติหน้าท่ีน้ันอย่างเหมาะสม

     โดยการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี
1. ค่าเบ้ียประชุม

■	 คณะกรรมการบริษัท
 - จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมคร้ังละ 6,000 บาท
■	 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/คร้ัง
 - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาท/คร้ัง
■	 คณะกรรมการบริหาร – จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารท่ีเข้าร่วมประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 
■	 คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ
- คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมซ่ึงไม่ได้ดำารงตำาแหน่งในทางบริหารคร้ังละ 5,000 บาท

โดยการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 คร้ัง ให้จ่ายเพียงคร้ังเดียว

2. ค่าตอบแทนประจำาปี – จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน
      ท้ังน้ี ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

      ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึง
เช่ือมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ท้ังน้ี ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารใน
ปี 2556 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีและแบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว

    การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
     บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสม่ำ�เสมอ โดยกรรมการบริษัททุกท่าน
มีประวัติการได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd) แล้ว นอกจากน้ี 
บริษัทยังส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOd) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือสถาบันอิสระอ่ืนๆ เพ่ือนำาความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทใน
การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองต่อไป



045REPORT2013
ANNUAL

	● ข้อมูลการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd)

รายชื่อกรรมการ
DAP 

รุ่นท่ี

DCP 

รุ่นท่ี

EAC 

รุ่นท่ี

RCC 

รุ่นท่ี

CDC 

รุ่นท่ี

DCP 

Refresher

1. นางกาญจนา  สายสิริพร - 32/2003 - - - -
2. นายสมศักด์ิ  ธนสารศิลป์ - 5/2001 - - - -
3. นางธีรดา   อำาพันวงษ์ 3/2003 51/2004 - - - -
4. นายมนู    ลีลานุวัฒน์ 3/2003 68/2005 - - - -
5. นายชัยเลิศ   มนูญผล 3/2003 - - - - -
6. นางทิพาภรณ์  โชควัฒนา 3/2003 68/2005 - - - -
7. นางอรดี   รุ่งเรืองโรจน์ - 5/2001 1/2000 1/2006 3/2008 1/2008
8. นางวัชนี   วัฒนถวัลย์วงศ์ - 1/2000 - - - -
9. นายวันชัย    อ่ำาพ่ึงอาตม์ 35/2005 102/2008 - - - -

	● ในปี 2555-2556 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ดังน้ี

รายชื่อ

CG Forum 

4/2556

Updated

COSO’s 2013

TLCA Annual 

Risk Manament

Conference 2012 

โดยสมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย

ทำาความเข้าใจรายงาน

ทางการเงิน IFRS 

ในแบบภาษาธุรกิจ

โดยสภาวิชาชีพบัญชี

Thai Intelligent                                

Invesrors รุ่นท่ี 1

โดยสถาบัน

วิทยาการ

ผู้ลงทุนไทย

Productivity 

Facilitator 

โดยสถาบัน

เพ่ิมผลผลิต

นางธีรดา  อำาพันวงษ์ - ✓ ✓ ✓ -
นางอรดี     รุ่งเรืองโรจน์ ✓ - - ✓ -
นางวัชนี  วัฒนถวัลย์วงศ์ - ✓ - - -
นายประกิต  ชุณหสมบูรณ์ - - - - ✓

นางจันทรา   ต้ังธนศฤงคาร - ✓ - - -
นางชูพันธ์ุ   อ่ิมทอง ✓ ✓ - - -

	● การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศน์สำาหรับกรรมการใหม่ท่ีเข้ารับตำาแหน่งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็น
ผู้นำาเสนอข้อมูลและบรรยายช้ีแจงให้กับกรรมการใหม่รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทและข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
พร้อมท้ังพาเข้าเย่ียมชมกิจการเพ่ือการมองเห็นภาพท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน และได้มอบแฟ้มคู่มือกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนท่ีบริษัทได้จัดทำาข้ึน เพ่ือการรับทราบบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ รวมถึงการรับทราบคำาช้ีแจงเก่ียว
กับพันธะทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน และกฎบัตรของคณะ
กรรมการชุดต่างๆ ด้วย

	● ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับส่วนงานการกำากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ผู้จัดการสำานักตรวจ
สอบภายใน และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนงานการกำากับดูแลกิจการของบริษัท เข้าร่วมสัมมนาและเข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOd) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย หรือสถาบันอิสระอ่ืนๆ นอกจากน้ียังส่งเสริมการได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับกฎหมาย กฎ
เกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือนำาความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองต่อไป
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    แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
	● ผู้บริหารระดับสูง

     บริษัทมีการจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่งในการเตรียมความพร้อมสำาหรับทดแทนตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานท่ีจะครบกำาหนดเกษียณอายุ รวมถึงกรณีท่ีผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและคณะกรรมการบริหารจะได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลท่ีจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหาร
และอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาอย่างสม่ำ�เสมอ ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี

1. กำาหนดตำาแหน่งงานท่ีจะพิจารณาหาบุคคลท่ีจะได้รับการส่งเสริมเพ่ือทดแทนตำาแหน่งงานและเกณฑ์การ
พิจารณา

2. คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดเข้าอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับการพัฒนาเพ่ือทดแทนตำาแหน่งงาน

3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพ่ือหาจุดเด่นและส่ิงท่ีต้องพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสม
ตามคุณสมบัติของตำาแหน่งงาน

4. จัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ท่ีสมควรได้รับการคัด
เลือก สำาหรับเตรียมความพร้อมในการทดแทนตำาแหน่งงาน

	● พนักงาน

     สำาหรับแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำาหรับบุคลากรภายในองค์กรน้ัน เร่ิมจากการคัดเลือกคนเก่งและคนดี
เข้ามาร่วมงาน เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถ สนับสนุนให้ได้รับการอบรมเพ่ิมเติมทักษะความรู้และพัฒนาสร้างความ
พร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าข้ึนสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต ซ่ึงจะได้รับการจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพ่ือส่ง
เสริมและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานท่ีมีศักยภาพสู่การเป็นผู้นำาภายใต้แผนการสืบทอดตำาแหน่งต่อไป

  8.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่คณะ

กรรมการชุดย่อยตามความรู้ความชำานาญท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และดำาเนินงานอย่างรัดกุมรอบคอบ 
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร 

    คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังน้ี

    คณะกรรมการตรวจสอบ

    คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ทุกท่านล้วนมีความ
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด และตาม
นิยามของบริษัท ดังน้ี

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

จำานวนคร้ัง

การประชุม

จำานวนคร้ัง

ท่ีเข้าร่วมประชุม

1. นางอรดี     รุ่งเรืองโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 12 12
2. นางวัชนี    วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 12 12
3. นายวันชัย   อ่ำาพ่ึงอาตม์* กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 8 8

นางชูพันธ์ุ   อ่ิมทอง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท 12 12

 * นายวันชัย	อ่ำ�พ่ึงอาตม์ ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายเกรียงศักด์ิ ศรีไพศาล
   ซ่ึงครบกำาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 19 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556

    โดยท้ัง 3 ท่าน ล้วนเป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ด้านบัญชี-การเงินอย่างดี (ตามรายละเอียดประสบการณ์ทำางานและ
ประวัติการศึกษาอบรมของท่านภายใต้หัวข้อ ข้อมูลของกรรมการบริษัท หน้าท่ี 58) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วม
กันอย่างสม่ำ�เสมอเป็นประจำาทุกเดือน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีนางชูพันธ์ุ อ่ิมทอง เลขานุการบริษัท 
ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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    คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี หรือส้ินสุดโดยการลาออกหรือการถอดถอนจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท ท้ังน้ี กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้
รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกำาหนด
ไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปน้ี 

อำานาจดำาเนินการ

1. กำาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วย
งานตรวจสอบภายใน

2. มีอำานาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มาช้ีแจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจำาเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร

3. มีอำานาจในการตรวจสอบผู้ท่ีเก่ียวข้อง และเร่ืองท่ีเก่ียวข้องภายในขอบเขตของอำานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจ
สอบ

4. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณา แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉ. จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter)

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
 ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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7. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ก. รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข. การทุจริตหรือส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสำาคัญในระบบควบคุมภายใน

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีกำาหนด กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัย
อำานาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำานวน 3 ท่าน ดังน้ี้ี

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน

จำานวนคร้ัง

การประชุม

จำานวนคร้ัง

ท่ีเข้าร่วมประชุม

1. นายมนู   ลีลานุวัฒน์ ประธาน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 2 2
2. นางกาญจนา  สายสิริพร กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 2 2
3. นางธีรดา  อำาพันวงษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร 2 2

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จัดต้ังข้ึนเพ่ือทำาหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี ในด้านการกำาหนดค่าตอบแทน การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี หรือส้ินสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม 
หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง ท้ังน้ี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่ง
ต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการ
บริษัท ดังต่อไปน้ี

อำานาจดำาเนินการ

1. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาช้ีแจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็น
ว่าเก่ียวข้องจำาเป็น

2. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็นด้วยค่า
ใช้จ่ายของบริษัท

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำาหนดวงเงินค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัท วงเงินค่า
ตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและจำานวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติ
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2. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำานาจหน้าท่ีและปริมาณความรับ
ผิดชอบ ภายในวงเงินท่ีผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ

3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ท่ีมิได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงาน อำานาจหน้าท่ี และปริมาณความรับผิดชอบ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 

4. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

5. ปฏิบัติการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  

  คณะกรรมการสรรหา

  คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำานวน 4 ท่าน ดังน้ี

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

การประชุม

คณะกรรมการสรรหา

จำานวนคร้ัง

การประชุม

จำานวนคร้ัง

ท่ีเข้าร่วมประชุม

1. นายมนู   ลีลานุวัฒน์ ประธาน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 2 2
2. นางกาญจนา สายสิริพร กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 2 2
3. นางธีรดา  อำาพันวงษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร 2 2
4. นางอรดี   รุ่งเรืองโรจน์ กรรมการ กรรมการอิสระ 2 2

  คณะกรรมการสรรหาจัดต้ังข้ึนเพ่ือทำาหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดี ในด้านการสรรหาและกล่ันกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ท้ังน้ีเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบริษัท
มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและเพ่ือการได้มาซ่ึงบุคคลท่ีมีคุณภาพ

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี หรือส้ินสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือคณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง ท้ังน้ี กรรมการสรรหาท่ีพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 
โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปน้ี

อำานาจดำาเนินการ

1. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาช้ีแจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็น
ว่าเก่ียวข้องจำาเป็น

2. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือก โดยคำานึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมโดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

3. จัดทำาความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา

4. เสนอช่ือบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

6. ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยสมาชิก จำานวน 6 ท่าน โดยคัดเลือกจากผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิด
ชอบสายงานหลักทุกสายงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชี-การเงิน ฝ่ายการตลาดเคร่ืองสำาอาง ฝ่ายการตลาดแฟช่ันไลฟ์สไตล์ ฝ่าย
การตลาดเส้นผม และสำานักกรรมการผู้จัดการ ดังมีรายนามต่อไปน้ี้ี

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

จำานวนคร้ัง

การประชุม

จำานวนคร้ัง

ท่ีเข้าร่วมประชุม

1. นางธีรดา อำาพันวงษ์ ประธาน กรรมการผู้จัดการและCEO 12 12
2. นางวัชนี  วัฒนถวัลย์วงศ์* กรรมการ กรรมการอิสระ 12 11
3. นายประกิต ชุณหสมบูรณ์ กรรมการ ผอ.สำานักกรรมการผู้จัดการ 12 12
4. นางจันทรา ต้ังธนศฤงคาร** กรรมการ ผอ.ฝ่ายบัญชี-การเงิน 12 11
5. นางสาวศิริพร ต้ังธนศฤงคาร** กรรมการ ผอ.ฝ่ายการตลาดเคร่ืองสำาอาง 12 11
6. นางสาวพัชรี  ธำารงกิตติคุณ*** กรรมการ ผอ.ฝ่ายการตลาดเส้นผม 12 8

นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนหิรัญ เลขานุการ ผจก.สำานักตรวจสอบภายใน 12 12

  * ขาดประชุมจำานวน 1 คร้ัง ไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้เน่ืองจากการปิดถนนของผู้ชุมนุมทางการเมือง
  ** ขาดประชุมจำานวน 1 คร้ัง เน่ืองจากเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ียังต่างประเทศ

  *** ขาดประชุมจำานวน 4 คร้ัง เน่ืองจากเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ียังต่างประเทศ  

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จัดต้ังข้ึนเพ่ือทำาหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการบริหาร ในการประเมินความเส่ียงและกำาหนดมาตรการป้องกัน ติดตามดูแลความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและ
ยอมรับได้

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี หรือส้ินสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือ
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง ท้ังน้ี กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัทอีกได้ โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท   
ดังต่อไปน้ี

อำานาจดำาเนินการ

1. ขอรับคำาปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญ
ภายนอก ต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

2. มีอำานาจแต่งต้ังคณะทำางานประเมินและติดตามความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

1. นำาเสนอนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ความเห็นชอบ

2. กำาหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมท้ังองค์กร

3. ติดตามกระบวนการระบุและประเมินความเส่ียงท่ีคณะทำางานบริหารความเส่ียงนำาเสนอ

4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเส่ียง ท่ีคณะทำางานฯ นำาเสนอ

5. นำาเสนอรายงานการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ความเห็นชอบ

6. กำากับดูแลประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง

7. นำาเสนอการแต่งต้ังคณะทำางานบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ความเห็นชอบ

8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

9. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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  คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก จำานวน 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปน้ี

1. นางธีรดา  อำาพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

2. นายประกิต ชุณหสมบูรณ์ ผู้อำานวยการสำานักกรรมการผู้จัดการ

3. นางจันทรา ต้ังธนศฤงคาร ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน

4. นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์ ผู้อำานวยการฝ่ายสำานักงาน

5. นางสาวศิริพร ต้ังธนศฤงคาร ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดเคร่ืองสำาอาง  

  โดยมี นางชูพันธ์ุ อ่ิมทอง เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดต้ังข้ึนเพ่ือทำาหน้าท่ีบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริตเย่ียงวิญญูชนผู้
ประกอบธุรกิจเช่นน้ัน จะพึงกระทำาภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเป็นกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี หรือส้ินสุดโดยการลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือมีลักษณะ
ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด หรือครบกำาหนดเกษียณอายุและไม่ได้รับการว่าจ้างต่อในตำาแหน่งเดิม หรือ
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง ท้ังน้ี กรรมการบริหารท่ีพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการ
บริษัทอีกได้ 

  คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัท 
ดังต่อไปน้ี

อำานาจดำาเนินการ

1. แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบตลอดจนกำาหนดค่าตอบแทนและ สวัสดิการ แก่พนักงานระดับ
ต่างๆ

2. แต่งต้ัง ถอดถอน คณะทำางานอ่ืนใดเพ่ือดำาเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท

3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำานาจให้แก่กรรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้
ดำารงตำาแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้

4. อนุมัติการเข้าทำานิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินคร้ังละไม่เกินจำานวน 10 ล้านบาท

5. อนุมัติให้ดำาเนินการขอหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินคร้ังละไม่เกินจำานวน 50 ล้านบาท

6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ในวงเงินคร้ังละไม่เกินจำานวน 10 ล้านบาท

7. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะส้ัน ในวงเงินคร้ังละไม่เกินจำานวน 50 ล้านบาท

8. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินคร้ังละไม่เกินจำานวน 50 ล้านบาท

9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำาลาย ตัดบัญชี ซ่ึงสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนท่ีเลิกใช้ ชำารุด สูญหาย ถูกทำาลาย 
เส่ือมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินคร้ังละจำานวน 20 ล้านบาท

10. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำาลาย ซ่ึงวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ หรือล้าสมัยซ่ึงจะทำาให้มี
มูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินคร้ังละ จำานวน 20 ล้านบาท

11. อนุมัติการตัดหน้ีสูญทางบัญชี และ/หรือ สินทรัพย์อ่ืนๆ ในวงเงินคร้ังละไม่เกินจำานวน 2 ล้านบาท

12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำาเนิน
การตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำาหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการค้า ท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำานวน 2 
ล้านบาท และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสัยทางการค้าท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำานวน 20 ล้านบาท
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13. มีอำานาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาช้ีแจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็น
ว่าเก่ียวข้องจำาเป็น

14. ขอรับคำาปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญ
ภายนอก ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

15. มอบอำานาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใดทำาการแทนได้ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงานและงบประมาณประจำาปีต่อคณะกรรมการบริษัท

2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท

3. รับผิดชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง

4. ดูแลการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง

5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการท่ีตนดูแลต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหารให้ทราบ

6. ดูแลให้มีการจัดทำารายงานทางการเงิน เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีทำาการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำาดับ

7. เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในเร่ืองท่ีเกินขอบเขตอำานาจของคณะกรรมการ
บริหาร

8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

9. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
    (1) กรรมการอิสระ 

    หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

    คณะกรรมการสรรหาของบริษัทมีจำานวน 4 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ
ร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาด้วย ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระน้ัน 
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ รวม
ถึงพิจารณาจากคุณสมบัติกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

    “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง บุคคลท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำาหนดของคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุน คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายน้ันๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำา หรือผู้
มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่ง
ต้ังเป็นกรรมการอิสระ ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ี
ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุม ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทำารายการทางการค้าท่ีกระทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการ
เงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทำานองเดียวกัน 
ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตน
สุทธิของผู้ขออนุญาตหรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำ�กว่า ท้ังน้ี การคำานวณภาระหน้ีดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ
อิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งต้ัง
เป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึน เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้น ซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ
ท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

   (2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

    วิธีการคัดเลือก

    คณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูง โดยการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา โดยเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนท่ีจะนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่าง
ลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ อาจพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็น
กรรมการในตำาแหน่งท่ีว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

    การสรรหาบุคคลเพ่ือเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลาย
อาชีพ มีภาวะผู้นำาวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำางานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมท้ังมีความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
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    วิธีการเลือกต้ังกรรมการผ่านท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย
    สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

    ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายช่ือบุคคลท่ีพิจารณาว่าเหมาะสมต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาได้ โดยบริษัทได้เปิด
โอกาสและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ต้ังแต่วัน
ท่ี 1 ธันวาคม 2556 ถึง วันท่ี 30 ธันวาคม 2556 โดยได้แจ้งการให้สิทธิบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.
set.or.th และเผยแพร่เชิญชวนผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.occ.co.th โดยได้กำาหนดคุณสมบัติผู้ถือหุ้น อธิบายหลักเกณฑ์
และข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทด้วย

    วิธีการเลือกต้ัง

    ข้อบังคับของบริษัท หมวดท่ี 3 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 21 กำาหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัท
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปน้ี

1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนท่ีมีอยู่ท้ังหมด เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลท่ีจะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับจากจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง จะเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่ากับจำานวนกรรมการซ่ึงท่ีประชุมต้องเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ี
มีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน ซ่ึงเกินจำานวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

    วิธีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง

    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
โดยพิจารณาเห็นชอบตามคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ท้ังน้ี โดยพิจารณาตามแนวทางการพิจารณากล่ันกรองของคณะกรรมการ
สรรหา

    ส่วนผู้บริหารระดับอ่ืน คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย ตามความรู้ ความสามารถ 
ความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4  การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    บริษัทไม่มีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 

8.5  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
    บริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือจรรยาบรรณพนักงานโดยห้ามมิให้

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง อันได้แก่ คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมท้ังบุคคลซ่ึงอยู่ในหน่วย
งานท่ีรับทราบข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสำาคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ท้ังน้ี เพ่ือป้องกันมิ
ให้มีการนำาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบอันอาจเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรวม และทุกคร้ังท่ีกรรมการและผู้บริหารคน
ใดได้ทำาการซ้ือขาย จำาหน่าย จ่าย หรือโอนหุ้นของบริษัท จะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ เพ่ือดำาเนินการรายงานให้สำานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด รวมท้ังได้กำาหนดวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ
รวมคู่สมรสต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส ท้ังน้ี หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึน และสามารถพิสูจน์ได้
ว่าความเสียหายน้ันได้เกิดจากการกระทำาของกรรมการและผู้บริหารรายใด กรรมการและผู้บริหารรายน้ันจะได้รับการลงโทษและ
ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่บริษัท 

    คณะกรรมการบริษัทมีการจัดการเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และ
โปร่งใส หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงกันจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนทันเวลา ในกรณีท่ีกรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระน้ัน เพ่ือให้การตัดสินใจของคณะ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษัทและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย
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8.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
    (ก)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

       ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด 

       เป็นจำานวนเงินรวม 660,000.00 บาท

    (ข)  ค่าบริการอ่ืน – ไม่มี

8.7  การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
    การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

    คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำาทุกปี ปีละ 1 คร้ัง โดยใช้แบบประเมินตาม Code 
of Practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางจัดทำา เพ่ือพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ใน
ระหว่างปีท่ีผ่านมา และเพ่ิมประสิทธิผลการทำางานของคณะกรรมการมากย่ิงข้ึน ซ่ึงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีกำาหนดจะ
สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการ และหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังน้ี

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การทำาหน้าท่ีของกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

    โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านจะประเมินตนเองตามแบบประเมินอย่างอิสระ ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมแบบ
ประเมินผล เพ่ือจัดทำารายงานสรุปประมวลผลการประเมิน และนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนำาผลการประเมิน
มาวิเคราะห์หาข้อสรุปเพ่ือกำาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการต่อไป

    สำาหรับผลประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำาปี 2556 ได้มีการนำาเสนอผลประเมินในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2557 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้สรุปภาพรวมของผลการ
ประเมินว่าการดำาเนินงานส่วนใหญ่ทำาได้ดีและเหมาะสมแล้ว

    รายละเอียดของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

 ● กรรมการบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 56

คุณวุฒิทางการศึกษา

และประวัติการอบรม

*สัดส่วน

การถือหุ้น

การอบรม

หลักสูตร

กรรมการ

ประสบการณ์ทำางาน

นางกาญจนา  สายสิริพร 
อายุ 67 ปี
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการสรรหา
- กรรมการพิจารณา
 ค่าตอบแทน

จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  
จำานวน 37 ปี 
(ต้ังแต่ปี 2519)

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

0.33% dCP
รุ่น

32/2003

บริษัทจดทะเบียน จำานวน 1 แห่ง  
2519 - ปัจจุบัน บมจ.โอซีซี
   ตำาแหน่งปัจจุบันประธานกรรมการ
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 7 แห่ง
การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับบริษัท
- กรรมการ บจ.ไทยบุนกะแฟช่ัน
- รองประธานกรรมการ 
 บจ.ชิเซโด้ โปรเฟส ช่ันแนล (ไทยแลนด์)
- ประธานกรรมการ บจ.แฮร์ เซอร์วิส (ไทย)
- กรรมการผู้จัดการ บจ.โอเรียนเต็ลซาลอนบิสซิเนส
- กรรมการผู้จัดการ บจ.เอ็มไอแอล (ประเทศไทย)

นายสมศักด์ิ  ธนสารศิลป์    
อายุ70 ปี
- รองประธานกรรมการ

จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  
จำานวน 26 ปี 
(ต้ังแต่ปี 2530)

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ 
สาขารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง      

1.66% dCP
รุ่น

5/2001

บริษัทจดทะเบียน จำานวน 3 แห่ง 
2530 - ปัจจุบัน บมจ.โอซีซี
   ตำาแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
2515 - ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง 
   ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 
2515 - ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนพิบูล
   ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการ                            
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 25 แห่ง
การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับบริษัท
- กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง
- กรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ

นางธีรดา อำาพันวงษ์ 
อายุ 43 ปี
- กรรมการผู้จัดการ
 และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
 ความเส่ียง
- กรรมการสรรหา
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  
จำานวน 5 ปี (ต้ังแต่ปี 2551)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด
สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                       

2.47% dCP
รุ่น

51/2004

บริษัทจดทะเบียน จำานวน 4 แห่ง 
2551 - ปัจจุบัน บมจ.โอซีซี
   ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ/CEO
2542 - ปัจจุบัน บมจ.ประชาอาภรณ์
   ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
2542 - ปัจจุบัน บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนช่ันแนล
   เอ็นเตอร์ไพรส์
    ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการ                   
2542 - ปัจจุบัน บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนช่ันแนล
   ตำาแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 17 แห่ง
การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับบริษัท  

- กรรมการ บจ.โอเรียนเต็ลซาลอนบิสซิเนส
- กรรมการ บจ.แฮร์ เซอร์วิส (ไทย)
- กรรมการ บจ.อินเตอร์เนช่ันแนล แลบบอราทอรีส์
- กรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ
- กรรมการ บจ.เซนซาลอนบิสสิเนส
- กรรมการ บจ.ชิเซโด้ โปรเฟส ช่ันแนล(ไทยแลนด์)
- กรรมการ บมจ.ประอาภรณ์
- กรรมการ บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนช่ันแนล 
  เอ็นเตอร์ไพรส์ 
- ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย 

   บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนช่ันแนล

ข้อมูลของกรรมการบริษัท



057REPORT2013
ANNUAL

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 56

คุณวุฒิทางการศึกษาและ

ประวัติการอบรม

*สัดส่วน

การถือหุ้น

การอบรม

หลักสูตร

กรรมการ

ประสบการณ์ทำางาน

นายมนู  ลีลานุวัฒน์         
อายุ 68 ปี
- ประธานคณะกรรมการสรรหา 
- ประธานคณะกรรมการ
 พิจารณาค่าตอบแทน

จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  
จำานวน 26 ปี (ต้ังแต่ปี 2530)

Bachelor of mechanical 
Engineering, 
Chiba University, Japan

0.06% dCP
รุ่น

68/2005

บริษัทจดทะเบียน จำานวน 5 แห่ง    
2550 - ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง
   ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการ                
2547 - ปัจจุบัน บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนช่ันแนล    
   ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการ                
2530 - ปัจจุบัน บมจ.โอซีซี
    ตำาแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา  
   และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน              
2519 - ปัจจุบัน บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
   ตำาแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ                 
2516 - ปัจจุบัน บมจ.ไทยวาโก้ 
   ตำาแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ                 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 29 แห่ง
การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับบริษัท
- กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง
- กรรมการ  บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนช่ันแนล
- ประธานกรรมการ บจ.ไทยกุลแซ่
- ประธานกรรมการ บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ

นายชัยเลิศ  มนูญผล    
อายุ 54 ปี
- กรรมการ

จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  
จำานวน 26 ปี (ต้ังแต่ปี 2530)

master of Science in 
management and Human
relation, Abilene Christian 
University, Texas, U.S.A. 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   

0.05 % dAP
รุ่น

3/2003

บริษัทจดทะเบียน จำานวน 3 แห่ง  
2554 - ปัจจุบัน บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนช่ันแนล
   ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการฝ่าย S
2530 - ปัจจุบัน บมจ.โอซีซี  
   ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
2528 - ปัจจุบัน บมจ.ประชาอาภรณ์
   ตำาแหน่ง กรรมการ 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 9 แห่ง
การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับบริษัท
- ผู้อำานวยการฝ่าย S บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนช่ันแนล
- กรรมการ บมจ.ประชาอาภรณ์
- กรรมการผู้จัดการ  บจ.แชมป์เอช

นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
อายุ 67 ปี
- กรรมการ

จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  
จำานวน 3 ปี (ต้ังแต่ปี 2553)

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
เลขานุการ จาก Pitman 
london                    

3.97 % dCP
รุ่น

68/2005

บริษัทจดทะเบียน จำานวน 2 แห่ง
2553 - ปัจจุบัน บมจ.โอซีซี
   ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
2538 - ปัจจุบัน บมจ.เอส & เจ อินเตอร์เนช่ันแนล 
     เอ็นเตอร์ไพรส์
   ตำาแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำานวน 22 แห่ง
การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับบริษัท
- รองประธานกรรมการ
 บจ.เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนช่ันแนล 
 บมจ.เอส & เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็นเตอร์ไพรส์  
 บจ.อินเตอร์เนช่ันแนล แลบบอราทอรีส์
- กรรมการ บจ.ไทยบุนกะแฟช่ัน

ข้อมูลของกรรมการบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 56

คุณวุฒิทางการศึกษาและ

ประวัติการอบรม

*สัดส่วน

การถือหุ้น

การอบรม

หลักสูตร

กรรมการ

ประสบการณ์ทำางาน

นางอรดี  รุ่งเรืองโรจน์    
อายุ 63 ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา

จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  
จำานวน 19 ปี (ต้ังแต่ปี 2537)

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
สาขาการคลังและการค้า
ระหว่างประเทศ 
California State University, 
long Beach, U.S.A.          
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
สาขาการเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

- dCP
รุ่น 5/2001

EAC
รุ่น 1/2001

rCC 
รุ่น 1/2006

dCP
refresher
รุ่น 1/2008 

CdC
รุ่น 

3/2008

บริษัทจดทะเบียน จำานวน 1 แห่ง    
2537 - ปัจจุบัน บมจ.โอซีซี
        ตำาแหน่งปัจจุบัน 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      
- กรรมการเหรัญญิก 
 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับบริษัท
 - ไม่มี -

นางวัชนี  วัฒนถวัลย์วงศ์
อายุ 60 ปี
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเส่ียง

จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  
จำานวน 14 ปี (ต้ังแต่ปี 2542)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
ปริญญาตรี บัญชี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

- dCP
รุ่น 1/2000

บริษัทจดทะเบียน จำานวน 2 แห่ง   
2549 - ปัจจุบัน บมจ.แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน
   ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2542 - ปัจจุบัน บมจ.โอซีซี
   ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง
การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับบริษัท
 - ไม่มี -    

นายวันชัย อ่ำ�พ่ึงอาตม์ 
อายุ 66 ปี
- กรรมการตรวจสอบ

จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  
จำานวน 8 เดือน 
(ต้ังแต่ 23 เมษายน 2556)

ปริญญาโท บริหารการจัดการ
 - สถาบันบริหารธุรกิจศศิ
นทร์  
ปริญญาตรี 
 - พาณิชยศาสตร์
 และการบัญชี
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- dCP
รุ่น 

102/2551
dAP
รุ่น 

35/2548

บริษัทจดทะเบียน จำานวน 4 แห่ง
2556 - ปัจจุบัน บมจ.โอซีซี  
   ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
2556 - ปัจจุบัน บมจ.สหพัฒนพิบูล
   ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ                
2548 - ปัจจุบัน บมจ.โลหะกิจเม็ททอล
    ตำาแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
   และประธานกรรมการตรวจสอบ
2545 - ปัจจุบัน บมจ.มูราโมโต้ อิเลคตรอน   
     (ประเทศไทย)
        ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับบริษัท
 - ไม่มี -

หมายเหตุ :  1. * จำานวนหุ้น รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ

       2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา  มีศักด์ิเป็นอาสะใภ้ของ นางธีรดา อำาพันวงษ์

ข้อมูลของกรรมการบริษัท
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ข้อมูลของกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุลตำาแหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษาและ

ประวัติการอบรม

สัดส่วน
1
 

การถือหุ้น

การอบรม

หลักสูตร

กรรมการ

ทักษะและประสบการณ์การทำางานหลัก

นางธีรดา อำาพันวงษ์ 
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร
อายุ 43 ปี

ปริญญาโท สาขาการตลาด
สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์                         
  

2.47% dCP
รุ่น

51/2004

การตลาด การบริหารแบรนด์สินค้า การพัฒนา
ธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดจำาหน่าย 
การร่วมทุน การค้าระหว่างประเทศ 
ธุรกิจแฟช่ันไลฟ์สไตล์

นางจันทรา ต้ังธนศฤงคาร
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน
อายุ 60 ปี

ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต 
ผ่านการอบรม CfO จากสภา
วิชาชีพบัญชี   

0.08% dCP
รุ่น 

73/2006

การบัญชี การเงิน การธนาคาร 
การลงทุนและภาษีอากร   

นายประกิต ชุณหสมบูรณ์ 2
ผู้อำานวยการสำานักกรรมการ
ผู้จัดการ
อายุ 63 ปี

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                       
ผ่านการอบรมการบริหารความ
เส่ียงจากศศินทร์และสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย

- dCP
รุ่น 

3/2000
dCP

refresher
รุ่น 

2/2006

การบริหารจัดการท่ัวไป การตลาด 
การจัดจำาหน่าย การบริหารจัดซ้ือ การผลิต 
การค้าระหว่างประเทศ
การบัญชี และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์
ผู้อำานวยการฝ่ายสำานักงาน
อายุ 60 ปี

ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.32% dCP รุ่น 
73/2006
fN รุ่น 

28/2006

การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจ 
และการพัฒนาวิชาชีพเสริมความงาม

นางสาวศิริพร ต้ังธนศฤงคาร
ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด
เคร่ืองสำาอาง
อายุ 50 ปี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.00% - การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด
การส่ือสารมวลชน การพัฒนาธุรกิจ 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ : 1. จำานวนหุ้น รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ

 2. นายประกิต ชุณหสมบูรณ์ ครบวาระสัญญาจ้างงานเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และท่านไม่ประสงค์ต่อสัญญาว่าจ้าง

สถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2556

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ในปี 2556 

ลำาดับ รายชื่อ
กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหา

กรรมการ

พิจารณา

ค่าตอบแทน

กรรมการ

บริหาร

ความเส่ียง

กรรมการ

บริหาร

ประชุม

ผู้ถือหุ้น

คร้ังท่ี 19

23/04/56

1. นางกาญจนา สายสิริพร 6/6 - 2/2 2/2 - 11/12 1/1
2. นายสมศักด์ิ  ธนสารศิลป์ 1/6 - - - - - -/1
3. นางธีรดา  อำาพันวงษ์ 6/6 - 2/2 2/2 12/12 12/12 1/1
4. นายมนู  ลีลานุวัฒน์ 6/6 - 2/2 2/2 - - 1/1
5. นายชัยเลิศ   มนูญผล 5/6 - - - - - 1/1
6. นางทิพาภรณ์  โชควัฒนา 5/6 - - - - - 1/1
7. นางอรดี  รุ่งเรืองโรจน์ 6/6 12/12 2/2 - - - 1/1
8. นางวัชนี  วัฒนถวัลย์วงศ์ 6/6 12/12 - - 11/12 - 1/1
9. นายวันชัย อ่ำ�พ่ึงอาตม์ * 4/4 8/8 - - - - 1/1
10. นางจันทรา ต้ังธนศฤงคาร - - - - 11/12 12/12 1/1
11. นายประกิต ชุณหสมบูรณ์ - - - - 12/12 12/12 1/1
12. นางสาวรัตนา วงศ์เลิศวิทย์ - - - - - 11/12 1/1
13. นางสาวศิริพร    ต้ังธนศฤงคาร - - - - 11/12 11/12 1/1
14. นางสาวพัชรี     ธำารงกิตติคุณ - - - - 8/12 - 1/1

*นายวันชัย อ่ำ�พ่ึงอาตม์ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการแทน นายเกรียงศักด์ิ ศรีไพศาล ซ่ึงครบกำาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คร้ังท่ี 19 ปี 2556 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2555 และปี 2556

กรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล

จำานวนหุ้น (หุ้น)* จำานวนหุ้นเพ่ิม/ลด

ระหว่างปี (หุ้น)31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556

นางกาญจนา สายสิริพร 200,000 200,000 -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ -              - -

นายสมศักด์ิ  ธนสารศิลป์ 994,960 994,960 -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

นางธีรดา  อำาพันวงษ์ 1,481,975 1,481,975 -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

นายมนู    ลีลานุวัฒน์ 38,790 38,790 -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

นายชัยเลิศ    มนูญผล 30,000 30,000 -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

นางทิพาภรณ์  โชควัฒนา 2,379,300 2,379,300 -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

นางอรดี      รุ่งเรืองโรจน์ - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

นางวัชนี      วัฒนถวัลย์วงศ์ - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

นายวันชัย   อ่ำ�พ่ึงอาตม์ - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

ผู้บริหาร 

ชื่อ-สกุล

จำานวนหุ้น (หุ้น)* จำานวนหุ้นเพ่ิม/ลด

ระหว่างปี (หุ้น)31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556

นางธีรดา    อำาพันวงษ์ 1,481,975 1,481,975 -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

นายประกิต     ชุณหสมบูรณ์ - - -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

นางจันทรา   ต้ังธนศฤงคาร 48,720 48,720 -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

นางสาวรัตนา   วงศ์เลิศวิทย์ 196,790 196,790 -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

นางสาวศิริพร    ต้ังธนศฤงคาร 2,000 2,000 -

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -
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ชื่อบริษัท

ดำารงตำาแหน่ง

นางกาญจนา   
สายสิริพร

นายสมศักด์ิ   
ธนสารศิลป์

นางธีรดา    
อำาพันวงษ์

นายมนู
ลีลานุวัฒน์

นายชัยเลิศ
มนูญผล

นางทิพาภรณ์  
โชควัฒนา

บจ.ไทยบุนกะแฟช่ัน d d

บจ.ชิเซโด้ โปรเฟสช่ันแนล (ไทยแลนด์) B d

บจ.แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) A d

บจ.โอเรียนเต็ลซาลอนบิสซิเนส C d

บจ.เอ็มไอแอล(ประเทศไทย) C

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง d d

บมจ.ไอซีซี อินเตอร์เนช่ันแนล f d E

บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ d d A

บจ.อินเตอร์เนช่ันแนล แลบบอราทอรีส์ d B

บจ.เซนซาลอนบิสสิเนส d

บมจ.ประชาอาภรณ์ d

บมจ.เอส&เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็นเตอร์
ไพรส์

d B

บมจ.ธนูลักษณ์

บจ.ไทยกุลแซ่ A

หมายเหตุ   A = ประธานกรรมการ B = รองประธานกรรมการ C = กรรมการผู้จัดการ

 d = กรรมการ E = ผู้อำานวยการฝ่าย f = ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย

    บริษัทมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการประพฤติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการ
ทำาประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยดึงจุดเด่นและความเช่ียวชาญระดับมืออาชีพด้าน
ความงามของบริษัทมาสร้างโครงการ “ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม” ซ่ึงโครงการ CSr ของบริษัทเคยได้รับการคัด
เลือกจาก CSr Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ให้เป็น 1 ใน 50 ตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียนท่ีมี CSr Good Practice

    นอกจากน้ี บริษัทยังได้คำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ของความย่ังยืนของกิจการและสังคมโดยรวมด้วย ดังน้ี 
    (1)  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

       คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม คำานึงถึงความเสมอ
ภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซ่ือสัตย์ในการดำาเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดี โดยมีการบริหารจัดการดังน้ี

 ● บริษัทให้ความสำาคัญต่อพนักงานทุกคนซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีท่ีสุด โดยจัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเท่ียงธรรมภาย
ใต้บรรยากาศการทำางานท่ีมีความสุข และมีสวัสดิการต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำาปี กองทุนสำารองเล้ียงชีพ 
การจัดทำากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มท่ีครอบคลุมการเสียชีวิตทุกกรณี เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบิดา
มารดาของพนักงานหรือคู่สมรสเสียชีวิต การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ เป็นต้น

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน
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 ● บริษัทได้ให้ความสำาคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างสม่ำ�เสมอ มีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างความพึงพอใจและ
ความม่ันใจอย่างต่อเน่ืองให้กับลูกค้า โดยมุ่งม่ันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้า
จะต้องได้รับสินค้า/บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้
กำาหนดไว้ รวมถึงไม่นำาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังมีหน่วยงานลูกค้า
สัมพันธ์ (Call Center) โทร 02-295-1333 ท่ีทำาหน้าท่ีในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำาปรึกษาในตัว
สินค้าและบริการจากลูกค้า

 ● บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเง่ือนไขทางการค้าท่ีสุจริตด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน มี
การแลกเปล่ียนความรู้และร่วมกันพัฒนาเพ่ิมคุณค่าสินค้าและบริการ เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน ยึดถือการปฏิบัติ
ตามสัญญาและคำาม่ันท่ีให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ี
จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า

 ● บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงในเง่ือนไขการค้าต่อเจ้าหน้ีทางการค้าของบริษัททุกรายอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ไม่ว่า
จะเป็นเจ้าหน้ีเงินกู้หรือเจ้าหน้ีทางการค้า โดยได้มีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้ีเงินกู้ และ/หรือเจ้าหน้ีทางการค้าตรงตาม
เง่ือนไขการชำาระเงินท่ีได้ตกลงกันไว้โดยไม่ผิดนัด

 ● บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีการกำาหนดนโยบายในการดำาเนิน
ธุรกิจในกรอบของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ยึดถือกติกาของการแข่งขันท่ีดีอย่างเสมอ
ภาคกัน ไม่กีดกันผู้อ่ืนในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ  จึงทำาให้ตลอดระยะเวลาของการดำาเนินกิจการท่ีผ่านมา 
บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

 ● บริษัทให้ความสำาคัญต่อการดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมท้ังสิทธิข้ันพ้ืนฐานตาม
กฎหมาย สิทธิในการรับทราบข้อมูล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกลไกท่ีทำาให้ผู้ถือหุ้นมีความเช่ือม่ัน
ว่าจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม มีมาตรการการดูแลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเก่ียวกับ
ข่าวสารท่ีเป็นความลับ

   (2)  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

      เพ่ือให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฉบับท่ีได้รับการปรับปรุง
ใหม่ในเร่ืองการต่อต้านการทุจริต เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2556 โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2556 ประธาน
คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของบริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือแสดงออกถึงการให้สัตยาบันและรับทราบข้อตกลงคำาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

      ในการน้ี เพ่ือความชัดเจนด้านนโยบาย บริษัทจึงได้กำาหนดจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติตน
สำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ในเร่ืองการต่อต้านการทุจริต ดังน้ี

1. สร้างจิตสำานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำานาจ     
ให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปช่ันต่างๆ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำาการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซ่ึงทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใด สำาหรับตนเองหรือผู้อ่ืนท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในทาง
ท่ีมิชอบ หรืออาจทำาให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคล
ภายนอก เพ่ือจูงใจให้บุคคลน้ันกระทำาหรือละเว้นการกระทำาใดท่ีผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำาแหน่งหน้าท่ี
ของตน

5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการส่ือสารเพ่ือให้พนักงานและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องสามารถท่ีจะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดย
ม่ันใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองและต้องมีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบทุกเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา
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   (3)  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

      ตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานกว่า 40 ปี บริษัทยึดม่ันในปณิธานการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ัน นอกจากการมุ่งม่ันในภารกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีมีความหลากหลายครบวงจร ตอบสนองลูกค้า
ในทุกช่วงวัย บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการตอบแทนสังคม
และใส่ใจในส่ิงแวดล้อม

      เม่ือบริษัทมีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และมีกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว ความรับผิด
ชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำาคัญมากอีกกลุ่มหน่ึงในการดำาเนินกิจการคือ การเคารพในสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นหลักกำากับให้องค์กร
ไม่ละเลย หรือละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน ด้วยสิทธิมนุษยชน คือ สิทธิข้ันพ้ืนฐานและเสรีภาพท่ีมนุษย์ทุกคนพึงจะมีได้ 
ย่ิงในองค์กรด้วยแล้ว สิทธิมนุษยชนท่ีองค์กรต้องให้ความสำาคัญคือ สิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทำางาน(fundamental rights at work) 
บริษัทดำาเนินงานโดยการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยค่าจ้าง ช่ัวโมงทำางาน การทำางานล่วงเวลา วันหยุด วันลา

      ให้การสนับสนุนและเคารพปกป้องสิทธิมนุษยชนภายในขอบข่ายอำานาจการกำากับดูแล โดยเฉพาะการขจัดแรงงาน
บังคับ และการจ้างแรงงานเด็กให้หมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำาหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และจัดสวัสดิการ
ต่างๆ ให้กับพนักงานตามท่ีกฎหมายกำาหนด และเกินกว่าท่ีกฎหมายกำาหนด เช่น ประกันอุบัติเหตุและชีวิตกลุ่ม กองทุนสำารอง
เล้ียงชีพ และเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ รวมท้ังจัดสภาพสถานท่ีทำางาน
ท่ีดี ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ น้ำ�ด่ืม ห้องน้ำ�เพียงพอ ห้องพยาบาล ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยท่ีจำาเป็นเม่ือเกิดเพลิงไหม้ 

      บริษัทให้ความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชนอย่างทัดเทียม โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับผิดชอบ
งานท่ีสูงข้ึนไม่จำากัดเพศ อายุ สถานภาพสมรส เช้ือชาติ สัญชาติ รสนิยมทางเพศ ความสัมพันธ์ทางการเมือง ความเช่ือทางศาสนา 
แต่พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลัก พนักงานมีสิทธิในการรวมตัวติดต่อส่ือสาร และจัดต้ังองค์กร 
หรือชมรม เพ่ือจุดประสงค์ท่ีเก่ียวข้องกับงาน ท้ังน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและกระบวนการทำางานของบริษัทบริษัทเคารพ
ในความหลากหลายของการนับถือศาสนา และให้ความสำาคัญเก่ียวกับพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ถือว่าเป็นการ
สร้างทัศนคติท่ีดีแก่พนักงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ดำาเนินไปในวิถีทางสู่ความสำาเร็จอย่างย่ังยืน

   (4)  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

      บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เก่ียวข้องด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดเน่ืองจากความเหมือน หรือความต่าง ไม่ว่าทางกาย หรือจิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ 
อายุ การศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนใด

      บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัท รวมท้ังคุณภาพชีวิตของพนักงาน ให้มีสภาพแวดล้อม
ในการทำางานท่ีดีข้ึน มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และได้รับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมตามท่ีกฎหมายกำาหนด เช่น จัด
ให้พนักงานหญิงท่ีมีครรภ์ทำางานท่ีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อการมีครรภ์ ท้ังไม่เลิกจ้าง ลดตำาแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์เพราะ
การมีครรภ์ และไม่จ้างแรงงานเด็กท่ีมีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี ในตำาแหน่งซ่ึงจัดเป็นการทำางานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงอันตราย มีการ
คุ้มครองทางสังคม คือการบรรเทาผลท่ีเกิดจากการลดหรือสูญเสียรายได้จากประเด็นต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วย คลอดบุตร 
ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น

      บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่ด้วยความยุติธรรมปราศจากอคติ หรือการเลือกปฏิบัติท้ังทางตรง
และทางอ้อมในการบริหารจัดการเก่ียวกับการจ้างแรงงาน มีสัญญาจ้างแรงงาน และเง่ือนไขการจ้างงานอ่ืน และผลประโยชน์ต่างๆ 
ในระเบียบและกรอบมาตรฐานเดียวกัน เช่น ค่าจ้าง เวลาทำางาน วันหยุด การเรียนรู้พัฒนา ข้อปฏิบัติทางวินัย การเลิกจ้าง รวม
ท้ังการขจัดวิธีการเลิกจ้างท่ีไม่มีเหตุผล

      เคารพและปกป้องในสิทธิส่วนบุคคลด้านข้อมูลของแต่ละบุคคล ซ่ึงอาจถูกจัดเก็บหรือได้รับการจัดการอันเน่ืองมา
จากเป็นส่วนหน่ึงของการประมวลผลข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของพนักงานทุกคนภายใต้ขอบเขตของศีลธรรมอันดีงาม โดยไม่
เบียดเบียนสังคม หรือไม่ล่วงล้ำ�สิทธิของพนักงานคนอ่ืน หรือของส่วนรวมในองค์กร เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของ
พนักงาน ซ่ึงครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และการได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านส่ือ
ต่างๆ ซ่ึงบริษัทได้จัดไว้เป็นช่องทางการส่ือสาร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสรี และจัดให้มีกระบวนการ
ร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำาหรับพนักงานท่ีได้อาจได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่าย
กฎหมาย ฯลฯ ซ่ึงได้ใช้ความพยายามสูงสุดให้เป็นไปอย่างความลับ และทำาการตรวจสอบ แก้ไขและตอบสนองต่อความกังวลสงสัย
ต่อการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม ท้ังน้ีโดยปราศจากการกระทำาอันเป็นการแก้แค้นหรือตอบโต้พนักงานทุกคนในกรณีท่ีมีการร้องเรียน
โดยเด็ดขาด
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   (5)  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

      บริษัทเป็นผู้ประกอบการจำาหน่ายสินค้าและบริการ ดังน้ัน ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคจึงเป็นส่ิงท่ีบริษัทตระหนัก
และให้ความสำาคัญเสมอ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการจัดจำาหน่ายจึงต้องคำานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ควบคู่ไปกับกระบวนการคัดสรรคุณภาพวัตถุดิบท่ีดีมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 
โดยทุกสูตรตำารับผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอางของบริษัทได้รับการรับรองการจดแจ้งจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกผลิตภัณฑ์มีข้อบ่งใช้สร้างการรับรู้ถึงการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
โดยมีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ระบุข้อมูลสินค้า วิธีใช้ คำาแนะนำา ส่วนประกอบ วันเดือนปีท่ีผลิต รวมถึงท่ีอยู่ของผู้ผลิตและผู้
จำาหน่าย ตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานท่ี อย. และ สคบ. กำาหนด เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์

      นอกจากน้ี บริษัทมีหน่วยงานสมาชิกสัมพันธ์ และ call center ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอาง ทำาหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล
ของสมาชิก แจ้งข่าวสารต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ การให้บริการในการสอบถามข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาต่างๆให้
กับผู้บริโภค โดยสามารถติดต่อได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411

   (6)  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

      ในการดำาเนินธุรกิจท่ีผ่านมา บริษัทตระหนักถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม จึงให้ความสำาคัญในการคัดเลือกผู้ผลิต
สินค้าโดยบริษัทจะพิจารณาโรงงานท่ีมีนโยบายในการแสวงหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิง
แวดล้อม และได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ยกตัวอย่างเช่น สินค้าเคร่ืองสำาอางแป้งของผลิตภัณฑ์ kmA มีการนำาสารสกัดจาก
ธรรมชาติและใช้วิธีการสกัดเย็น เพ่ือหลีกเล่ียงความร้อนท่ีจะทำาให้สูญเสียประสิทธิภาพของสารสกัดโดยไม่ท้ิงสารตกค้าง ซ่ึงช่วย
ในการรักษาส่ิงแวดล้อมได้อีกทางหน่ึง

      นอกจากน้ี บริษัทยังให้ความสำาคัญในการท่ีจะหลีกเล่ียงการใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ท่ีมากเกินความจำาเป็น ปรับลด
การใช้วัสดุท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษหรือเสียดุลยภาพต่อธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ลดการใช้กระดาษและส่งเสริมให้มีการนำากลับมาใช้
ใหม่ (Reuse) รณรงค์การปลูกต้นไม้ท้ังภายในและภายนอกบริษัทเพ่ือภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและเป็นส่วนหน่ึงในการลดภาวะโลกร้อน 
การลดปริมาณขยะท้ังภายในและภายนอกองค์กรด้วย

   (7)  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

      บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านทางโครงการ CSr “ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม” 
รายละเอียดเก่ียวกับโครงการดังกล่าวได้เปิดเผยอยู่ในหน้าท่ี 116 - 123  ของรายงานฉบับน้ี

   (8)  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซ่ึงได้จากการดำาเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

      บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับกระบวนการจัดการสินค้าและบริการท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
จึงได้พัฒนาระบบ qrmS (quick respond marketing System) มาใช้งานในองค์กร ซ่ึงเป็นระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ท่ีเช่ือม
ต่อข้อมูลระหว่างจุดขายกับบริษัท โดยจะสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองท้ังในด้านยอดขายและสินค้า
คงคลังท่ีเหลืออยู่ ทำาให้บริษัทสามารถเติมสินค้าไปยัง ณ จุดขาย หรือเรียกคืนสินค้าได้รวดเร็วข้ึน และเป็นการช่วยเพ่ิมโอกาสใน
การขายได้เป็นอย่างดี

      นอกจากน้ียังสามารถติดตามประวัติการซ้ือของลูกค้าสมาชิกในแต่ละราย และนำาข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์เพ่ือ
นำาเสนอสินค้าและบริการท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดรวดเร็ว เพ่ือท่ีจะสร้างความสวย ความสุข และให้
เกิดความประทับใจสูงสุด
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     10.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
     ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท้ัง

สามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย มีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในทุกกิจกรรม ตามนโยบาย
ของบริษัทประจำาปี 2556 โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และพิจารณาแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจัดทำา โดยได้สรุปความ
เห็นเก่ียวกับระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ 

     จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับ
คณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีหลักการปฏิบัติท่ีชัดเจนเพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีระบบ สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์ท่ีเป็นภาวะความเส่ียงในเชิงธุรกิจ ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก การป้องการการทุจริต เพ่ือการจัดให้มีการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม โดยมีระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 
รวมท้ังระบบการควบคุมภายใน ในเร่ืองการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
อย่างเพียงพอและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดังน้ี      

     การควบคุมภายในองค์กร

   บริษัทมีมาตรการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในโดยกำาหนดไว้จริยธรรมท่ีต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำาหนด
ไว้ในจรรยาบรรณพนักงานให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย
และมีจิตสำานึกท่ีดี ไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของ
บริษัท โดยไม่นำาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน ห้ามกระทำาการอันเป็นการสนับสนุนบุคคล
อ่ืนให้ทำาธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซ่ึงบริษัทได้แจกนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและยึดถือเป็นหลักในการทำางาน และยังได้เผยแพร่บนเว็ปไซต์
ของบริษัทอีกด้วย www.occ.co.th 

   การจัดการโครงสร้างของบริษัทมีลักษณะเป็นการกระจายอำานาจ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจปัจจุบัน มีการมอบอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามลำาดับช้ัน
เพ่ือการตรวจทาน/ตรวจสอบ และป้องกันการทุจริต โดยได้ประกาศใช้ให้พนักงานรับทราบโดยท่ัวกัน

   คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นกรรมการ โดยมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วย
เหลือ แนะนำา ดูแล การดำาเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจำาของฝ่ายจัดการ โดยบริษัทมีการ
กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะและฝ่ายจัดการไว้อย่างจัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการจัดเป็นเป็น
กฎบัตร ซ่ึงมีระเบียบปฏิบัติท่ีกำาหนดและแยกอำานาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

   การประเมินความเส่ียง

   บริษัทมีการกำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทำาหน้าท่ีกำากับ
ดูแลและกำาหนดกรอบความเส่ียงเพ่ือการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
และสอดคล้องกันในแต่ละสภาวการณ์ โดยมีคณะทำางานชุดย่อยของหน่วยงานต่างๆบริหารความเส่ียงงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ตามกรอบแนวทางท่ีกำาหนด ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารการ
จัดการและโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม รวมถึงความเส่ียงสำาคัญอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีข้อกำาหนดให้ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัททันทีเม่ือมี
ระดับความเส่ียงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีนัยสำาคัญ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวทาง
การบริหารความเส่ียงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO และพัฒนา
ไปสู่ COSO Enterprise risk management : Emr ซ่ึงเป็นการบริหารความเส่ียงในภาพรวมท้ังองค์กร
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     การควบคุมการปฏิบัติงาน

   บริษัทมีการกำาหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมเพ่ือการควบคุม ซ่ึงจะทำาให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและเพ่ิมความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากข้ึน รวมถึงมีการจัดประชุมใช้แผนฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือ
เหตุร้ายแรงอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงการใช้แผนฉุกเฉินของบริษัทได้ผลสำาเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ
เม่ือคร้ังเกิดภัยพิบัติน้ำาท่วมในปี 2554 

บริษัทมีการกำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าท่ี ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน และในส่วนการ
บริหารจัดการภายในมีการกำาหนดอำานาจอนุมัติและวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีคณะกรรมการ
บริหารเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบติดตามผลการดำาเนินงานและประเมินความเส่ียงของบริษัทเป็นประจำาทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาอย่างน้อยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง และมีการกำาหนดวิธีการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมท้ังการเข้าทำาธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกันไว้อย่างชัดเจน

   ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล

   บริษัทได้กำาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าประจำาปี และมีการนำาเสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพ่ือให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา จัดให้มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง ทำาให้ระบบการส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถบริหาร
งานได้อย่างคล่องตัวและชัดเจน การส่ือสารท่ีผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีหน่วยงานรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บในระบบ
คลังข้อมูลของบริษัท มีการประเมินและติดตามเพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทำาให้บริษัทสามารถ
ควบคุมและป้องกันปัญหาจากความผิดพลาดได้ และทำาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีรวดเร็วถูกต้องตรงกันและเช่ือถือได้ ช่วยให้ฝ่าย
บริหารได้รับรู้ข้อมูลตรงเวลาและสามารถใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันเหตุการณ์

   บริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำาหรับฮาร์ตแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์
ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส การจัดเก็บสำาเนาสำารองข้อมูลในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท้ังในและนอกสถานท่ี รวมท้ังการจัด
ทำาสัญญาบำารุงรักษาเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลา

   บริษัทจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำาปรึกษาในตัวสินค้า
และบริการจากลูกค้า โดยสามารถติดต่อได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02-295-1333 โทรสาร 02-295-0411 รวมท้ังจัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ในการรับแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นท่ีสำาคัญเก่ียวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ี
บกพร่อง หรือการกระทำาผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อส่ือสารผ่านทาง นางชูพันธ์ุ อ่ิมทอง เลขานุการบริษัท 
โทรศัพท์สายตรง 02-294-0657 หรือทางอีเมล์ law@occ.co.th

   ระบบการติดตาม

   บริษัทมีการกำาหนดและประเมินระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ 
มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลฝ่ายบริหารจึงมี
การกำาหนดเป้าหมายและระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีคาดหวัง โดยมีการเสนอรายงานการติดตาม
ผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเป็นแนวทางสำาหรับการประเมินผลงานร่วมกัน

บริษัทมีสำานักตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทกำาหนดและรายงาน
ผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อท่ีควรปรับปรุงก็ได้มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและ/หรือวิธีการปฏิบัติ เพ่ือ
ให้ความม่ันใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานน้ันจะได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการบริหารจัดการแก้ไข
ข้อบกพร่องน้ันแล้ว

     10.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นพ้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน โดย

ไม่มีความเห็นท่ีแตกต่าง

     10.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
   ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2548 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2548 ได้แต่งต้ังให้ นางสาวหทัยรัตน์ 

อ่อนหิรัญ ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานสำานักตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทต้ังแต่ปี 
2542 และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำาเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างเหมาะ
สมเพียงพอ
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   ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายในของบริษัท ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

   ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

   

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วน

การถือหุ้น
การอบรม-เก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน

นางสาวหทัยรัตน์ 
อ่อนหิรัญ 
อายุ 41 ปี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

- - นักบัญชีกับการปฎิบัติงานตรวจสอบ  
 ภายใน หลักสูตรท่ี 1 รุ่นท่ี 14 
 หลักสูตรท่ี 2 รุ่นท่ี 8 โดยสมาคมนักบัญชี 
 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เทคนิคการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน” 
 คร้ังท่ี 1,2,3 
  โดย บริษัท แพนโพลีเทคนิค จำากัด
- กลยุทธ์การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน
 แบบ COSO-Erm  
  ของแต่ละระบบงาน” รุ่นท่ี 11
- วิธีการประเมินความเส่ียง
 เพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ
  ภายใน” รุ่นท่ี 21
 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Enhanced Communications for Auditors 
- Internal Audit management
  โดย The Institute of Internal Auditors

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 5 หน้า 86 - 89
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  

  

งบการเงินของบริษัท โอซีซี จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำาภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงกำาหนดให้ปฏิบัติตาม
หลักการมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มีการบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ใช้ดุลยพินิจและประมาณการอย่างรอบคอบในการ
จัดทำางบการเงิน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้สะท้อนผลการดำาเนินงานท่ีแท้
จริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อความถูกต้องและคุณภาพของงบการเงิน โดยให้สอบทานข้อมูลทางการเงินและเปิด
เผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพ่ือประโยชน์ในการ
ใช้งบการเงินของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไป

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการ
บัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี ให้กำากับดูแลคุณภาพของงบการเงิน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ามีการบันทึกทางบัญชีถูกต้อง 
ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดง
ไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

จากโครงสร้างของระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ต่องบการเงินของบริษัทในรายงานผู้สอบบัญชี ทำาให้คณะกรรมการบริษัทมีความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินของบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามสาระสำาคัญของหลัก
การมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป     

นางกาญจนา สายสิริพร

ประธานกรรมการ

นางธีรดา อำาพันวงษ์
กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โอ ซี ซี จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โอ ซี ซี จำากัด (มหาชน) (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน
ท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและเร่ืองอ่ืนๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือ
ไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ี
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้
สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำาเนินงานและกระแส
เงินสดสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น

โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซ่ึงได้อธิบายถึง

ผลกระทบต่อกิจการจากการนำานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ตัวเลขเปรียบเทียบท่ี

นำามาแสดงน้ีนำามาจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ณ วันท่ี และสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และหลังจาก

ปรับปรุงรายการตามท่ีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 

(บุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 7900

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
กรุงเทพมหานคร
12 กุมภาพันธ์ 2557
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บริษัท โอ ซี ซี จำากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์                                                       หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 81,452,171 73,788,183 16,467,798

เงินลงทุนช่ัวคราว 7 110,000,000 - 30,027,610

ลูกหน้ีการค้า 5, 8 210,892,998 246,634,532 215,009,514

สินค้าคงเหลือ 9 277,578,914 238,112,211 196,647,404
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5 33,517,497 33,659,266 29,834,539

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 713,441,580 592,194,192 487,986,865

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5, 7 103,344,430 201,798,531 201,921,934

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 10 144,247,680 144,247,680 -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 20,892,183 25,389,896 36,168,661

เงินมัดจำาค่าท่ีดิน - - 96,660,000

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6,787,350 3,403,812 3,445,516

สิทธิการเช่า 12 22,012,854 24,205,573 26,398,291

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 31,107,775 26,619,132 25,400,407

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,356,398 2,131,143 2,103,755

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 331,748,670 427,795,767 392,098,564

รวมสินทรัพย์ 1,045,190,250 1,019,989,959 880,085,429

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โอ ซี ซี จำากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                     หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

หน้ีสินหมุนเวียน
เจ้าหน้ีการค้า 5, 14 148,346,358 153,196,036 106,460,937

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 13,588,301 20,825,361 24,071,474

เจ้าหน้ีอ่ืน 5 76,259,016 93,882,099 69,220,874

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 238,193,675 267,903,496 199,753,285

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 15 77,368,863 69,959,836 63,189,706

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 77,368,863 69,959,836 63,189,706

รวมหน้ีสิน 315,562,538 337,863,332 262,942,991

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 16

    ทุนจดทะเบียน 80,000,000 80,000,000 80,000,000

    ทุนท่ีออกและชำาระแล้ว 60,000,000 60,000,000 60,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 36,500,000 36,500,000 36,500,000

กำาไรสะสม

    จัดสรรแล้ว 17

        ทุนสำารองตามกฎหมาย 8,259,676 8,259,676 8,259,676

        ทุนสำารองเพ่ือการลงทุนท่ัวไป 49,000,000 49,000,000 49,000,000

    ยังไม่ได้จัดสรร 536,151,682 482,778,348 417,819,013

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 17 39,716,354 45,588,603 45,563,749

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 729,627,712 682,126,627 617,142,438

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,045,190,250 1,019,989,959 880,085,429

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท โอ ซี ซี จำากัด (มหาชน) 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

                                                   หมายเหตุ 2556
2555

(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

รายได้ 5

รายได้จากการขายและการให้บริการ  1,506,776,263 1,584,317,651

รายได้จากการลงทุนและรายได้อ่ืน  48,999,821 39,883,349

รวมรายได้ 1,555,776,084 1,624,201,000

ค่าใช้จ่าย 5

ต้นทุนขายและการให้บริการ 774,119,807 803,636,945

ค่าใช้จ่ายในการขาย 19 501,642,772 527,502,915

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20 120,202,054 112,977,921

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ 34,484,488 37,249,114

รวมค่าใช้จ่าย 22 1,430,449,121 1,481,366,895

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 125,326,963 142,834,105

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23 23,953,629 35,874,770

กำาไรสำาหรับปี 101,373,334 106,959,335

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย (7,340,312) 31,067

ภาษีเงินได้เก่ียวกับผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

 ของเงินลงทุนเผ่ือขาย 1,468,063 31,067

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี (5,872,249) 62,134  

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 95,501,085 107,021,469 

กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 24 1.69 1.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท โอ ซี ซี จำากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

                                                   หมายเหตุ 2556
2555

(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 101,373,334 106,959,335

รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 12,617,154 14,679,642

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 482,749 471,412

ค่าตัดจำาหน่ายสิทธิการเช่า 2,192,719 2,192,718

กลับรายการหน้ีสงสัยจะสูญ (2,661,917) (1,996,515)

(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า (5,671,833) 14,579,847

ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ 3,643,675 7,158,797

ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินค้าคงเหลือ 531,591 221,973

(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (78,034) 769,857

ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า - 39,940

กำาไรจากเงินลงทุนช่ัวคราว - (602,917)

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 468,020 -

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 263,789 704,470

ดอกเบ้ียรับ (5,998,525)  (4,308,089)

เงินปันผลรับ (5,016,991) (4,124,179)

ขาดทุนจากการจำาหน่ายและตัดจำาหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 443,972  1,046,558 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 17,296,169 11,224,557

ภาษีเงินได้ 23,953,629 35,874,770

143,839,501 184,892,176

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดำาเนินงาน
ลูกหน้ีการค้า 44,075,284 (44,208,350)

สินค้าคงเหลือ (43,563,935) (49,655,374)

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 397,059  (3,824,727)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,225,255)  (27,388)

เจ้าหน้ีการค้า (4,849,678) 46,735,099

เจ้าหน้ีอ่ืน (23,585,808) 24,106,695

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 115,087,168 158,018,131

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (9,887,142) (4,454,427)

จ่ายภาษีเงินได้ (34,211,269)  (40,345,821)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 70,988,757 113,217,883
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท โอ ซี ซี จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

                                                   หมายเหตุ 2556
2555

(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 5,998,525 4,308,089

รับเงินปันผล 5,016,991 4,124,179

ซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว (120,000,000) (205,000,000)

ขายเงินลงทุนช่ัวคราว 110,000,000 235,630,527

ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (10,550,000) (40,550,000)

ขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 931,980 40,000,000

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,559,987) (5,100,830)

ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 57,009 673,832

ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - (47,587,680)

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (219,287) (395,615)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (15,324,769) (13,897,498)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (48,000,000) (42,000,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (48,000,000) (42,000,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 7,663,988 57,320,385

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 73,788,183 16,467,798 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6 81,452,171 73,788,183

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจ้าหน้ีจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,060,435 520,437

เจ้าหน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,902,290 34,093

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย (7,340,312) 31,067

รวม (1,377,587) 585,597
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บริษัท โอ ซี ซี จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 หมายเหตุ สารบัญ

1. ข้อมูลท่ัวไป

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

3. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

4. นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ

5. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7. เงินลงทุนอื่น

8. ลูกหน้ีการค้า

9. สินค้าคงเหลือ

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

12. สิทธิการเช่า

13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

14. เจ้าหน้ีการค้า

15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

16. ทุนเรือนหุ้น

17. สำารอง

18. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

19. ค่าใช้จ่ายในการขาย

20. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

21. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

23. ภาษีเงินได้

24. กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

25. เงินปันผล

26. เครื่องมือทางการเงิน

27. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน  

28. คดีฟ้องร้อง

29. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไม่ได้ใช้
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท โอ ซี ซี จำากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนต้ังอยู่เลขท่ี 
729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือเดือนสิงหาคม 2530

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 19.73) และ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลด้ิง จำากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 12.73) ซ่ึงบริษัทท้ังสองแห่งเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ัง
ข้ึนในประเทศไทย และนายสำาเริง มนูญผล (ถือหุ้นร้อยละ 15.23) 

บริษัทดำาเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองสำาอาง เส้ือผ้า เคร่ืองดนตรี อุปกรณ์เสริมสวย 
และบริการเสริมความงาม

2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ 
บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง  

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของ
บริษัท และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม2556 ดังต่อไปน้ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12    ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

      ของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8  ส่วนงานดำาเนินงาน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นน้ัน มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบัญชีของบริษัท ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบังคับสำาหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 
เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำามาใช้สำาหรับการจัดทำางบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่ท่ีเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขายวัดมูลค่าด้วย
ราคายุติธรรม

(ค) สกุลเงินท่ีนำาเสนองบการเงิน  

งบการเงินน้ีจัดทำาและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการ
เงินท้ังหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

ในการจัดทำางบการเงินน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำานวนเงินท่ีเก่ียวกับ 
สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท โอ ซี ซี จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทำางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีได้รับผลกระทบ 

ข้อมูลเก่ียวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานท่ีสำาคัญในการกำาหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สำาคัญต่อการรับรู้จำานวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี้ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 การตีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน

3 นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ    

  นโยบายการบัญชีท่ีนำาเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอสำาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน

(ก) ภาพรวม

ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังท่ี
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 บริษัทได้เปล่ียนนโยบายการบัญชีดังน้ี 

• การบัญชีภาษีเงินได้

• การบัญชีเก่ียวกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

• การนำาเสนอข้อมูลส่วนงานดำาเนินงาน

รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการบัญชีใหม่ท่ีบริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข) ถึง 3 
(ง) ดังน้ี สำาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหม่น้ันไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี 
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท

(ข) การบัญชีภาษีเงินได้ 

การเปล่ียนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12  ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีในงบการเงิน  สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จำานวนภาษีเงินได้ท่ีกิจการได้ รับคืน
หรือต้องจ่ายในอนาคตตามลำาดับ ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินน้ัน และขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ นโยบายการบัญชี
เก่ียวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 4 (ณ)  

บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556  
เป็นต้นไป ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดังต่อไปน้ี

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2555

1 มกราคม
2555

งบแสดงฐานะการเงิน (พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน 41,037 38,016 36,791
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน 9,929 11,397 11,391

กำาไรสะสมเพ่ิมข้ึน 41,037 38,016 36,791

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
      ของเงินลงทุนเผ่ือขายลดลง

9,929 11,397 11,391

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึน 31,108 26,619 25,400
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(ค) การบัญชีเก่ียวกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

การเปล่ียนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เพ่ือเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ท่ี
ใช้ในการรายงาน ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีกิจการน้ันประกอบกิจการ  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) กำาหนดให้กิจการระบุสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานและแปลงค่า
รายการท่ีเป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าว
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ได้ให้คำานิยาม
สำาหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอ่ืนนอกเหนือจากสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานของกิจการ

ผู้บริหารกำาหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ดังน้ัน การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบท่ี
มีสาระสำาคัญต่อสินทรัพย์ หน้ีสิน และกำาไรสะสมของบริษัท

(ง) การนำาเสนอข้อมูลส่วนงานดำาเนินงาน

ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8  เร่ือง ส่วนงานดำาเนิน
งาน  นโยบายการบัญชีใหม่เก่ียวกับการแสดงข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานดำาเนินงานและนโยบายการบัญชีเดิมน้ันอธิบาย
ในย่อหน้าถัดไป บริษัทได้ปรับย้อนหลังข้อมูลตามส่วนงานในงบการเงินสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ีรวม
อยู่ในงบการเงินปี 2556 ของบริษัทเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเปรียบเทียบ ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวกระทบ
เพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่าน้ันและไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือกำาไรต่อหุ้นของบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 นำาเสนอมุมมองของผู้บริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน จึงมีการ
เปล่ียนแปลงการนำาเสนอและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนงาน ท้ังน้ีข้อมูลส่วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในท่ีได้รายงาน
ต่อผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน
และเพ่ือจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว ท่ีผ่านมาบริษัทนำาเสนอข้อมูลส่วนงานตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 14 เร่ือง การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

การเปล่ียนแปลงการนำาเสนอและการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานน้ีไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสำาคัญต่อข้อมูลส่วนงานท่ีเคยนำา
เสนอในงบการเงินของบริษัท

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2555

(พันบาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 3,021 1,225

กำาไรสำาหรับปีเพ่ิมข้ึน 3,021 1,225

กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (บาท) 0.05 0.02

4 นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ

นโยบายการบัญชีท่ีนำาเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอสำาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ยกเว้น
ท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี

(ก) รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงาน [บาท] โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ 
วันท่ีเกิดรายการ

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนิน
งานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  กำาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน
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(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท

เผ่ือเรียก และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะต้องชำาระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

(ค) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการชำาระหน้ีในอนาคต
ของลูกค้า  ลูกหน้ีจะถูกตัดจำาหน่ายบัญชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญ

(ง) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า 

ต้นทุนของสินค้าคำานวณโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนท่ีซ้ือ และต้นทุนอ่ืนเพ่ือให้
สินค้าอยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดำาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจำาเป็นโดยประมาณ
ในการขาย

(จ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนอ่ืน

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซ่ึงถือไว้เพ่ือค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
และแสดงในมูลค่ายุติธรรม กำาไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบกำาไรหรือขาดทุน

ตราสารหน้ีซ่ึงบริษัทต้ังใจและสามารถถือจนครบกำาหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำาหนด                      
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำาหนด แสดงในราคาทุนตัดจำาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงตลอดอายุของตราสาร
หน้ีท่ีเหลือ

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไว้เพ่ือค้าหรือต้ังใจ ถือไว้
จนครบกำาหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผ่ือขายแสดง ในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ี
เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตัดจำาหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้ากำาไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะต้องบันทึกดอกเบ้ียในกำาไร
หรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสำาหรับหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผ่ือขายจะใช้ราคาเสนอซ้ือ ณ วันท่ี
รายงาน

การจำาหน่ายเงินลงทุน

เม่ือมีการจำาหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจำานวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำาไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องท่ีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน

ในกรณีท่ีบริษัทจำาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคำานวณต้นทุนสำาหรับเงินลงทุนท่ีจำาหน่ายไปและ       เงิน
ลงทุนท่ียังถืออยู่ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมด

(ฉ) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึน
หรือท้ังสองอย่าง ท้ังน้ีไม่ได้มีไว้เพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการ
บริหารงาน  
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อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวม
ถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือให้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพ   พร้อมใช้งาน
และรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

(ช) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้าง
เอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์
น้ันอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการร้ือถอน การขนย้าย การบูรณะสถานท่ีต้ังของ
สินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม  นอกจากน้ีต้นทุนอาจรวมถึงกำาไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด
จากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  สำาหรับเคร่ือง
มือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถทำางานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์น้ันให้ถือว่า  ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดัง
กล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วน
ประกอบท่ีมีนัยสำาคัญแยกต่างหากจากกัน 

กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจำาหน่าย
กับมูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อ่ืนในกำาไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพย์
ท่ีตีราคาใหม่ จำานวนเงินท่ีบันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยัง    กำาไรสะสม

ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง

ต้นทุนในการเปล่ียนแปลงแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัดมูลค่า
ต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจำาหน่ายตามมูลค่า    ตามบัญชี ต้นทุนท่ี
เกิดข้ึนในการซ่อมบำารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจำาจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน

ค่าเส่ือมราคา

ค่าเส่ือมราคาคำานวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังน้ี

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 20 ปี

อุปกรณ์สำานักงาน 3 และ 5 ปี

อุปกรณ์เสริมสวย 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

เคร่ืองตกแต่งสำานักงาน 10 ปี

เคร่ืองตกแต่งจุดขาย 5 ปี

บริษัทไม่คิดค่าเส่ือมราคาสำาหรับท่ีดินและสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีบริษัทได้มาและมีอายุการใช้งานจำากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม และผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีบริษัทได้มาและมีอายุการให้ประโยชน์ท่ีไม่ทราบแน่นอน ได้แก่ เคร่ืองหมายการค้า แสดงในราคา
ทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพย์ท่ีสามารถระบุได้ท่ีเก่ียวข้องน้ัน  

ค่าตัดจำาหน่าย 

ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำานวนอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ใน
อนาคตจากสินทรัพย์น้ันตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเร่ิม              ตัด
จำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพย์น้ันพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์สำาหรับปี
ปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงของค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์คือ 10 ปี 

วิธีการตัดจำาหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฌ) สิทธิการเช่า  

สิทธิการเช่าท่ีบริษัทได้มาและมีอายุการใช้งานจำากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม

ค่าตัดจำาหน่าย 

ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง บริษัทตัดจำาหน่ายต้นทุนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าโดย             
วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า โดยระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์คือ 10 ปี ถึง 28 ป

(ญ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมี
ข้อบ่งช้ีจะทำาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก
ในกำาไรหรือขาดทุน เว้นแต่เม่ือมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพ่ิมของสินทรัพย์ ช้ินเดียวกันท่ีเคย
รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย ซ่ึงได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจน
ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยไม่
ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือ
กับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินน้ันๆ ซ่ึงเคยรับรู้แล้วใน
กำาไรหรือขาดทุน 

การคำานวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ท่ีถือไว้จนกว่าจะครบกำาหนดและลูกหน้ีท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุน ตัดจำาหน่าย  
คำานวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  
สำาหรับลูกหน้ีระยะส้ันไม่มีการคิดลด

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำาหรับหลักทรัพย์เผ่ือขาย คำานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำานึงภาษีเงินได้เพ่ือ
ให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์  สำาหรับสินทรัพย์
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ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืน จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพย์น้ันเก่ียวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลัง  
และการเพ่ิมข้ึนน้ันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน สำาหรับสินทรัพย์ทางการ
เงินท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขาย การกลับรายการจะถูกบันทึก
ในกำาไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขาย การกลับรายการ
จะถูกรับรู้โดยตรงในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

(ฎ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจำานวนเงินท่ีแน่นอน
ไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสำารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดย
อนุมานท่ีจะต้องจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานใน
กำาไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงานได้ทำางานให้กับกิจการ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้

โครงการผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระ
ผูกพันสุทธิของ บริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้ถูกคำานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทำางานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการ
คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ท้ังน้ีได้สุทธิจากต้นทุนบริการในอดีตท่ียังไม่รับรู้และมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์โครงการ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันท่ีรายงานจากพันธบัตรท่ีได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ AA ซ่ึงมีระยะ
เวลาครบกำาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของ บริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะจ่าย

การคำานวณน้ันจัดทำาโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีได้รับอนุญาตเป็นประจำาทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว้  เม่ือมีการคำานวณผลของผลประโยชน์ของพนักงานของ บริษัท การรับรู้เป็นสินทรัพย์จำากัดเพียงยอดรวมของ
ต้นทุนในอดีตท่ียังไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการ
หรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคด ในการคำานวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณา
ถึงความต้องการเงินทุนข้ันต่ำาสำาหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษัท  ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีให้กับบริษัท ถ้าถูกรับรู้
ภายในระยะเวลาของโครงการหรือการจ่ายชำาระของหน้ีสินของโครงการ

เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับต้นทุนบริการใน
อดีตของพนักงานรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉล่ียจนถึงวันท่ีผลประโยชน์น้ันเป็นสิทธิขาด  
ผลประโยชน์ท่ีเป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทรับรู้กำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนและรับรู้ค่าใช้จ่ายของ
โครงการผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้ในกำาไรหรือขาดทุน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงาน
ทำางานให้

หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระสำาหรับการจ่ายโบนัสเงินสดระยะส้ันหรือการปันส่วนกำาไร หากบริษัทมีภาระ
ผูกพันตามกฏหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ทำางานให้ในอดีตและ
ภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันหรือท่ีก่อตัวข้ึนอันเป็นผลมา
จากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือชำาระภาระ
หน้ีสินดังกล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาด
ปัจจุบันก่อนคำานึงถึงภาษีเงินได้ เพ่ือให้สะท้อนจำานวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความ
เส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ฑ) รายได้

รายได้ท่ีรับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดพิเศษ

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนัยสำาคัญ                                               
ไปให้กับผู้ซ้ือแล้ว  และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วน้ันหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนัยสำาคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการน้ัน ไม่อาจ               วัด
มูลค่าของจำานวนรายได้และต้นทุนท่ีเกิดข้ึนได้อย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนท่ีจะต้อง รับคืน
สินค้า  รายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการ  

การลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วย เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าสำาหรับสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนในวันท่ีบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล   

ดอกเบ้ียรับ

ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกำาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 

(ฒ) สัญญาเช่าดำาเนินงาน 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนต้องนำามารวมคำานวณจำานวนเงินข้ันต่ำาท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า

การจำาแนกประเภทสัญญาเช่า

ณ วันท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ
หรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงน้ันข้ึนอยู่กับการใช้สินทรัพย์
ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  และข้อตกลงน้ันจะนำาไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำาให้บริษัทมีสิทธิในการควบคุมการ
ใช้สินทรัพย์

(ณ) ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระหรือได้รับชำาระ โดยคำานวณจากกำาไรหรือขาดทุนประจำาปีท่ี
ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี
ท่ีเก่ียวกับรายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำานวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หน้ีสินและจำานวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างช่ัวคราว
ต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ
และรายการน้ันไม่มีผลกระทบต่อกำาไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้   
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การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีบริษัทคาดว่า
จะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำาระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างช่ัวคราวเม่ือมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันท่ีรายงาน 

ในการกำาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทำาให้จำานวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีต้องชำาระ บริษัทเช่ือว่าได้
ต้ังภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำาหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย 
รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำาให้บริษัทเปล่ียน
การตัดสินใจโดยข้ึนอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ท่ีจะนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำาหรับหน่วยภาษีต่างกันน้ัน
กิจการมีความต้ังใจจะจ่ายชำาระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายชำาระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำาไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจำานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ด) กำาไรต่อหุ้น

บริษัทแสดงกำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานสำาหรับหุ้นสามัญ กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานคำานวนโดยการหารกำาไรหรือขาดทุนของผู้
ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนักท่ีออกจำาหน่ายระหว่างปี

(ต) รายงานทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

ผลการดำาเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท (ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนิน
งาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดำาเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสม
ผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท้ังส่วนของสินทรัพย์และรายได้ และ
สินทรัพย์และค่าใช้จ่ายของกิจการโดยรวม

5 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดทำางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมี
อำานาจควบคุมร่วมกันท้ังทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญต่อบุคคลหรือกิจการ ในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยท่ีบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญเดียวกัน 
การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำาคัญและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีดังน้ี

ชื่อกิจการ
ประเทศท่ีจัดต้ัง

/สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) ไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 
19.73 และมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลด้ิง จำากัด (มหาชน) ไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 
12.73 และมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล แลบบอราทอรีส์ จำากัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 1.2
มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท วัตสดรมัย จำากัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 2.71

บริษัท เอ็ม.ไอ.แอล (ประเทศไทย) จำากัด ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 12.67 และมีกรรมการบาง
ส่วนร่วมกัน
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นโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้ี

รายการ นโยบายการกำาหนดราคา 
ขายสินค้า ราคาตลาด 
การให้บริการหรือรายได้อ่ืน ราคาตลาด
เงินปันผลรับ ตามสิทธิการได้รับเงินปันผล
ซ้ือสินค้าหรือรับบริการ ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญาท่ีได้ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญาท่ีได้ตกลงร่วมกัน

ชื่อกิจการ
ประเทศท่ีจัดต้ัง

/สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำากัด ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการ
บางส่วนร่วมกัน

บริษัท ชิเซโด้ โปรเฟสช่ันแนล (ไทยแลนด์) จำากัด ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 16 และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการ
บางส่วนร่วมกัน

บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ โลจิสติคส์ จำากัด ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 5 และมีผู้ถือหุ้นบางส่วน
ร่วมกัน

บริษัท แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) จำากัด ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18 และมีผู้ถือหุ้น/
กรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท เซน ซาลอน บิสซิเนส จำากัด ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 11 และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการ
บางส่วนร่วมกัน

บริษัท ไทยบุนกะแฟช่ัน จำากัด ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 4 และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการ
บางส่วนร่วมกัน

บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำากัด ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 4.89 และมีผู้ถือหุ้น/
กรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด ไทย มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท ไทยกุลแซ่ จำากัด ไทย มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำากัด (มหาชน)  ไทย มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำากัด ไทย มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำากัด (มหาชน) ไทย มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล 
เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)

ไทย มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท แชมป์เอช จำากัด ไทย มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท ไหมทอง จำากัด ไทย มีผู้ถือหุ้น/กรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท บูติค นิวซิต้ี จำากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

ผู้บริหารสำาคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอำานาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน ส่ังการและควบคุมกิจการต่างๆ
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ท้ังน้ี รวมถึงกรรมการของบริษัท 
(ไม่ว่าจะทำาหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่)
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รายการท่ีสำาคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสำาหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สรุปได้ดังน้ี

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

ปี 2556 ปี 2555

(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                                                
ขายสินค้าหรือการให้บริการ 648 1,712
เงินปันผลรับ 4,832 3,930
รายได้อ่ืนๆ 31,092 20,798
ซ้ือสินค้า 465,371 478,629
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 5,399 5,279
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 8,924 8,875

ผู้บริหารสำาคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ

   ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 33,714 36,417

   ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 771 832

   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ 34,485 37,249

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี

ปี 2556 ปี 2555

(พันบาท)

ลูกหน้ีการค้า - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) 343 200
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ โลจิสติคส์ จำากัด 123 -
รวม 466 200

ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
บริษัท ชิเซโด้ โปรเฟสช่ันแนล (ไทยแลนด์) จำากัด 4,627 7,401
บริษัท เอ็ม.ไอ.แอล. (ประเทศไทย) จำากัด 145 146
บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำากัด 80 84
บริษัท แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) จำากัด 13 27
รวม 4,865 7,658

เงินมัดจำา - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ โลจิสติคส์ จำากัด 438 438
รวม 438 438

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
ตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขาย

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) 61,277 66,450

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลด้ิง จำากัด (มหาชน) 6,584 8,749

บริษัท บูติค นิวซิต้ี จำากัด (มหาชน) 16 18

รวม 67,877 75,217
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2556 2555
(พันบาท)

เงินสดในมือ 177 174

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 2,277 1,539

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 78,998 72,075

รวม 81,452 73,788

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท

ปี 2556 ปี 2555

(พันบาท)

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

บริษัท ชิเซโด้ โปรเฟสช่ันแนล (ไทยแลนด์) จำากัด 11,200 7,401
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำากัด 5,750 146
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ โลจิสติคส์ จำากัด 2,809 84
บริษัท เซน ซาลอน บิสซิเนส จำากัด 2,200 7,401
บริษัท ไทยบุนกะแฟช่ัน จำากัด 1,000 146
บริษัท เอ็ม.ไอ.แอล. (ประเทศไทย) จำากัด 380 84
บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำากัด 150 27
รวม 23,489 7,658
หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า (2,147) 7,401
สุทธิ 21,342 7,658

เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
บริษัท ชิเซโด้ โปรเฟสช่ันแนล (ไทยแลนด์) จำากัด 37,572 40,119
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล แลบบอราทอรีส์ จำากัด 19,418 14,341
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำากัด 9,691 20,202
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) 3,245 8,874
บริษัท ไทยกุลแซ่ จำากัด 2,922 3,465
บริษัท ธนูลักษณ์ จำากัด (มหาชน) 2,695 2,248
บริษัท ไหมทอง จำากัด 1,687 -
บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำากัด 1 8
บริษัท  ประชาอาภรณ์ จำากัด (มหาชน) - 141
รวม 77,231 89,398

เจ้าหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ โลจิสติคส์ จำากัด 612 881
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล แลบบอราทอรีส์ จำากัด 279 -
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) 124 146
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลด้ิง จำากัด (มหาชน) 18 -
บริษัท โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส จำากัด 8 2
บริษัท ไทยกุลแซ่ จำากัด 2 -
รวม 1,043 1,029
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7 เงินลงทุนอ่ืน

หมายเหตุ 2556 2555
(พันบาท)

เงินลงทุนช่ัวคราว
เงินฝากประจำาระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 30,000 -

เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินท่ีจะครบกำาหนดภายใน  1 ปี 70,000 -

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำาหนดภายใน 1 ปี 10,000 -

รวม 110,000 -
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน 10,000 80,000

ตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขาย 5 67,877 75,217

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 5 31,614 32,464

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำาหนด - 20,000

รวม 109,491 207,681

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า (6,147) (5,883)

สุทธิ 103,344 201,798

เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากประจำาระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินท่ีจะครบกำาหนด
ภายใน  1 ปี มีอัตราดอกเบ้ียต่อปีร้อยละ 3.25 ถึงร้อยละ 3.65 (2555:ไม่มี)
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ียต่อปีร้อยละ 3 (2555: ร้อยละ 2.75 ถึงร้อยละ 3.75) ตราสาร
หน้ีท่ีจะถือจนครบกำาหนดมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.54 (2555: ร้อยละ 3.20 และร้อยละ 3.54) ถึงกำาหนดรับชำาระ
ภายใน1ปี
เงินลงทุนอ่ืนท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท
รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ของตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีอยู่ใน
ความต้องการของตลาดมีดังนี้ี

2556 2555
(พันบาท)

เงินลงทุนช่ัวคราว
ณ วันท่ี 1 มกราคม - 30,028

ซ้ือระหว่างปี 120,000 205,000

ขายระหว่างปี (110,000) (235,028)

จัดประเภทจากส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 100,000 -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 110,000 -
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2556 2555
(พันบาท)

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 201,798 201,922
ซ้ือระหว่างปี 10,550 40,550
ขายระหว่างปี (1,400) (40,000)
จัดประเภทไปส่วนท่ีหมุนเวียน (100,000) -
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม (7,340) 31
ค่าเผ่ือการด้อยค่า (264) (705)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 103,344 201,798

บริษัทแสดงกำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานสำาหรับหุ้นสามัญ กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานคำานวนโดยการหารกำาไรหรือขาดทุนของ    
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนักท่ีออกจำาหน่ายระหว่างปี

8 ลูกหน้ีการค้า  

หมายเหตุ 2556 2555
(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                              5 466 200
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ 234,018 278,360
รวม 234,484 278,560
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (8,590) (11,252)
    ค่าเผ่ือจากการรับคืนสินค้า (15,001) (20,673)
สุทธิ 210,893 246,635

กลับรายการหน้ีสงสัยจะสูญสำาหรับปี (2,662) (2,863)

การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการค้า มีดังน้ี

หมายเหตุ 2556 2555
(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 466 200
รวม 466 200
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ
ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 116,891 136,403
เกินกำาหนดชำาระ:
 น้อยกว่า 3 เดือน 101,898 122,665
 3 - 6 เดือน 10,119 14,249
 6 - 12 เดือน 837 736
 มากกว่า 12  เดือน 4,273 4,307
รวม 234,018 278,360
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (8,590) (11,252)
 ค่าเผ่ือจากการรับคืนสินค้า (15,001) (20,673)
สุทธิ 210,427 246,435
รวมท้ังส้ิน 210,893 246,635

บริษัทแสดงกำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานสำาหรับหุ้นสามัญ กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานคำานวนโดยการหารกำาไรหรือขาดทุนของ    
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนักท่ีออกจำาหน่ายระหว่างปี
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9 สินค้าคงเหลือ

2556 2555
(พันบาท)

สินค้าสำาเร็จรูป 279,933 240,544
หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง (2,354) (2,432)
สุทธิ 277,579 238,112
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือท่ีบันทึกเป็นต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
 -  ต้นทุนขาย 774,120 803,637
 -  (กลับรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ (78) 770
รวม 774,042 804,407

10 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

2556 2555
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 144,248 -
เพ่ิมข้ึน - 144,248
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 144,248 144,248

ในระหว่างไตรมาสท่ี 3.ของปี 2556 บริษัทได้ทำาการประเมินราคาท่ีดิน ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีจำานวน 144.25 ล้านบาท 
โดยบริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ต้ี คอนซัลแตนท์ จำากัด ซ่ึงเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด โดยราคาประเมินมีมูลค่าประมาณ 241.53 ล้านบาท ซ่ึงสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน

อาคาร

และส่ิง

ปลูกสร้าง

อื่น

อุปกรณ์

สำานักงาน

อุปกรณ์

เสริมสวย
ยานพาหนะ

เครื่อง

ตกแต่ง

สำานักงาน 

และจุดขาย

รวม

(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 1,908 51,068 30,489 4,898 25,561 81,232 195,156
เพ่ิมข้ึน - - 1,623 198 - 3,800 5,621
จำาหน่าย - - (1,371) (219) (3,600) (8,094) (13,284)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และ 1 มกราคม 2556 1,908 51,068 30,741 4,877 21,961 76,938 187,493

เพ่ิมข้ึน - - 1,297 108 2,408 4,807 8,620

จำาหน่ายและตัดจำาหน่าย - - (1,111) (488) - (3,974) (5,573)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 1,908 51,068 30,927 4,497 24,369 77,771 190,540
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12 สิทธิการเช่า 

สิทธิการ

เช่าท่ีดิน

สิทธิการ

เช่าอาคาร

และพ้ืนท่ี

รวม

(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 1,200 45,204 46,404
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 1,200 45,204 46,404
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 1,200 45,204 46,404

ค่าตัดจำาหน่าย
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 934 19,072 20,006
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 46 2,146 2,192
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 980 21,218 22,198
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 46 2,147 2,193
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 1,026 23,365 24,391

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 266 26,132 26,398
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 220 23,986 24,206
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 174 21,839 22,013

บริษัทมีสิทธิการเช่าจากการจ่ายชำาระตามท่ีระบุในสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและพ้ืนท่ีหลายฉบับ ในการน้ีบริษัทยังคงต้อง
จ่ายชำาระค่าเช่าเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญาเช่าตามอัตราท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลาต้ังแต่ 10 ปี ถึง 28 ปี 
และจะส้ินสุดในระหว่างปี 2559 ถึง 2573

ท่ีดิน

อาคาร

และส่ิง

ปลูกสร้าง

อื่น

อุปกรณ์

สำานักงาน

อุปกรณ์

เสริมสวย
ยานพาหนะ

เครื่อง

ตกแต่ง

สำานักงาน 

และจุดขาย

รวม

(พันบาท)

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุน
  จากการด้อยค่า
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - 46,705 25,466 3,831 20,461 62,524 158,987
ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปี - 2,506 2,764 549 1,809 7,052 14,680
จำาหน่าย - - (1,353) (214) (3,600) (6,397) (11,564)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และ 1 มกราคม 2556 - 49,211 26,877 4,166 18,670 63,179 162,103

ค่าเส่ือมราคาสำาหรับปี - 1,857 2,471 425 1,658 6,206 12,617
จำาหน่ายและตัดจำาหน่าย - - (1,084) (488) - (3,500) (5,072)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 - 51,068 28,264 4,103 20,328 65,885 169,648

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 1,908 4,363 5,023 1,067 5,100 18,708 36,169

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และ 1 มกราคม 2556 1,908 1,857 3,864 711 3,291 13,759 25,390

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 1,908 - 2,663 394 4,041 11,886 20,892

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจำานวนแล้ว  
แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจำานวน 150.56 ล้านบาท (2555: 87.02 ล้านบาท)
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13 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี

2556 2555
(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 41,037 38,016

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (9,929) (11,397)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ 31,108 26,619

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดท่ีข้ึนในปี มีดังน้ี

ณ วันท่ี

1 มกราคม

2556

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน

วันท่ี 

31 ธันวาคม

2556

กำาไรหรือ

ขาดทุน

กำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 23)
(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหน้ีการค้า 39,575 4,999 - 44,574
สินค้าคงเหลือ (17,281) (3,182) - (20,463)
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,177 52 - 1,229
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 13,992 1,482 - 15,474
อ่ืนๆ 553 (330) - 223
รวม 38,016 3,021 - 41,037

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผ่ือขาย 11,397 - (1,468) 9,929
รวม 11,397 - (1,468) 9,929

ณ วันท่ี

1 มกราคม

2555

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน

วันท่ี 

31 ธันวาคม

2555

กำาไรหรือ

ขาดทุน

กำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 23)
(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหน้ีการค้า 38,059 1,516 - 39,575
สินค้าคงเหลือ (15,596) (1,685) - (17,281)
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,036 141 - 1,177
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 12,638 1,354 - 13,992
อ่ืนๆ 654 (101) - 553
รวม 36,791 1,225 - 38,016

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผ่ือขาย 11,391 - 6 11,397
รวม 11,391 - 6 11,397
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14  เจ้าหน้ีการค้า 

หมายเหตุ 2556 2555

(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                              5 77,231 89,398
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ 71,115 63,798

รวม 148,346 153,196

เจ้าหน้ีการค้าท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท

15 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

2556 2555

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำาหรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 77,369 69,960

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 17,296 11,225

บริษัทจัดการโครงการบำาเหน็จบำานาญพนักงานตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

2556 2555
(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 1 มกราคม 69,960 63,190

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (9,887) (4,455)

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ีย 17,296 11,225

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 77,369 69,960

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 21)

2556 2555
(พันบาท)

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 17,296 11,225

รวม 17,296 11,225

ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2556 2555
(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 17,296 11,225

รวม 17,296 11,225
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16 ทุนเรือนหุ้น 

มูลค่าหุ้น

ต่อหุ้น

(บาท)

2556 2555

จำานวนหุ้น จำานวนเงิน จำานวนหุ้น จำานวนเงิน

(พันหุ้น/พันบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันท่ี 1  มกราคม
-  หุ้นสามัญ 1 80,000 80,000 80,000 80,000
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
-   หุ้นสามัญ 1 80,000 80,000 80,000 80,000

มูลค่าหุ้น

ต่อหุ้น

(บาท)

2556 2555

จำานวนหุ้น จำานวนเงิน จำานวนหุ้น จำานวนเงิน

(พันหุ้น/พันบาท)

หุ้นท่ีออกและชำาระแล้ว
ณ วันท่ี 1 มกราคม
-   หุ้นสามัญ 1 60,000 60,000 60,000 60,000
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
-   หุ้นสามัญ 1 60,000 60,000 60,000 60,000

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หน่ึงเสียง
ต่อหน่ึงหุ้นในท่ีประชุมของบริษัท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำาค่าหุ้นส่วนเกินน้ีต้ังเป็นทุนสำารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะ
นำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

17 สำารอง 

สำารองประกอบด้วย

การจัดสรรกำาไร และ/หรือ กำาไรสะสม

สำารองตามกฎหมาย    

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำารอง (“สำารอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองดัง
กล่าวมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำารองน้ีจะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำารองเพ่ือการลงทุนท่ัวไป

บริษัทได้จัดสรรกำาไรส่วนหน่ึงไว้เป็นเงินทุนสำารองท่ัวไป ซ่ึงไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือการใดการหน่ึงโดยเฉพาะ

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน 
(แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วง	น้ำ�หนัก)

2556 2555
(ร้อยละ)

อัตราคิดลด 3.71 4

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5 - 10 4 - 10

ข้อสมมุติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ท่ัวไปและตารางมรณะ
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องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปล่ียนแปลงใน มูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขายจนกระท่ังมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

การเคล่ือนไหวในทุนสำารอง

การเคล่ือนไหวในทุนสำารองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

18 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน 

บริษัทมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสำาคัญของบริษัท รูปแบบหลักในการ
รายงานส่วนงานธุรกิจพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษัท
เป็นเกณฑ์ในการกำาหนดส่วนงาน

การกำาหนดราคาระหว่างส่วนงานอยู่บนเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกันท้ังสองฝ่าย

ผลได้ (เสีย) สินทรัพย์และหน้ีสินตามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วนให้
กับส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท้ังส่วน
ของสินทรัพย์และรายได้ และสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายของกิจการโดยรวม

ส่วนงานธุรกิจ

บริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสำาคัญดังน้ี

ส่วนงาน 1 เคร่ืองสำาอางและบริการเสริมความงาม

ส่วนงาน 2 เส้ือผ้า 

ส่วนงาน 3 อ่ืนๆ

ข้อมูลผลการดำาเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างน้ี ผลการดำาเนินงานวัดโดยใช้กำาไรก่อนภาษี
เงินได้ของส่วนงาน ซ่ึงนำาเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนิน
งานของบริษัท ผู้บริหารเช่ือว่าการใช้กำาไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดำาเนินงานน้ันเป็นข้อมูลท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอ่ืนท่ีดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ข้อมูลตามส่วนงานท่ีรายงาน

เครื่องสำาอาง

และ

บริการเสริมความงาม

เส้ือผ้า อื่นๆ รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก 1,302,539 1,367,567 199,556 209,747 4,681 7,004 1,506,776 1,584,318

กำาไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
ก่อนหักภาษี 131,028 138,609 (7,422) (3,137) (900) (95) 122,706 135,377

สินทรัพย์ตามส่วนงานท่ีรายงาน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 417,409 425,123 99,056 90,403 4,149 4,697 520,614 520,223
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การกระทบยอดกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ตามส่วนงานท่ีรายงาน

2556 2555

(พันบาท)

กำาไรหรือขาดทุน
รวมกำาไรจากส่วนงานท่ีรายงาน 122,706 135,377

จำานวนท่ีไม่ได้ปันส่วน
 - รายได้อ่ืน 14,971 10,276

 - ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานอ่ืน (12,350) (2,819)

กำาไรรวมก่อนภาษีเงินได้ 125,327 142,834

2556 2555

(พันบาท)

สินทรัพย์
รวมสินทรัพย์ของส่วนงานท่ีรายงาน 520,614 520,223

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 81,452 73,788

เงินลงทุนช่ัวคราว 110,000 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 33,517 33,659

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 103,344 201,798

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 144,248 144,248

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 31,108 26,619

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,356 2,131

จำานวนท่ีไม่ได้ปันส่วนอ่ืนๆ 17,551 17,524

สินทรัพย์รวม 1,045,190 1,019,990

ส่วนงานภูมิศาสตร์
บริษัทดำาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่าน้ัน ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศท่ีมีสาระสำาคัญ

19 ค่าใช้จ่ายในการขาย

2556 2555

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร 274,878 266,638

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 60,520 61,408

ค่าใช้จ่ายตัวอย่างสินค้า 42,596 52,076

ค่าโฆษณา 21,627 38,225

ค่าตกแต่งปรับปรุงจุดขาย 19,197 20,414

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 13,603 13,165

ค่าเช่า 10,782 10,313

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ 8,742 9,742

ค่าขนส่ง 7,868 7,389

อ่ืนๆ 41,830 48,133

รวม 501,643 527,503
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20 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2556 2555
(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร 84,299 75,197
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ 6,551 7,602
ค่าซ่อมแซม 4,575 4,688
ค่าเช่า 3,894 3,682
ค่าไฟฟ้า 3,666 3,580
อ่ืนๆ 17,217 18,229
รวม 120,202 112,978

21 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

หมายเหตุ 2556 2555
(พันบาท)

ผู้บริหาร 5

เงินเดือนและค่าแรง 28,141 31,852
อ่ืนๆ 6,344 5,397
รวม 34,485 37,249

พนักงานอ่ืน
เงินเดือนและค่าแรง 255,151 239,660
อ่ืนๆ 104,026 102,175
รวม 359,177 341,835

รวมท้ังส้ิน 393,662 379,084

โครงการสมทบเงินท่ีกำาหนดไว้
บริษัทได้จัดต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพสำาหรับพนักงานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิก
ของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 
3 ถึง อัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำารอง
เล้ียงชีพตามข้อกำาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนท่ีได้รับอนุญาต

22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำาหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังน้ี

2556 2555
(พันบาท)

การเปล่ียนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูป (39,389) (42,235)
ซ้ือสินค้าสำาเร็จรูป 817,047 845,118
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร 359,177 341,835
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 60,520 61,408
ค่าใช้จ่ายตัวอย่างสินค้า 42,596 52,076
ค่าโฆษณา 21,741 38,225
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ 34,484 37,249
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 15,293 17,344
อ่ืนๆ 118,980 130,347

รวมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,430,449 1,481,367
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23 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ 2556 2555

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
สำาหรับงวดปัจจุบัน 26,982 37,100

ภาษีงวดก่อนๆท่ีบันทึกสูงไป (7) -

26,975 37,100

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างช่ัวคราว   13 (3,021) (1,225)

รวมภาษีเงินได้ 23,954 35,875

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

2556 2555
(พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย 1,468 (6)

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

อัตราภาษี

(ร้อยละ)
2556

(พันบาท)
อัตราภาษี

(ร้อยละ)
2555

(พันบาท)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม 125,327 142,834

ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย 20.0 25,065 23.0 32,852

รายได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี (1,716) (4,047)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 612 7,070

ภาษีงวดก่อนๆท่ีบันทึกสูงไป (7) -

รวม 19.1 23,954 25.1 35,875

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลง
วันท่ี 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่
ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิสำาหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 
2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำาดับ 

ท้ังน้ีเป็นท่ีเช่ือได้ว่ารัฐบาลจะดำาเนินการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สำาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ท้ังน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 
2554 ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

จำานวนภาษีเงินได้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จน้อยกว่าจำานวนภาษีเงินได้ท่ีคำานวนโดยการใช้อัตราภาษีเงินได้คูณกับยอด
กำาไรสุทธิตามบัญชีสำาหรับปีเน่ืองจากบางรายการมีความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
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24 กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานสำาหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คำานวณจากกำาไรสำาหรับปีท่ีเป็น               
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำานวนหุ้นสามัญท่ีออกจำาหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคำานวณดังน้ี

หมายเหตุ 2556 2555

(พันบาท)

กำาไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้ันพ้ืนฐาน) 101,373 106,959

จำานวนหุ้นสามัญท่ีออกจำาหน่ายแล้ว 60,000 60,000

กำาไรต่อหุ้น (ข้ันพ้ืนฐาน) (บาท) 1.69 1.78

25 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไร
เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจำานวนเงินท้ังส้ิน 48 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น    
ในระหว่างปี 2556

ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไร
เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำานวนเงินท้ังส้ิน 42 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ใน
ระหว่างปี 2555

26 เคร่ืองมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน

บริษัทมีความเส่ียงจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่าง
ประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ี
เป็นตราสารอนุพันธ์ เพ่ือการเก็งกำาไรหรือการค้า

การจัดการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสำาคัญของธุรกิจของบริษัท  บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความ
เส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทุนของการจัดการความเส่ียง  ฝ่าย
บริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ม่ันใจว่ามีความสมดุลระหว่าง
ความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง

การบริหารจัดการทุน  

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนให้ม่ันคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจ้าหน้ีและความเช่ือม่ันของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึง
บริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำาเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม อีกท้ังยังกำากับดูแลระดับ
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท  บริษัทมีความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจาก
เงินลงทุนระยะยาว (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6)  ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย
ของบริษัทมีระดับต่ำา เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียส่วนใหญ่เป็นอัตราคงท่ี
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อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทุนและตราสารหน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะเวลาท่ีครบ
กำาหนดรับมีดังน้ี

อัตราดอกเบ้ีย

ท่ีแท้จริง
ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี
รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2556
หมุนเวียน
-  เงินฝากประจำาระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 3.25 - 3.65 30,000 - 30,000
-  เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินท่ีจะ 
  ครบกำาหนดภายใน 1 ปี 3.50 - 3.55 70,000 - 70,000

-  ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกำาหนดภายใน 1 ปี 3.54 10,000 - 10,000
รวม 110,000 - 110,000
ไม่หมุนเวียน
-  เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน 3 - 10,000 10,000
ปี 2555
ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
-  เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน 2.75 - 3.75 60,000 20,000 80,000
-  ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกำาหนด 3.20 - 3.54 10,000 10,000 20,000
รวม 70,000 30,000 100,000

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือคือ ความเส่ียงท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำาระหน้ีแก่บริษัท ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้เม่ือ
ครบกำาหนด

ฝ่ายบริหารได้กำาหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดับหน่ึงๆ ณ วันท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจาก
สินเช่ือท่ีเป็นสาระสำาคัญ ความเส่ียงสูงสุดทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละ
รายการในงบดุล อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทมีฐานลูกค้าจำานวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายท่ีมี
สาระสำาคัญจากการเก็บหน้ีไม่ได้

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  

บริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการดำาเนินงานของบริษัท และเพ่ือทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การกำาหนดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัทกำาหนดให้มีการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมท้ังสินทรัพย์และหน้ีสินท้ังทางการ
เงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จำานวนเงินท่ีผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือชำาระหน้ี
สินกัน ในขณะท่ีท้ังสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ
ในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย มูลค่ายุติธรรมถูกกำาหนด
โดยวิธีต่อไปน้ี ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสมมติฐานในการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวข้องกับ
สินทรัพย์และหน้ีสินน้ันๆ

มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีระยะส้ันอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีถือไว้เพ่ือค้า ท่ีจะถือไว้จนครบกำาหนด และ
เผ่ือขาย  พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซ้ือ ณ วันท่ีในรายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีจะถือไว้จนครบกำาหนด
ถูกพิจารณาเพ่ือความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่าน้ัน
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน พร้อมท้ังมูลค่าตามบัญชีตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี

2556 2555

มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี

(พันบาท)

เงินลงทุนช่ัวคราว
- เงินฝากประจำาระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 30,000 30,000 - -
- เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินท่ีจะ 70,000 70,000 - -
  ครบกำาหนดภายใน 1 ปี
- ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกำาหนดภายใน 1 ปี 10,000 10,000 - -
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
- เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน 10,000 10,000 80,000 80,000
- ตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขาย 67,877 67,877 75,217 75,217
- ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำาหนด - - 20,000 20,000
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 241,529 144,248 144,248 144,248

27 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน

2556 2555

(พันบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้
ภายในหน่ึงปี 8,175 3,255
หลังจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินห้าปี 15,221 6,213
หลังจากห้าปี 8,207 7,296
รวม 31,603 16,764

ภาระผูกพันอ่ืนๆ
วงเงินเบิกเกินบัญชีท่ียังไม่ได้ใช้ 110,000 130,000
ต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ียังไม่ได้ใช้ 205,000 205,000
เลตเตอร์ออฟเครดิตสำาหรับซ้ือสินค้าและวัสดุท่ียังไม่ได้ใช้ 20,000 20,000
หนังสือค้ำาประกันจากธนาคารท่ียังไม่ได้ใช้ 1,389 1,389
ภาระค้ำาประกันบริษัทอ่ืน 700 3,700
รวม 337,089 360,089

สัญญาเช่าพ้ืนท่ีขายและสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้อง  

บริษัททำาสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทในประเทศหลายแห่ง ในการน้ีบริษัทจะต้องจ่ายชำาระค่า
ธรรมเนียมเป็นการตอบแทนโดยอิงตามรายได้ท่ีเกิดข้ึนคูณอัตราค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญาดังกล่าว
มีระยะเวลา 1 ถึง 26 ปี และจะส้ินสุดในปี 2573 

28 คดีฟ้องร้อง

บริษัทถูกอดีตพนักงานฟ้องร้องเป็นคดีแรงงานจากการเลิกจ้างพนักงาน ซ่ึงบริษัทได้จ่ายเงินชดเชยโดยถูกต้องตาม
กฎหมายแล้วเป็นจำานวนเงิน 0.43 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม พนักงานดังกล่าวฟ้องร้องบริษัทเพ่ือเรียกร้องค่าชดเชยอีก
จำานวน 10 ล้านบาท ศาลแรงงานกลางได้มีคำาพิพากษายกฟ้องโจทก์เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 ซ่ึงโจทก์ได้ย่ืนอุทธรณ์
ต่อศาลฎีกาคัดค้านคำาพิพากษาศาลช้ันต้นเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2552 และบริษัทได้ย่ืนแก้อุทธรณ์แล้วเม่ือวันท่ี 3 
เมษายน 2552 ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าของคดีแต่อย่างใด
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29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไม่ได้ใช้

บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปน้ี เน่ืองจากยังไม่มีการบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของ บริษัท และกำาหนดให้ถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปีดังต่อไปน้ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
ปีท่ีมีผล
บังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555)

ส่วนงานดำาเนินงาน 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกับ
รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า

2557

ผู้บริหารคาดว่าจะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และ
ถือปฏิบัติ  โดยผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัท ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสำาคัญต่องบการเงินในงวดท่ีถือ
ปฏิบัติ
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1. ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน

 1.1  ภาพรวมของผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินท่ีผ่านมา

     ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 1,555.78 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 68.42 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนลดลง 4.21% มีค่าใช้จ่ายรวมท้ังส้ิน 1,430.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 50.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนลดลง 
3.44% และมีกำาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว 101.37 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 5.59 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราส่วนลดลง 5.22%

     สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีมูลค่า 1,045.19 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 25.20 ล้านบาท 
หรือ 2.47% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 121.25 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 96.05 ล้านบาท สินทรัพย์
หมุนเวียนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 7.66 ล้านบาท เงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมข้ึน 110.00 ล้านบาท เป็นเงินฝาก
ประจำาระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีและตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำาหนดภายใน 1 ปี ลูกหน้ีการค้าสุทธิลดลง 35.74 ล้านบาท ตามการ
ปรับตัวของยอดขายท่ีชะลอลง สินค้าคงคลังเพ่ิมข้ึน 39.47ล้านบาท จากการเตรียมสินค้าไว้จำาหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษ
จีน ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนลดลง 0.14 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลง 98.45 ล้านบาท จาก
การทยอยครบกำาหนดของเงินฝากระยะยาวและจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุติธรรม อสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนไม่เปล่ียนแปลง ส่วนท่ีดินอาคารอุปกรณ์สุทธิลดลง 4.50 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเพ่ิมข้ึน 3.38 ล้านบาท 
สิทธิการเช่าลดลง 2.19 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลจากการตัดจ่ายตามอายุการใช้งาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 31.11 ล้าน
บาท เพ่ิมข้ึน 4.49 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 1.23 ล้านบาท

     เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ขยายตัวชะลอลงจากปีก่อนตามการอ่อนแรงของอุปสงค์ในประเทศเป็นสำาคัญ ในช่วง
คร่ึงแรกของปีการบริโภคภาคเอกชนยังมีบทบาทสำาคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยยังพอเติบโตจากผลของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจภาครัฐ อาทิ การปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต่ำ� มาตรการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร รวมถึงโครงการคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรก
ท่ีช่วยกระตุ้นยอดซ้ือรถยนต์ต่อเน่ืองจากช่วงปลายปีก่อน ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนยังอยู่ในเกณฑ์
ดี ขณะท่ีการลงทุนของภาคธุรกิจยังมีต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ในช่วงคร่ึงหลังของปีเศรษฐกิจกลับมีทิศทางชะลอลงค่อนข้างมากจาก
การหดตัวของอุปสงค์ในประเทศเน่ืองจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีเร่ิมทยอยหมดลง รวมท้ังการใช้จ่ายเพ่ือ
ลงทุนของภาครัฐท้ังในและนอกงบประมาณทำาได้ล่าช้า ประกอบกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ี
สูงข้ึน ส่งผลให้ภาคครัวเรือนเพ่ิมความระมัดระวังในการใช้จ่ายและพยามยามไม่ก่อหน้ีเพ่ิมเติม ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออก
ไปเพ่ือรอความชัดเจนของสถานการณ์ และสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือมากย่ิงข้ึน ส่วนภาคการท่องเท่ียวยังสามารถ
ขยายตัวได้แต่ช่วงปลายปีจำานวนนักท่องเท่ียวเร่ิมลดลงจากปัญหาเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในประเทศ

     ในขณะท่ีภาคการส่งออกซ่ึงเป็นเคร่ืองจักรสำาคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของไทยก็ฟ้ืนตัวได้อย่างช้าๆ แม้
เศรษฐกิจโลกเร่ิมมีสัญญาณฟ้ืนตัว เน่ืองจากบางอุตสาหกรรมของไทยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงมีข้อจำากัดด้าน
เทคโนโลยีการผลิตจึงไม่สามารถผลิตสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดโลกท่ีเปล่ียนไปได้มาก

       จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีต้องเผชิญกับปัจจัยลบและสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูง มีการเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ผู้บริโภคต่างขาดความเช่ือม่ัน จึงได้ชะลอการซ้ือสินค้าลงโดยเลือกซ้ือสินค้าเท่าท่ีจำาเป็นและบริโภคในปริมาณท่ีจำากัด 
ประกอบกับภาวะการแข่งขันท่ีนับวันย่ิงทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน มีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่าบริษัทมีการทำา
กิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีเข้มข้นข้ึนในหลากหลายรูปแบบเพ่ือกระตุ้นกำาลังซ้ือแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถเพ่ิมรายได้ให้มีการเติบโต
ได้ซ่ึงคู่แข่งหลายรายต่างก็ประสบกับปัญหากำาลังซ้ือหดตัวเช่นเดียวกัน          

     นอกจากน้ียังมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อผลการประกอบการท้ังท่ีช่วยส่งเสริม สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การประกอบธุรกิจ เช่น

(1) การลงทุนภาครัฐในโครงการต่างๆ เช่น โครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศและโครงการบริหาร
จัดการน้ำ�ต้องหยุดชะงัก มีความล่าช้าในการจ่ายเงินของโครงการรับจำานำาข้าว ปัญหาภาระหน้ีครัวเรือนอยู่ใน
ระดับสูง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ� การชะลอตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมซ่ึงกระทบต่อรายได้ครัวเรือน
โดยเฉพาะในส่วนของการทำางานล่วงเวลา ส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อกำาลังซ้ือและการจับจ่ายน้อยลง
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(2) อัตราเงินเฟ้อเฉล่ียท้ังปีท่ีผ่านมาอยู่ในระดับต่ำ�และยังชะลอลงจากปีก่อน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ
ของประชาชนมากนัก ส่วนค่าเงินบาทเคล่ือนไหวผันผวนเม่ือเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยต้ังแต่
ต้นปีจนถึงปลายเดือนเมษายน เงินบาทแข็งค่าข้ึนอย่างรวดเร็วเน่ืองจากนักลงทุนมีความเช่ือม่ันต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทยก่อนจะปรับอ่อนค่าลงต่อเน่ืองจนถึงช่วงปลายปี อย่างไรก็ดีการแกว่งตัวของค่าเงินบาทตลอด
ท้ังปีท่ีผ่านมา ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูปท่ีนำาเข้าจากต่างประเทศ

  1.2  นโยบายและแผนงานบริษัทในการปรับตัว

(1) จากสภาพตลาดท่ีมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากย่ิงข้ึน ซ่ึงมีท้ังคู่แข่งรายเดิมและรายใหม่ท่ีโถมเข้าสู่ตลาด
อย่างต่อเน่ือง โดยใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายมิติเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทได้วางกลยุทธ์เพ่ือรักษา
ฐานลูกค้าเก่า พร้อมกับได้พยายามเพ่ิมจำานวนกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยการจัดกิจกรรม ณ จุดขายเพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างการ
รับรู้และสนใจทดลองใช้สินค้า 

(2) บริษัทยังคงให้ความสำาคัญในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรมโดดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในทุกโอกาสและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและความพึง
พอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค 

(3) ส่งเสริมความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับด้วยการจัดอบรมเพ่ิมทักษะตามกลยุทธ์การเติบโตของ
ธุรกิจ เพ่ือให้มีศักยภาพนำาพาธุรกิจไปสู่ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน การสร้างทีมงาน CUlTUrE wOrkING 
TEAm เพ่ือร่วมรณรงค์การปลูกฝังสร้างค่านิยม 6 งาม ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร BEAUTY frOm wITH-
IN ร่วมกันกำาหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานพร้อมร่วมแรงร่วมใจก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน สร้าง
วัฒนธรรมการทำางานร่วมกันท่ีเปิดใจรับฟังและกล้าเสนอแนวคิดในการทำางานใหม่ๆ ให้ความสำาคัญกับการ
ทำางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้และเรียนรู้ร่วม
กันระหว่างกลุ่มพนักงานในแต่ละสายวิชาชีพผ่านส่ือต่างๆ ภายในบริษัทโดยเฉพาะช่องทางการส่ือสาร IN-
TrANET wEB BOArd

  1.3  ผลการดำาเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

     ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 1,506.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.89% โดยมาจาก 2 สาย
ผลิตภัณฑ์หลัก ซ่ึงมียอดขายตามลำาดับ ดังน้ี 

(ก) ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอางและอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี 

 มียอดขาย 1,307.22 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 86.76% ของยอดขายรวมท้ังบริษัท เปรียบเทียบกับ
ปีก่อนมีอัตราลดลง 4.90% ซ่ึงเป็นการลดลงจากการชะลอการใช้จ่ายของผู้บริโภคตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่
เอ้ืออำานวย แต่บริษัทยังสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น และหากความเช่ือม่ันในประเทศ
ฟ้ืนตัวเม่ือไรก็จะสามารถสร้างยอดขายในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป

(ข) ผลิตภัณฑ์เส้ือผ้า

 มียอดขาย 199.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 13.24% ของยอดขายรวมท้ังบริษัท เปรียบเทียบกับปี
ก่อนมีอัตราลดลง 4.86% โดยมีผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและเหตุการณ์ทางการเมืองท่ียังไม่มีความ
ชัดเจนซ่ึงส่งผลต่ออารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคอย่างมาก และเน่ืองจากผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าถือเป็น
สินค้าก่ึงฟุ่มเฟือย ผู้บริโภคต้องตัดลดค่าใช้จ่ายในการแต่งตัวลงก่อนเป็นอันดับต้นๆ โดยบริโภคเท่าท่ีจำาเป็น
และตามสมควร
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  1.4  ผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ

     ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่ได้แสดงประมาณการผลการดำาเนินงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลัก
ทรัพย์

  1.5  การรายงานผลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

     ในปีท่ีผ่านมา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  1.6  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ

     ในปี 2556 บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีจะส่งผลกระทบต่อการรายงานงบการเงินของบริษัท

2. ความสามารถในการทำากำาไร

 2.1 รายได้

     ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 1,555.78 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 68.42 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนลดลง 4.21% รายได้หลักมาจากยอดขาย 1,506.78 ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 4.89% โดยมาจาก 2 สายผลิตภัณฑ์
หลักท่ีกล่าวถึงข้างต้น

 2.2 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

     ในปี 2556 ท่ีผ่านมา มีต้นทุนสินค้าขาย 774.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 51.38% ของยอดขายสุทธิซ่ึงเพ่ิม
ข้ึนจากปีก่อน 0.65% เกิดจากการขายสินค้าท่ีมีต้นทุนสูงในสัดส่วนท่ีมากข้ึน และจัดรายการแถมสินค้าเพ่ือระบายสินค้าคงคลัง
ท่ีมีการเคล่ือนไหวช้า ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำานวนท้ังส้ิน 656.33 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 3.16% เกิดจาก
การควบคุมและบริหารการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังในหมวดส่งเสริมการตลาด

     ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีภาระดอกเบ้ียจ่าย เน่ืองจากบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในระดับท่ีดีมาก โดยเป็นผลมาจาก
ความสามารถในการบริหารจัดการกระแสเงินสดท่ีมีประสิทธิภาพ

 2.3 รายได้อ่ืนๆ

     รายได้ซ่ึงไม่ได้เกิดจากการดำาเนินงานตามปกติมี 49.00 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 9.12 ล้านบาท หรือเพ่ิม
ข้ึน 22.86% โดยมาจากรายได้จากเงินชดเชยค่าใช้จ่าย เงินปันผลรับ และดอกเบ้ียรับ

 2.4 กำาไร

     เม่ือนำารายได้จากการขายหักลบกับต้นทุนสินค้าขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว บริษัทมีกำาไรจากการ
ดำาเนินงาน 76.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 26.62 ล้านบาท คิดเป็น 25.86% เน่ืองจากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ในขณะท่ี
รายได้อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีกำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 125.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17.51 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
12.26% แต่เม่ือหักภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีมีอัตราลดลงแล้วจะมีกำาไรสุทธิ 101.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.22%

     หากเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสด อัตราส่วนของเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงานต่อกำาไรสุทธิมีจำานวน 0.70 
เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.36 เท่า แต่ถือว่ายังคงอยู่ในระดับท่ีดี

 2.5 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

     บริษัทจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2555 เป็นจำานวนเงิน 48.00 ล้านบาท เปรียบเทียบสัดส่วนเท่ากับ 44.88% ของ
กำาไรสุทธิในปี 2555 ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
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3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

  3.1  คุณภาพของลูกหน้ี

     ลูกหน้ีการค้าท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน และเช็คคืนรวมกันท้ังส้ินจำานวนเงิน 15.23 ล้านบาท มีสัดส่วนเพียง 7.22% 
ของลูกหน้ีการค้าท้ังหมด เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 21.06% สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน มีการ
ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บเงินอย่างใกล้ชิด บริษัทได้ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับปีก่อนเป็นจำานวนเงิน 8.59 
ล้านบาท

  3.2  สินค้าคงเหลือและการด้อยค่า

       ณ ส้ินปี มีสินค้าคงคลัง 279.93 ล้านบาท บริษัทมีการสำารองค่าเผ่ือด้อยค่าของสินค้าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับปีก่อน 
โดยปีน้ีมียอดสำารองคงค้าง 2.35 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.84%

  3.3 การลงทุน

      ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่ได้มีรายการลงทุนเพ่ิมท่ีมีนัยสำาคัญเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีไม่เอ้ืออำานวย อย่างไรก็ดีหากสภาพตลาดภายนอกโดยรวมปรับตัวดีข้ึน บริษัทก็พร้อมท่ีจะขยายการลงทุน

4. สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

  4.1  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

     (ก) โครงสร้างเงินทุน

  บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (dEBT TO EqUITY) เพียง 0.43 เท่า และยังลดลงจาก
ปีก่อน อีกท้ังไม่มีภาระเงินกู้ยืมคงค้าง ตัวช้ีวัดเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินท่ีดีและมีฐานะ
ทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง หากโอกาสทางธุรกิจเอ้ืออำานวยและมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีคุ้มค่า บริษัทก็จะ
มีความสามารถในการขยายการลงทุนโดยใช้เงินสะสมท่ีมีอยู่ควบคู่กับการใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน
ได้อย่างแน่นอน

     (ข) ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ส้ินปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 729.63 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 47.50 ล้านบาทหรือเท่ากับ 
6.96% โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนจากกำาไรสุทธิประจำาปี 101.37 ล้านบาทและผลขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามหลักมูลค่ายุติธรรม 7.34 ล้านบาท บวกด้วยภาษีเงินได้เก่ียวกับผลต่างจาก
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 1.47 ล้านบาท หักลดการจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 
2555 จำานวนเงิน 48.00 ล้านบาท 

     (ค) กระแสเงินสด

  ในปี 2556 มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 70.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำานวน 42.23 ล้าน
บาท เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของสินค้าคงคลังและการลดลงของเจ้าหน้ีการค้า เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรม
ลงทุนมีท้ังส้ิน 15.32 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1.43 ล้านบาท ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
มีท้ังส้ิน 48.00 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น เม่ือรวมกับเงินสดต้นปีแล้วมีเงินสดคงเหลือ 
ณ ส้ินปี 81.45 ล้านบาท

     (ง) หน้ีสิน

  ส้ินปี 2556 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงค้าง และในระหว่างปีก็ไม่มีการกู้ยืมเงินเลย จึง
ไม่มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนหรืออัตราดอกเบ้ีย บริษัทย่อมจะไม่มีปัญหาในการ
ชำาระดอกเบ้ียอย่างแน่นอนหากต้องใช้เงินกู้ยืมบ้างในบางโอกาส ส่วนหน้ีสินท่ีมีอยู่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้ีการค้า 
ซ่ึงบริษัทได้ชำาระตรงตามกำาหนดเวลาเสมอ
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  4.2  สภาพคล่องและความสามารถในการชำาระหน้ี

       ณ ส้ินปี 2556 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.00 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 0.79 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็วเท่ากับ 1.33 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 0.01 เท่า อัตราส่วนท้ังสองยังคงมีสภาพคล่องในระดับท่ีสูงมากและเงินทุนหมุนเวียน
ยังมีอยู่อย่างเพียงพอ หากมองในภาพรวม CASH CYClE จะเฉล่ียอยู่ท่ี 112 วัน มีค่าเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 14 วัน โดยมีผลมาจาก
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียและระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียท่ียาวข้ึน แต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องแต่อย่างใด

      เน่ืองจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่า 713.44 ล้านบาท สูงกว่าหน้ีสินหมุนเวียนเป็นจำานวนเงิน 475.25 ล้านบาท 
และบริษัทไม่มีภาระหน้ีสินเงินกู้ยืมเลยย่อมเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้เห็นถึงความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการชำาระ
หน้ีได้อย่างชัดเจน

5. ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลต่อผลการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

  สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2557 มีปัจจัยลบต่างๆ รุมเร้ามากมาย โดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองนำา
มาซ่ึงการประกาศยุบสภาของรัฐบาล และหากปัญหาทางการเมืองยืดเย้ือจะส่งผลบ่ันทอนความเช่ือม่ันในวงกว้าง อุปสงค์โดยรวม
ในประเทศอาจปรับตัวลดลง การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐจะมีความล่าช้ากว่าคาดและมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะการเบิก
จ่ายเม็ดเงินตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�และโครงการลงทุนสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เน่ืองจากยังต้องรอความชัดเจน
ในการดำาเนินงานจากรัฐบาลชุดใหม่ การลงทุนภาคเอกชนอาจจะชะลอหรือหยุดชะงักช่ัวคราวเพราะสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ไม่เอ้ืออำานวย ส่วนการบริโภคภาคเอกชนอาจมีแนวโน้มทรงตัวเน่ืองจากภาระหน้ีท่ีอยู่ในระดับสูงทำาให้ครัวเรือนยังจำาเป็นต้องใช้
จ่ายอย่างระมัดระวัง และจากปัญหาดังกล่าวยังส่งต่อบรรยากาศการท่องเท่ียวโดยรวมอีกด้วย

  ส่วนอุปสงค์ด้านต่างประเทศ ยังมีปัจจัยเส่ียงจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีค่อนข้างเปราะบางถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของ
ประเทศอุตสาหกรรมหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ่นจะมีสัญญาณฟ้ืนตัวแต่เศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่กลับมี
อัตราการเติบโตท่ีชะลอลง ไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่ม BrIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน) รวมไปถึงประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียและ
ภูมิภาคอาเซียน   

  อย่างไรก็ดี บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการรองรับทุกสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยจะต้ังม่ันประกอบธุรกิจด้วยความ
ระมัดระวัง ยึดหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี พิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียงของการดำาเนินกิจการอย่างรอบด้าน พินิจพิเคราะห์ปัญหา
ต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบด้วยความมีเหตุผล กำาหนดแผนฉุกเฉินรองรับกับเหตุการณ์กรณีเลวร้าย มุ่งม่ันพัฒนานำาเสนอสินค้า
และบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือสร้างความพึงพอใจและเกิดความประทับใจสูงสุด เน้นการติดตามผลจากระบบ
สารสนเทศในด้านต่างๆ เพ่ือนำามาใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ เพ่ิมพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้บริหารงานได้อย่างมืออาชีพ เสริมสร้างบรรยากาศการทำางานท่ีดีเพ่ือให้เกิดพลังร่วมและพร้อมท่ีจะก้าวไปสู่ความสำาเร็จ
ร่วมกันอย่างย่ังยืนตลอดไป



 โครงการ CSR 

‘สงความสุขสูสังคม...ผานมิติแหงความงาม’ 

ในสวนของ In process บริษัทไดดำเนินการต้ังแตวันแรก 
ท่ีกอต้ังองคกร โดยใหความสำคัญในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน 
มาตราฐานแรงงาน ส่ิงแวดลอม และการตอตานคอรัปช่ัน 
ทุกรูปแบบ ซ่ึงท้ัง 4 หมวดหลักดังกลาวน้ี ถือเปนหัวใจ 
สำคัญในการบริหารธุรกิจใหม่ันคงและเติบโต สงผลใหวันน้ี 
บมจ.โอซีซี กาวเขาสูปท่ี 41 ของการดำเนินธุรกิจอยาง 
ภาคภูมิใจ สวนในภาคของ After process หมายถึงกิจกรรม 
ท่ีสรางสรรคข้ึนเพ่ือชวยเหลือสังคม และส่ิงแวดลอม บมจ. 
โอซีซี ไดจัดต้ังโครงการยอยไวท้ังหมด 5 โครงการ ไดแก 
1.โครงการ “ตนกลาแหงความงาม ตนทางแหงอาชีพ” 
2.โครงการ ‘แตงเติมความงาม...แตงแตมความสุขสูสังคม’ 
3.โครงการ ‘ผมสวย...ดวยรัก’ 4. โครงการ Charity 
ความงามแหงการแบงปน และ 5. โครงการใช และใหอยาง 
สรางสรรคเพ่ือเราเพ่ือโลก 

ซ่ึงท้ัง 5 โครงการน้ัน เปนการสานตอกิจกรรมดานการกุศล 
ท่ีมีมายาวนานกวา 30 ป และโครงการยอยท้ังหมดน้ี เกิดข้ึน 
จากความรูความเช่ียวชาญ และความพรอมท่ีองคกรมี บมจ. 
โอซีซี ดำเนินธุรกิจดานความงามมาอยางยาวนาน ความรู 
ดานความงาม หลากหลายแขนง จึงเปนเร่ืองท่ีเรามีความ 
แข็งแรงและเช่ือม่ันวา ศักยภาพของศาสตรดานความงาม จะ 
สามารถสรางประโยชน สรางโอกาส สรางความสุข และสราง 
คุณภาพชีวิตท่ีดีแกเพ่ือนมนุษยได เราจึงผลักดันโครงการยอย 
ตางๆ ใหดำเนินไป อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ตลอดระยะเวลากวา 2 ป

Corporate Social Responsibility (CSR) project 
“Pass Happiness to the Society through Beauty” 
has commenced under the supervision of O.C.C. Public 
Company Limited since last 2 years and remained 
continuously practice.  Its operating process was clearly 
divided into 2 sections as CSR- in- process and CSR- 
after- process. CSR- in- process has been conducted 
since the first day that the Company was established by 
emphasizing on human rights, labor standards, 
environment and anti-corruption. These four lists are the 
important keys for business administration to be 
operated with stability and growth. Consequently, the 
Company proudly moves forward to the 41st year of its 
business operation.

CSR- after- process has been involved in inventive 
activities for helping the society and saving the 
environment. The Company has carried on its charity 
activities over 30 years in accordance with the 
availability of knowledge and expertise. Due to our long 
term operation in beauty business, the Company has its 
strength in various fields of beauty and confidence in 
potential of beauty science to give the benefit, 
opportunity, happiness and well-being life to the human 
fellows. The Company implemented of 5 minor projects 
to be practiced efficiently and successfully through 
activities as follows:

นับเปนเวลากวา 2 ปแลวที่โครงการ ‘สงความสุขสูสังคม...ผานมิติแหงความงาม’ 

โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)’ 

ภายใตการดูแลของบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ไดถือกำเนิดขึ้น และดำเนินภาระกิจ

มาอยางตอเน�อง  โดยแยกกระบวนการเชิงปฏิบัติการออกเปน 2 สวนอยางชัดเจน

คือในภาคของ In process และ After process



โครงการตนกลาแหงความงาม...ตนทางแหงอาชีพ

Seeding of beauty, starting of profession

เราไดมอบความรูดานการแตงหนาใหกับเยาวชน และประชาชนท่ัวไป รวมถึงผูท่ีดอยโอกาสท่ีมีความสนใจใน 
วิชาชีพดังกลาว โดยไมคิดคาใชจาย เพ่ือใหบุคคลเหลาน้ัน สามารถนำทักษะดานการแตงหนาไปตอยอดสราง 
อาชีพเลี้ยงตัวเองในอนาคต จนถึงวันนี้ เราถายทอดความรู ดานการแตงหนาในรูปแบบตางๆ ใหแกเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป และผูดอยโอกาสท่ีสนใจไปแลวกวา 1,000 คน ซ่ึงผูเขารับการอบรมท้ังหมด น้ันลวนมาจาก 
หลากหลายหนวยงานและสถาบัน อาทิ สมาคมสงเสริม บุคลิกภาพสุภาพสตรี คณะเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลเปาโล นวมินทร สโมสรโรตาร่ีสากลกรุงเทพฯ และเยาวชนจากมูลนิธิศุภนิมิตรแหงประเทศไทยฯลฯ 

costless make-up classes that were conducted 
for the youths and the general public as well as 
for the disadvantaged group who were 
interested in taking the course and utilized it for 
being their profession in the future. Over 1,000 
attendances were from different organizations 
such as Women Personality Development 
Association, Sai Jai Thai Foundation under Royal 
Patronage, the operation staffs of Paolo 
Memorial Hospital Nawamin, International Rotary 
Bangkok and the youths from World Vision 
Foundation of Thailand etc.



โครงการผมสวย...ดวยรัก เปนอีก หน่ึงโครงการท่ีไดปฏิบัติภาระกิจมาอยางตอเน่ือง โดยมีเจตนารมณท่ีจะ 
ตัดผม ใหแกผูดอยโอกาส ท้ังเด็ก สตรี ผูปวย และคนชรา โดยเทคนิเช่ียนท่ีมีความชำนาญดานการตัดผม 
โดยเฉพาะ เพ่ือมอบความสุข ความงาม และแบงเบาภาระเจาหนาท่ีผูดูแล ซ่ึงโครงการดังกลาว ไดถูกจัดข้ึน 
แลวรวม 10 คร้ัง ตัดผมใหกับ ผูดอยโอกาสไปแลวกวา 800 คน ณ สถานสงเคราะหตางๆ ท้ังในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล อาทิ ศูนยสมเด็จ พระเทพรัตนฯ แกไขความพิการบนใบหนา และกะโหลกศรีษะจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย, โรงเรียนบานเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชน เพ่ือคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ, 
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ (บานพัก ฉุกเฉิน) และสถานพักฟนคนชรา บางเขน ฯลฯ 

โครงการผมสวย...ดวยรัก

”Beautiful hair with love”

Hair cutting activity that was continuously carried out by the Company’s hair technicians for the advan-
taged group of children, women, patients and elderly people. Over 800 persons had their hair being 
cut at welfare home both in Bangkok and suburbs such as HRH Maha Chakri Sirindhorn Center of 
the deformity correction on the face and skull, Chulalongkorn, Baan Dek Ram Intra School for the Blind 
Foundation for the Blind with Additional Handicaps under the Royal Patronage, the Association for the 
Promotion of the Status of Women and “The Yong Kang Foundation” elderly in Bangkhen nursing home 
etc. This activity has been done in order to pass them happiness and beauty as well as to share the 
welfare administrators’ jobs.



โครงการ Charity ความงามแหงการแบงปน

“The Charity project of the beauty by Covermark”

โครงการ Charity ความงามแหงการแบงปน โดยในปน้ีเคร่ืองสำอาง Covermark ไดมอบรายไดสวนหน่ึงจากการ 
จำหนายผลิตภัณฑชุด Skin Care ใหกับ เสถียรธรรมสถาน เพ่ือรวมสรางสาวิกาสิขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะ 
เพ่ือเยียวยาสังคม และชุดช้ันในสตรีกีลาโรช ไดมอบรายไดสวนหน่ึงจากการจำหนายผลิตภัณฑในคอลเลคช่ัน 
Venice และ Maldives ใหกับสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภฯ (บานพักฉุกเฉิน) เพ่ือชวยเหลือ 
ผูหญิง และเด็กท่ีถูกทำราย หรือขาดท่ีพ่ึงพิง ในขณะเดียวกันก็มีการนำรองเสนอ 

a portion of Covermark skin care products’ sales incomes has been donated to Sa-tian-tham-ma 
Sa-than for the construction of Sa-vi-ka Si-ka-lai Ma-ha-vitch-cha-lai Tham-ma for healing  the society, 
and by the Venice and Maldives lingerie collection of Guy Laroche brand to the Association for the 
Promotion of the Status of Women for supporting  the habitation for the abused women and children. 
These disadvantaged women could also attend costless beauty class from “Seeding of beauty, starting 
of profession” project that would be another alternative professional skill to advocate a basic 
knowledge for their career in the future.



 โครงการ ‘แตงเติมความงาม...แตงแตมความสุขสูสังคม’

“Touching up for beauty, adding up happiness
 to the society”,



โครงการใช และใหอยางสรางสรรคเพ�อเราเพ�อโลก

“Consuming and giving creatively for the world”, an activity that focused on 
giving information to stay friendly with the environment as well as to give an opportunity to all level 
of employees to participate in various activities such as the afforestation to restore the destroyed forest 
by 800 sales attendants in Ratchaburi province in order to be aware of the natural resources’ great 
benefits and involved in restoring green space to our earth. 
Starting from January 2014, the Company’s executives advocated the activity “Sharing Love Birth Month” 
for employees to celebrate their birthdays by passing happiness to the children, elderly and patients by 
hosting luncheon meal as well as to provide essential stuffs. This joyful activity will be held once a month 
during the year. 

“Consuming and giving creatively for the world”
เปนโครงการท่ีมุงเนนท่ีจะนำเสนอขอมูลในแนวทางการใชชีวิตท่ีเคารพตอส่ิงแวดลอม รวมถึงเปดโอกาสใหพนักงาน 
ทุกระดับช้ันมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโครงการ CSR ‘สงความสุขสูสังคม...ผานมิติ แหงความงาม’ อาทิ 
ในปน้ีบริษัทฯ ไดประสานงานกับกรมปาไม บรรจุกิจกรรมการปลูกปาเพ่ือฟนฟูปาไมท่ีถูกทำลายในแถบจังหวัด 
ราชบุรี เขาไปในงานสัมมนาพนักงานขาย ซ่ึงจัดข้ึนเปนประจำทุกป เพ่ือใหพนักงานขายกวา 800 ชีวิต ท่ัวประเทศ 
ไดมีโอกาสทำกิจกรรมดังกลาว และไดทราบถึงประโยชนอันมหาศาลของทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการดูแลรักษา 
และชวยเหลือ หนวยงานท่ีเก่ียวของจากเจาหนาท่ีกรมปาไมโดยตรง  ซ่ึงเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติเปนส่ิงท่ีเรา 
ทุกคนตองใหความสำคัญ และลงมือทำไมทางใดก็ทางหน่ึง เพ่ือมีสวนรวมในการฟนฟูพ้ืนท่ีสีเขียวใหแกโลกใบน้ี 
นอกจากน้ีคณะผูบริหารยังสนับสนุนใหจัดกิจกรรม ‘Birth Month ปนรัก’ โดยมีเจตนารมณใหพนักงาน 
ในองคกรไดฉลองวันเกิดของตนเอง ดวยการสงตอความสุขจากการ ‘ให’ เพ่ือผูดอยโอกาส ณ สถานสงเคราะห 
ตางๆ โดยใหพนักงานท่ีเกิดในเดือนเดียวกันรวมตัวกันเย่ียมเยือนผูดอยโอกาส อาทิ เด็ก คนชรา และผูปวย 
พรอมเล้ียงอาหารกลางวัน และบริจาคส่ิงของจำเปนแกผูรับ ซ่ึงภาระกิจสงความสุขน้ีจะเกิดข้ึนทุกเดือนๆ ละ 1 คร้ัง 
โดยจะเร่ิมตนอยางเปนทางการในเดือน มกราคม 2557 



Costless make-up services were provided to over 10,000 singers, actors and actresses who 
rendered happiness through the charity events held by government and private sectors such 
as Sai Jai Thai Foundation under Royal Patronage, “The Foundation for the Welfare of the 
Mentally Retarded of Thailand under the Patronage of Her Majesty the Queen”, the National 
Council on Social Welfare of Thailand, Chiang Mai Ballet Academy etc. 

โครงการแตงเติมความงาม แตงแตมความสุขสูสังคม เปนโครงการที่ทางบริษัทฯ ไดจัดสงผูเชี่ยวชาญดาน 
ความงามรวมแตงหนาใหกับศิลปน นักรอง และนักแสดงที่มาสราง ความสุขใหกับงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ 
การกุศลโดยเฉพาะ และไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งถานับเฉพาะระยะเวลา 2 ป 6 เดือน ที่ผานมาบริษัทฯ 
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมลักษณะ ดังกลาวไปแลวกวา 250 งาน แตงหนาใหกับศิลปน นักรอง และนักแสดง 
มากกวา 10,000 คน ซึ่งภาระกิจดังกลาว เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมที่สรางสรรคขึ้นโดยภาครัฐ และเอกชน 
อาทิ มูลนิธิสายใจไทย, มูลนิธิ ชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, สภาสังคมสงเคราะห 
แหงประเทศไทย และสมาคมผูปกครอง โรงเรียนเชียงใหมนาฏยศิลปสากล ฯลฯ



41 ป บนเสนทางแหงการดำเนินธุรกิจภายใตการบริหารจัดการท่ียึดหลักธรรมาภิบาลเปนท่ีต้ัง สงผลใหบริษัท 
โอซีซี จำกัด (มหาชน) กาวเดินไปขางหนาอยางอบอุนและแข็งแรง วิถีทางของการขับเคล่ือนธุรกิจ ต้ังแตกาวแรก 
จนถึงปจจุบัน คือการเดินทางไปสูเปาหมาย ควบคูกับ การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม กิจกรรมดาน CSR 
ท่ีสานตอจากกิจกรรมดานการกุศล จึงเปนภาระกิจหน่ึงท่ีนำมาซ่ึงความภาคภูมิใจท่ีไดสงมอบความสุข โอกาส 
และคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกเพ่ือนมนุษยในสังคม ซ่ึงการใหหรือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมน้ัน ไมไดมี    
รูปแบบท่ีตายตัว โครงการ ‘สงความสุข สูสังคม...ผานมิติแหงความงาม’ ท่ีมีโครงการยอยท้ัง 5 โครงการ 
ตามท่ีไดกลาวไวในขางตน จึงเปน After Process หรือ ภาระกิจท่ีจรรโลงข้ึนจากองคความรูท่ีแข็งแรง 
ความชำนาญการเฉพาะดาน และความพรอมของบุคลากรในองคกรอยางแทจริง เพ่ือสานตอการแสดงน้ำใจ 
การรักษาไวซ่ึงความรูในสายวิชาชีพ และการสรางโอกาสใหคงอยูสืบไปในสังคม เพราะส่ิงเหลาน้ีไมไดมอบแค 
ความสุขแกผูใหและผูรับเทาน้ัน แตยังเปนกุญแจดอกสำคัญท่ีนำพาใหธุรกิจเดินทางไปสูเสนทางแหงความย่ังยืน  

The strong intention to which O.C.C. PLC has adhered throughout its business operation for 40 years 
is to conduct the business with good corporate governance. The Company has formulated a clear 
policy on its vision, mission, code of conduct, business ethics and core values so that the executives 
and employees will acknowledge and put them in regular practice. Moreover the Company attached 
the importance to equitable responsibility and treatment for all stakeholders as well as offering returns 
to the society and caring for the environment. Starting from January 2014, the Company’s executives 
advocated the activity “Sharing Love Birth Month” for employees to celebrate their birthdays by pass-
ing happiness to the children, elderly and patients by hosting luncheon meal as well as to provide 
essential stuffs. This joyful activity will be held once a month during the year. 





Investors may access further information from the Company’s Annual Registration Statement 

(Form 56-1) at www.sec.or.th or at the Company’s website www.occ.co.th

CONTENT



VISION
O.C.C. is moving forward strongly
by creating products with a difference and best quality.
We strive to return the loyalty of our customers, employees,
trading partners, shareholders,
and Thai society by providing products & services
which create beauty, happiness and complete satisfaction.

6 O.C.C. Values              
B = Boundaryless             
E = Ethics and Integrity         
A = Adaptability to Change        
U = Unity                  
T = Talent                  
Y = You are Our Valued Customer   
BEAUTY from within
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O.C.C. Public Company Limited was founded to operate the business since 1973 and the Company was 
proud to celebrate its 40th anniversary in 2013. During the past 40 years, our business has been operated with 
trustworthy, sincerity and concern for the rights of all related parties. Operating strategy was modified while the 
hasty adjustment was accommodated to handle with the unforeseen situations that may occurred such as natural 
disaster, political volatility or economic slowdown either domestic or international. Therefore, the Company could 
maintained its solid financial status going together with continuous business expansion.

The Company’s total revenues in 2013 were Baht 1,555,776,084 and the interests were Baht 101,373,334. 
Total revenues were decreased 4.1 % while the interests were decreased 5.22 % causing by the Thai economic 
and political volatility that affected to overall of economic sector. However, the Board of Director placed important 
on developing the employees to advocate their working ability. Employees’ competency in team and individual have 
been developed to have capability by implemented the courses for enhancing more skill and knowledge to each of 
their level thoroughly with the system for advocacy matching to build up the forcefully organization to achieve the 
Company’s Vision. In addition, the Company has implanted the employees to respect for human rights of the others 
by treating   colleagues with respectfulness and honor, respecting for privacy, freedom and benefit of the others, 
being fair and equally treating without any discrimination in term of gender or nationality. In order that it shall be 
the bond of unity and have friendship and happiness in the society.

According to the resolution from the Board of Directors’ Meeting No.6/2556, held on December 10 2013, 
Chairman of the Board of Directors was the Company’s representative who signed a mutual agreement with the 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption to create awareness of against corruption. In order to 
comply with this commitment, the Company’s Board of Directors considered approve to improve corporate governance 
policy, business ethics and employees’ ethics on the title; Anti-Corruption and shall be propose to the Company’s 
Board of Directors’ meeting No. 1/2557 on February 12 2014, for considering to approval officially and shall be 
announced to practice on February 15 2014 upward.

On behalf of the Board of Directors of O.C.C. Public Company Limited, we wish to thank our shareholders, 
customers, business partners, employees and all related parties for your support and trustworthy extending to the 
Company and this has brought us to achieve business success continuously throughout the 40 years of operation. 
The Company’s Board of Directors wish to give back to all of you by operating the business along with the principles 
of Good Corporate Governance in order to get the maximum benefit to all related parties for responding on the 
trustworthy and reliability together with the development of the capability in business operation to achieve sustainable 
growth.

 

Message from the Board of Directors

(Mrs. Kanchana Saisiriporn)
Chairman

(Mrs. Teerada Ambhanwong)
Managing Director & CEO
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Audit Committee’s Report

Dear Shareholders,
 The Company’s Board of Directors’ Meeting No. 3/2556 on May 8, 2013 appointed Mrs. Oradee Rungruangroj, 

Mrs. Watchanee Watanathawanwong and Mr. Wanchai Umpungart to be the Company’s Audit Committee, commencing 
May 8, 2013 for another period of one year. The Committee consists of 3 Independent Directors of which everyone 
meets the Stock Exchange of Thailand’s qualifications and has the Company Secretary acts as the committee’s 
secretary. The Audit Committee has duties and responsibilities according to its Charter which corresponding to the 
Stock Exchange of Thailand’s regulations. The Audit Committee also performed other duties as assigned by the 
Company’s Board of Directors and reported its meetings to the Board on the regular basis.

 During the year 2013, the Audit Committee held totally 12 meetings. The Management and the Company 
Auditors were invited to join the meeting as deemed appropriate. The Committee also attended all the 6 meetings  
of the Company’s Board of Directors. Key performance within the year 2013 are summarized as follows:

1. Financial Statements
 To ensure that the Company’s Financial Statements were prepared in accordance with the Generally Accepted 

Accounting Standards as well as the new Accounting Standards with adequate disclosures. The Audit Committee 
reviewed its quarterly and annual Financial Statements. The Company’s Auditors were invited to attend the meetings 
to present information from the review and audit of the Financial Statements, observation and suggestion from the 
review and audit along with its independence in performing the duty and expressing comment of the Company 
Auditors before presenting to the Company’s Board of Directors for approval prior to submission to the Stock 
Exchange of Thailand or presenting to the shareholders for approval as appropriate. In addition, the Audit Committee 
also invited the Management of the Finance and Accounting to attending the meeting to consider the Company’s 
performance and explanation on monthly basis.

 The Audit Committee is in the opinion that the Company’s Financial Statements were in accordance with 
Generally Accepted Accounting Standards. The information was disclosed sufficiently and the Company Auditors had 
independence to work and express comments.

2. Internal Control System and Internal Audit
 To ensure that the Company has appropriate and efficient internal control system by considering reports 

from the Company’s Internal Audit Office, Risk Management Committee, the Company Auditors and the Appraisal 
of Internal Control Sufficiency by the Board of Directors. The Committee reviewed audit results and followed up 
the Management correction of its internal control along with more efficient auditing development. The Internal Audit 
Office reports directly to the Audit Committee, which in turn approved the Annual Audit Plan, Budget and Manpower 
of the office to ensure that the Company has the appropriate system for its business circumstances. The internal 
control system has been improved continuously on the significant part of operation.

 The Audit Committee has an opinion that the internal control system was sufficient and appropriate to the 
business conditions.
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3. Risk Management
 To ensure that the Company has conducted appropriate risk assessment in various perspectives being 

beneficial to the risk management of its legal and regulations compliance, new business investment, operation, 
administration and finance.

 The Audit Committee considered that the Company had appropriate risk assessment and management 
covering the scope of operation and investment. The Audit Committee had not found any actions that considered 
as a breach of law or the Stock Exchange of Thailand’s regulations. 

4. Related Transactions or Transactions that may have Conflicts of Interest
 The Audit Committee reviewed its related transactions or transactions that may have conflicts of interest 

and jointly considered approvals of transactions occurred such as hiring and providing guarantee to companies 
according to the Stock Exchange of Thailand’s notifications.

 According to the Audit Committee’s opinion, the said transactions were considered as reasonable and regular 
business operation with the disclosure of sufficient related transactions. 

5. Consideration and Recommendation of the Auditors Appointment and its Audit Fees
 The Audit Committee considered the independence and qualifications of the Company Auditors, audit fees 

and evaluated along with the Management of its performance during the past year. The Audit Committee had 
recommended to the Company’s Board of Directors for presenting to the Annual General Shareholders’ Meeting the 
appointment of Mr. Bunyarit Thanormcharoen, CPA registration No. 7900 or or Mr. Charoen Phosamritlert CPA 
registration No. 4068 of KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the Company Auditors for the year 2013, being its 3rd 
year.

6. Reviewed and provided Opinions on the Preparation of the Company’s Annual Budget
 The Audit Committee have done their duties with carefulness and independence without any limitation on 

the access of information and with cooperation from the Company. The performance along with the Audit Committee’s 
Charter and as assigned by the Company’s Board of Directors had been effectively conducted. 

(Mrs. Oradee Rungruangroj)
Chairperson of the Audit Committee



   124 REPORT2013
ANNUAL

 1.1 General Information
 
Company Abbreviation OCC

Type of Shares Common Stock 80,000,000 shares at 1 Baht par value

Issued and paid – up share capital   60,000,000 common stocks at Baht 1 each

Registered No 0107537001323

Type of Business Distributing cosmetics, clothes, musical and rendering 
of beauty services.

Head Office Address 729/4-7 Ratchadaphisek Rd., Bangpongpang Yannawa, 
Bangkok 10120

Tel. 02-2954545, 02-2954567

Fax. 02-2950415

Home Page www.occ.co.th

 1.2 The Company invested investment in the following companies 
   by holding 10% or more of Shares:

Name and Head Office Address Type of Business
Paid up 

Capital
% Holding

1. M.I.L. (Thailand) Co., Ltd. 
 729/21-22 Ratchadaphisek Rd,  
 Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 
 Tel. 02 - 2954760 - 2, Fax. 02 - 2954759

Beauty Products Distribution 3.0MB 12.67%

2. Oriental Salon Business Co., Ltd.
 729/23-25 Ratchadapisek Rd.,
 Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
  Tel. 02 – 6839620 Fax. 02 – 2954763

Beauty Products Distribution 1.00MB 15.00%

3. Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd.
 2 Soi Sukumvit 23 (Prasanmit)
 Sukumvit Rd.,North Klongtoey, Wattana,   
 Bangkok 10110
 Tel. 02 – 2617321 – 2 Fax. 02 – 2617323

Salon & Spa 70.0MB 16.00%

4. Zen Salon Business Co., Ltd
 729/4-7 Ratchadaphisek Rd., 
 Bangpongpang Yannawa, Bangkok 10120

Consist of Beauty Salon, hair 
styling salon and Cosmetics & 
Hair care products distributor

15.0MB 11.00%
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 1.3 Other References:

 1. Register Of Common Stocks Thailand Securities Depository Co., Ltd.
    62, Stock Exchange of Thailand Building,
    Ratchadapisek Road, Klong Teoi, Bangkok 10110
    Tel. (662) 2292800   Fax. (662)  2292888
 2. Auditor Mr.Bunyarit Thanormchaoen or Mr. Charoen Phosamritlert or
    or Mr. Winid Silamongkol
    KPMG Phoomchai Audit Ltd.
    Empire Tower, 50th-51st Floors 195 Sounth Sathorn Road
    Babgkok 10120,Thailand
    Tel : 66(2) 6772000 Fax : 66(2) 6772222
 3. Legal Advisor Mr. Vira Ua-arak
    Vira Law Office Office Co., Ltd.
    747/151-152 Sathupradit Rd., Bangpongpang, Yannawa, 
    Bangkok 10120
    Tel. (662) 683-8023 Fax. (662) 683-8843
 4. Financial Advisor Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited.
    757/10 Soi Pradoo 1 , Sathupadit Rd., Bangpongpang,
    Yannawa, Bangkok 10120 
    Tel. (662)  293-0030 Fax. (662)  293-0040
 5. Investor Relations Mrs. Chantra Tangtanasaringkran
    Executive Director of Acconnting- Financial Division
    O.C.C. Public Company Limited
    729/4-7 Ratchadaphisek Rd., Bangpongpang
    Yannawa, Bangkok 10120
    Tel. (662) 295-4545 Ext.508 Fax. (662)  295-0415
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Financial Information

Unit:  Bht1000

รายการ Year 2013 Year 2012 Year 2011

Sales 1,506,776 100.00% 1,584,318 100.00% 1,368,559 100.00%

 Less Cost of Goods Sold 774,120 51.38% 803,637 50.72% 680,888 49.75%

Gross Profit 732,656 48.62% 780,681 49.28% 687,671 50.25%

 Less Selling & Administration Expenses 656,329 43.56% 677,730 42.78% 591,699 43.24%

Operating Profit 76,327 5.07% 102,951 6.50% 95,972 7.01%

   Add Other Income 49,000 3.25% 39,883 2.52% 46,609 3.41%

Profit before Interest and Income Tax 125,327 8.32% 142,834 9.02% 142,581 10.42%

   Less Interest Expenses 0.00 0.00 0.00

Profit before Income Tax 125,327 8.32% 142,834 9.02% 142,581 10.42%

   Less Income Tax 23,954 1.59% 35,875 2.26% 42,633 3.12%

Net Earnings 101,373 6.73% 106,959 6.75% 99,948 7.30%

Unit:  Bht1000

Total Income 1,555,776 100.00% 1,624,201 100.00% 1,415,168 100.00%

Total Expenses 1,430,449 91.94% 1,481,367 91.21% 1,272,587 89.92%

Profit before Income Tax 125,327 8.06% 142,834 8.79% 142,581 10.08%

   Less Income Tax 23,954 1.54% 35,875 2.21% 42,633 3.01%

Net Earnings 101,373 6.52% 106,959 6.59% 99,948 7.06%



127REPORT2013
ANNUAL

Year 2013 Year 2012 Year 2011

LIQUIDITY  RATIO

Current Ratio 3.00 Times 2.21 Times 2.44 Times

Quick Ratio 1.33 Times 1.32 Times 1.26 Times

Cash Flow Liquidity Ratio 0.28 Times 0.48 Times 0.35 Times

Account Receivable Turnover 5.87 Times 6.17 Times 5.78 Times

Collection Period 61 Days 58 Days 62 Days

Inventory Turnover 2.97 Times 3.66 Times 3.63 Times

Inventory Coverage 121 Days 98 Days 99 Days

Account Payable Turnover 5.13 Times 6.19 Times 5.77 Times

Payable Period 70 Days 58 Days 62 Days

Cash Cycle 112 Days 98 Days 99 Days

PROFITABILITY RATIO

Gross Profit 48.62 % 49.28 % 50.25 %

Operating Profit 5.07 % 6.50 % 7.01 %

Other Income 3.15 % 2.46 % 3.29 %

Cash against Operating Profit 93.01 % 109.97 % 75.26 %

Net Earnings 6.52 % 6.59 % 7.06 %

Return on Equity 14.36 % 16.46 % 16.78 %

EFFICIENCY RATIO

Return on Assets 9.82 % 11.26 % 11.93 %

Return on Fixed Assets 59.65 % 69.07 % 99.69 %

Assets Turnover 1.51 Times 1.71 Times 1.69 Times

FINANCIAL RATIO

Debt to Equity 0.43 Times 0.50 Times 0.43 Times

Interest Coverage NA NA NA

Debt Coverage (Cash Basis) 1.12 Times 2.03 Times 0.89 Times

Dividend Ratio 44.88 % 42.02 %

Financial Ratios
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The operation of O.C.C. Public Company Limited has been continuously prosperity and stepped firmly into 
40th years.  The main business is distribution of high-quality cosmetics and clothing under leading brand names 
that are well-know and received widespread popularity.  The products are sold through various trading networks 
covering almost all of sales channels over the country.  Examples of the outstanding product are “Covermark” 
cosmetics, “Shiseido Professional” hair treatment products, “Guy Laroche” ladies lingerie. Nightwear, sport wear and 
swimwear.

The overview of Thai economy in previous year expanded rather slowly down in 2012 cause of the domestic 
demand weakness. The first half of year, the private consumption has expansive meanwhile the business sector 
investment has had continuously. However, the second half of year, the direction economy has very decelerated 
from domestic demand contracted. Owing to the result of stimulus economy measure of government sector trend 
to deplete including the expenditure’s delay for investment; in addition, the uncertainty of economic and political 
circumstances have higher which effected to the household sector was cautious the expenses. The entrepreneur 
slowed to invest for awaiting obviousness and the tourism sector was able to expand but the number of tourists 
has decreased in the year end because of the domestic political problem.

The export sector has slow recovery due to some industrial confront to the problem of shortage raw material 
include the limit of production technology cannot response the requirement of world market changing. 

 According to the economic condition faced to minus factors and unstable environment, the consumer lack 
of confidence which bring to slow expenses by choosing the needs product and confining the consumed quantity. 
As result to affect to operate of every business sector, more or less, in the recent year the Company gained total 
sales at Baht 1,506.78 million decreasing by 4.89% from the previous year but the Company still maintained the 
old customer base intimately.

 The Company gained profit before Juristic Person tax amounted Baht 125.33 million decreasing by Baht 
17.51 million or 12.26%.  After Juristic Person tax, the net profit was Baht 101.37 million decreasing 5.22% comparing 
the previous year.

 However, the Company’s current financial structure stands in strong level with high liquidation financial ratio 
continuously for several years.  In this year, it represents the net working capital amounted Baht 475.25 million, 
the liquidity ratio equals to 3.00 times. Debt to Equity Ratio was in low level only 0.43 times.

   The performance in recent year caused by the dedication and effort of all staffs who no discourage for 
any problems and obstacles but they still intent on develop products and services in order to respond continuously 
to the satisfying of customers. The Company has managed and planned carefully to the situation that changed 
rapidly and committed in good corporate governance under good governance and also to develop the business to 
grow firmly for the best benefit of all stakeholder.
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3.1 Overview of Business Operation
 O.C.C. Public Company Limited has been established since 1973 under the name; O’Leary Covermark Center 

Company Limited. The Company has distributed “O’Leary Covermark” cosmetics and had the service centers to give 
beauty advice to the clients. The Company’s products were distributed in the department stores and beauty salons 
by implementing the strategy that care of after-sales service and this impress the clients. The sales promotion team 
was set up particularly to demonstrate the products’ usage, service and instructions at every distributing unit for 
giving confidence to the customers and this could response to their satisfaction. Therefore, this affected the name 
of Covermark to be widely well known and leaded the Company to meet with success until present day. 

 The Company has been registered in the Stock Exchange of Thailand since 1994 and transformed to be 
“Public Company Limited”. The Company expanded its distribution with variety of products that are divided as 
following categories: 

 Cosmetics: comprising of cosmetics for face and body, hair styling and hair treatment products

 Clothes:  comprising of women lingerie, nightwear, sport wear, swim wear and casual wear

 Musical Instruments: comprising of piano, guitar and violin

 The Company’s main target clients are working women who care of good quality products and service for 
enhancing their personality and confidence through beauty, well-being health and mind. 

 The Company’s core business is domestic distribution that commencing on trade ethics, risk management 
principles and systematic management that is transparent and can be audited following the good corporate governance. 
The Company has commitment to move towards the excellence of business operation, therefore we place importance 
on human resources in the organization. All employees are encouraged to work with happiness in a friendly 
environment and contribute to have creativity that support them to have an opportunity to develop themselves for 
utilizing existing capability with full efficiency.

3.2 Revenue Structure

Product 2013 Ratio 2012 Ratio 2011 Ratio

Cosmetics 1,302,539 86.45% 1,367,567 86.32% 1,168,080 85.35%

Clothes 199,556 13.24% 209,747 13.24% 195,325 14.27%

Musical  Instruments 4,681 0.31% 7,004 0.44% 5,154 0.38%

Total 1,506,776 100.00% 1,584,318 100.00% 1,368,559 100.00%
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3.3 Products and Marketing
  (1) Cosmetics
  (1.1) Type of Products or Services
  The Company is the sole distributor of high quality cosmetics under international licensed brands and 

local brands comprising of Covermark, KMA, Sungrace, Shiseido Professional, Zotos and BSC Hair Care. Each product 
responses to all-level consumers’ demand and covers over all distributing channels which consist of department 
stores, beauty centers, beauty salons and modern trades either in Bangkok and in the provinces. The Company 
sales staffs who are well trained of products’ information, sales technique and professional service will give informative 
advice, products’ demonstration and best service to the clients.

  (1.2)  Marketing and Competition
  Previous year, Thai economy was slightly expanded due to the problem of political conflict. In the 

4th quarter, anti-government protesters required for the country reform in order to solve the problem of corruption 
and this affected the domestic consumers’ confidence to be decreased.  

However, the Company was not refrained under this circumstance while the new products were developed 
with innovation of beauty technology to get the products with outstanding features that were modern, had good 
quality with high standard and were worth the cost for the consumers. The numbers of new sales counters in the 
new branches of the department stores have been increased, together with the increase more of marketing support 
activities through out Bangkok and in the provinces in order to activate the consumers to be interested in the 
products and promptly made decision to buy. Excellent service was emphasized on the clients to enhance the level 
of their satisfaction and utmost impression. 

  COVERMARK, the core brand of the Company’s cosmetic products, has been developed its features 
to be the products that contained of high-quality ingredients from the high-technology production directly from Japan. 
This position was represented to reflex its international brand image to stand in the front row. Thus, the new groups 
of customer raised more. Meanwhile, the existing customers could have their pleasure with new developing products 
such as Powdery Foundation <Jusme Color> the foundation that has been developed its color shade to harmonize 
with natural under skin tone and this would affect the brightness and glow to the skin with long lasting stay. The 
Company remained have capability to increase its sales volume continuously from new products meanwhile so many 
competitive brands from Europe joined in marketing share more.

  KMA, the Company’s house brand cosmetic, has developed its new collections continuously to response 
K Pop cosmetic trend for teenagers and working women. KMA brand’s presenters are famous   actors and actresses 
who meet with the main concept and reinforce the brand image. The formulas have been developed to suit for the 
skin condition of the Thais. The distribution channel was expanded to various locations including ASEAN countries. 
The result was a great response.  Furthermore, new KMA identity shops are opened continuously for expanding 
service units to undertake the customer’s demand. KMA’s advertisement and public relation are utilized through 
various mass media such as television, radio, magazine and online social media in order to enhance brand awareness 
directly to the target group and they can have a chance to test the products. Thus, this effected to the increase 
of sales growth significantly.   

  Shiseido Professional Hair Care products are Japanese licensed brand. The Company imported the 
good quality and trendy products that response to present fashion trend such as straight perm lotion, cool perm 
lotion, hair coloring products, hair treatment products and hair styling products that have effectiveness and are so 
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popular. The marketing support’s activities are focus on long-term relationship commitment with dealers that are 
included of the training course that aim to introduce the new techniques about hair styling, hair coloring and the 
demonstration for proper use of the product by the Company’s technicians. These have been reinforced the modern 
image of the products and the Company became the fashion leader of hair care products.  These affected to the 
strong awareness of the brand in the market with business confidence for both the Company and its dealers with 
the increase of sales amount.

  (1.3) Procurement of Products or Services
  The Company places importance on merchandise’s selection and new products’ expanding in order 

to be alternative choice for the consumers to receive the high standard quality cosmetics. Most of the Company’s 
import products were imported by Pias Intercosmex (Thailand) Co., Ltd and Shiseido Professional (Thailand) Co., 
Ltd. The local products were manufactured under the research and development by International Laboratories Corp. 
Ltd and S&J International Enterprise Public Company Limited who are the international standard manufacturers with 
expertise in cosmetic production and high quality control for several years and receive reliance from foreign licensers 
for export to the foreign countries.  

 (2) Clothes
  (2.1) Type of Products
  The Company is the sole distributor of garment products comprising of lady lingerie, nightwear, sport 

wear and swimwear under Guy Laroche licensed brand in Thailand. These products are finely made from the best 
quality of raw materials and imported laces. The design is elegance for giving reflection of sophisticated taste with 
perfect cutting technique that fits to the women’s shapes.  The products are distributed in the leading department 
stores throughout Thailand and the Company’s sales representatives are pleased to welcome and give products’ 
information or advice to the customers. 

  The Company also distributes women’s inner wears under the brand Gunze that has well-known 
reputation from Japan. The products are made of high quality cotton’s textile that has been weaving with particular 
technique to add flexibility on the materials. It is perfect for the teens to wear as their casual shirts. Therefore, 
the response is so successfully admired. 

  G&G brand was added to be another alternative choice for the consumers who enjoy tasty products 
with affordable prices. This trendy lingerie has been designed to fulfill those young generation who’re care for 
dressing.

  In 2013 the Company introduced Era-won Girlfriend; the lady pants that its design and pattern are 
outstanding. The materials are made of special synthetic textiles that give high flexibility to return in perfect shape 
at every move that make. Era-won Girlfriend’s pants has been designed under the concept “be comfortable, flexible 
and free to fit with any top” This concept shall give response to the need of the main target group who are young 
generation women from the age 18 – 35 years and minor target group are from the age 35 years up. 

  (2.2) Marketing and Competition
  Previous year, overall condition of Thai economy was recovered in good sign during the early 2 

months but after that it was declined until the end of the year. In term of business section, marketing competition 
was increased for gaining the big part of market share. Marketing competitive situation of woman lingerie, nightwear 
and swimwear was one among this competition. The entrepreneur and the new comers confronted more in this 
market segment. Each brand made its research and development by proposing the new products that were focused 
on 
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  1. Shapewear that provides shaping silhouettes for firm support and enhances every woman confidence
  2. Women Bra that helps lift up and accentuate the breasts 
   Furthermore, raw materials, cutting technique, pattern and design have been developed to be 

different while the quality of service was improved to give maximum consumers’ satisfaction. 
   The Company placed importance on Guy Laroche, the French brand name, which has been distributed 

in Thailand for many years. The new designs are frequently developed with the standardized materials that help 
adding value to the merchandises and the brand. Thus, lifestyle and fashion of modern women are responsive 
including the build of brand image that shall be outstanding and proud to those who wear it. This affected to the 
sales result that was increased among the aggressive competition and the decline of economy.

Previous year, Guy Laroche’s lingerie remained provide the modern design products with the function that 
gave response to the need of modern women by emphasizing on the additional Shapewear collection. This collection 
provides shaping silhouettes and helps accentuate the natural figure. Therefore, the customers can be satisfied and 
have more confidence with their body shape. Cup Up Bra collection has been designed to add cup of the breasts 
with lifting up while the weaving pants’ design helped lifting up the hips to let those women to feel confidence 
with their shapes. This collection gave good response to the customers’ interest with the excellent feedback’s result.  

Guy Laroche’s swimsuit provided new products for Plus Size’s consumers and the feedback was so successful. 
In addition, the design of swimsuits, diving suits and fitness wears has been developed to fulfill consumer’s need. 
Thus, the sale was increased.

The Company’s joined with Paragon Shopping Complex to hold the annual swimsuit fashion show in order 
to accent Guy Laroche Brand’s awareness. The Company was an official sponsorship on Miss Thailand World 2013’s 
Pageant and Miss Grand Thailand 2013 by sponsoring the swimsuits to all those contestants. PR for the brand has 
been worked through mass media in various channels in order to accent the status of fashion leader.

In regard to Gunze products, Japan continuously conducts a research and development to create innovation 
of products that shall have value added and the benefit such as the Cool Magic collection; a new design that is 
modern with soften fabric and is comfortable to wear. It absorbs sweat and drains out continuously. The Hot Magic 
collection has a light texture, a warm wearing and colorful variety with reasonable price that meets with customers’ 
needs perfectly. These products were distributed in various channels such as department store, modern trade, and 
catalogue sales. It has met with excellent response with sales growth that kept increased accordingly.

G&G inner wear and sport wear aimed for the target group who have limited budget as well as to be one 
of an alternative products that has good quality with competitive price. It can help increase sales amount in the 
short-term and long-term.

  (2.3) Procurement of Products
  The Company purchased the garment products from the famous companies in Saha Group as Thanulux 

Public Co., Ltd, Pattaya Manufacturing Co., Ltd, and Thai Gunze Co., Ltd that have high standard of production. 
And also, they have been received reliance from foreign licenser for export to the foreign countries.

 (3) Musical Instruments 
  (3.1) Type of Products
  บThe Company is the sole distributor of “Ritmuller” musical instruments that comprised of pianos and 

violins. Its name is worldwide famous especially the pianos’ melody with the quality of bass, tones, sonorous that 
is the uniqueness of European style. Furthermore, it elaborates equipment components are made of durable and 
strength materials.  The showrooms are exhibited the available with Company’s specialists in music and instruments 
who has been well trained from abroad to give advice and after-sales service.
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  (3.2) Marketing and Competition
  In the past year, the demand of musical instruments had expanded for superseding the damage after 

disasters debacle, it made the musical instruments’ market tended upward quite well. Furthermore, the wealthy 
parents engage their children to start learning the musical instruments at very young age. At present, many youths 
are also interested in playing the musical instruments more.  Many educational institutions are opened for teaching 
them. As a meanwhile, the marketing and distribution channels rely on a referral from the musical schools and 
musical teachers.  On advertisement and public relation, The Company co-sponsored the contest for their courses 
in various applications and also to attend the exhibition to create awareness.

  (3.3) Procurement of Products
  Ritmuller musical instruments are imported directly from the manufacture in Republic of China. This 

giant factory has craftsmanship to produce all kind of musical instruments in the world class with modern tools and 
technology that are perfectly combined. Ritmuller Pianos are assembled from the parts that were imported directly 
from Germany.

  Ashton Brand is developed and designed entirely from Australia while the productions are completed 
in the factory in China under the control of every production line and the expert team from Australia who made a 
research and development. All productions are carefully assembled with the best attention on detail, therefore, pay 
less for good quality is Ashton Brand.



   134 REPORT2013
ANNUAL

  The Company places importance on the risk management of the organization. Therefore the Company’s 
Board of Directors has defined the risk management procedure to be the tool to manage with any risk factor that 
shall affect the Company’s goal. The Risk Management Committee that comprised of 6 members shall have the 
meeting with the Managing Director and CEO who is the Chairman of the Committee once a month for considering 
the issues that may cause risk all over the organization. The risk shall be classified in level and its guidance shall 
be defined to be managed. The authorized persons shall be assigned to have responsibility to set up measurement 
to control and manage the risk to be in appropriate and acceptable level. The significant risk factors are as follow:

 1)  Risks on Economic Situation
     The problem of political conflict affected to the economic situation and confidence of the country. 

The production and investment was slowdown. The government sector played minor role in activating the economy 
comparing to previous year.  Consume was decreased and the customers spent less to buy products and 
service. They controlled expenditure and pay to what if necessary. However, the Company manage d the risk 
by operating the business with carefulness and monitored the performance result continuously. According to 
the long experience in retail marketing as well as the solid financial, the Company was confident to step over 
the obstacle and brought its business to safety.

 2) Operational Risks
     The Company distributes cosmetics, clothes and music instruments and ratio of import products is 

0.83 %. The balance 99.17% is the purchase from domestic manufacturers who received international license. 
Pias Intercosmex (Thailand) Co., Ltd is the Company’s major supplier and previous year the Company purchased 
from this manufacturer amount Baht 348.57 million or equal to 42.02% from the total purchase.

     Pias Intercosmex (Thailand) Co., Ltd. is the licenser of the Company’s major products and the 
Company is the licensee of the brand in Thailand. Therefore, there is no business obstacle for the continuous 
operation in the future.

 3) Consumer Behavior Risks
     Present day, consumer behavior is pretty much changed. They need to test the new products    

or try the new service that is sensory of trendy consume. Thus, the brand royalty is less.
    The Company managed the risk by listening the comment and suggestion of various group of 

consumers and took them to develop the products and service that have outstanding features, trendy design, 
standard and worth for the consumers. Furthermore, Customer Relationship Management is another channel to 
communicate with the customers and can response to them promptly. The customers have pleasure and 
maximum satisfaction that would help maintain of existing customers as well as the increase of new customers.
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 4) Financial Risks
     The assets and liabilities shown in the Balance Sheet consist of cash and cash equivalent, short-term 

investment, trade accounts receivable and payable, and loans.  The accounting policies in recording and measuring 
these financial instruments are disclosed in the related notes to the financial statements. The Company has reduced 
their risks as follow.

       (1) Risks on Debts
        This may be happened if debtors become unable to comply with previous agreements. The 

Company has policy to avoid this kind of risks by having their financial status analysis, tight credit control, and 
close follow-up.  The maximum of its risk will equal to the net book value after reduction of allowance for doubtful 
debts shown in the balance sheet.

       (2) Risks on Interest Rates
        Fluctuation of interest rates may have a negative impact on the Company operation both at the 

present and in future.  However the Management believes that its risk would be minimal.  As the interest rates 
have been stable and rather on the declining trend.

       (3) Risks on Exchange Rates
        As at December 31, 2013, the Company had no loan in foreign currency. There was a small 

amount of import under trust receipt.  The Management believes that currently its risk is minimal



   136 REPORT2013
ANNUAL

5.1 Number of registered capital and paid-up capital
  The Company has registered capital of Baht 80,000,000 and paid-up capital of Baht 60,000,000, consisting 

of 60,000,000 common shares with a par value of Baht 1.00 each.

5.2 Major Shareholders 

List of Top Ten Shareholders

as at the latest closing date of shareholder registration book at 21 March  2013

Rank Shareholders
Number of 

Shares
% Shareholding

1. I.C.C. International Public Company Limited 11,839,980 19.733

2. Mr. Samrerng  Manoonpol 9,141,440 15.236

3. Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited 7,635,000 12.725

4. Mr. Boonkiet  Chokwatana 2,844,300 4.741

5. I.D.F. Co., Ltd. 2,625,000 4.375

6. Miss Phatchara  Sungvorachart 2,197,710 3.663

7. Watsadoramai Co., Ltd. 1,624,570 2.708

8. Mrs. Teerada  Ambhanwong 1,481,975 2.470

9. Mr. Boonsithi  Chokwatana 1,357,490 2.262

10. Mrs. Kittiyaporn  Chaithawornsatiean 1,204,990 2.008

Total 41,952,455 69.921
  Investors can check update information of shareholders from the Company’s website :www.occ.co.th 

prior to the Annual General Shareholders’ Meeting. 

5.3 Shareholder’s Structure
  In 2013, the Company’s Board of Directors including the spouses and minor children held the total number 

of the Company’s shares equal to 9.54 % of the Company’s issued shares. Shareholding proportion of Free Float 
share was 35.58% of all the Company’s issued shares.

 ■ Distribution of Shareholders by Nationality 
    As of the registration book on May 8, 2013

Shareholders

Grand Total Corporations Individuals

Number of 

Shareholders 

Number of 

Shares
% Number of 

Shareholders 

Number of 

Shares
% Number of 

Shareholders 

Number of 

Shares
%

Thai 456 58,002,440 96.67 28 26,446,695 44.08 428 31,555,745 52.59

Foreigner 9 1,997,560 3.33 1 600,000 1.00 8 1,397,560 2.33

Total 465 60,000,000 100.00 29 27,046,695 45.08 436 32,953,305 54.92
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  The Company has no subsidiary and joint-venture. The Company has a cross-shareholding structure with 
major shareholders but such cross-shareholding does not create or inconsistency with the rules no. 14 that provided 
under the Notification of the Capital Market Supervisory Board no. Tor Chor 28/2551 “Application for and Approval 
of Offer for Sale of Newly Issued Shares”

 ■  Cross-Shareholding as of  December 31, 2013

Rank Company

OCC’s

Shareholding in 

other Company (%)

OCC’s

Shareholding (%)

Major

Shareholders

Cross

Shareholding

1. I.C.C. International 
Public Company Limited 0.06% 19.73 ✓ ✓

2. Saha Pathana Inter-Holding 
Public Company Limited 0.55% 12.73 ✓ ✓

  The Company has a policy of paying dividends annually to the shareholders. The Company has strong 
intention to keep level rate of dividend to pay to the shareholders not to be less than Baht 0.30 or equivalent to 
30 % of par value. The Company’s Board of Directors will consider the dividend, payment and then propose to the 
shareholders’ meeting for further approval.

  Dividend Paid Amount for the past 5 YearsDecember

Year 2012 2011 2010 2009 2008

Value of Share (Baht) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Dividend per Share (Baht) 0.80 0.70 0.60 0.55 0.50

Total Amount (Baht) 48,000,000 42,000,000 36,000,000 33,000,000 30,000,000

Proportion (%) Net Profit 44.88% 42.02% 46.93% 45.49% 48.42%

 as of  December 31, 2013

 ■ The Company’s Board of Directors consisted of as follows:
1. Board of Directors
2. Audit Committee 
3. Remuneration Committee 
4. Nomination Committee
5. Risk Management Committee
6. Executive Committee
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7.1 Board of Directors 
  There are 9 directors as stated on Certificate of Registration issued by the Ministry of Commerce, 

comprising 1 executive director, 5 non-executive directors and 3 independent directors. They all have knowledge, 
abilities, experience and professional expertise. 

  The Company’s 3 independent directors are the Company’s Audit Committee. They all are independent 
with competency required by the criteria of the Capital Market Supervisory Board. 

  Directors with Authority to sign on behalf of the Company
  According to the Company’s Articles of Association, authorized directors whereby any 2 of the authorized 

directors shall sign on behalf of the Company with the Company’s seal affixed.  

  Balance of Non – Executive Directors

Number (person) Proportion 

(%)Male Female Total

Executive Directors - 1 1 11.11
Non- Executive Directors 3 2 5 55.56
Independent Directors 1 2 3 33.33
Total 4 5 9 100.00

  List of Name, Position and Meeting Statistic of the Company’s Board of Directors

Rank Name Position

Board of Director’s 

Meeting

Number of 

Meeting

Number of 

Attendances

1. Mrs.Kanchana Saisiriporn Chairman
Nomination Committee
Remuneration Committee

6 6

2. Mr.Somsakdi Dhanasarnsilp* Vice Chairman 6 1
3. Mrs.Teerada  Ambhanwong Managing Director & CEO

Risk Management Committee Chairman
Nomination Committee
Remuneration Committee

6 6

4. Mr.Manu  Leelanuwattana Nomination Committee Chairman 
Remuneration Committee Chairman

6 6

5. Mr.Chailert  Manoonphol** Director 6 5
6. Mrs.Tipaporn  Chokwatana** Director 6 5
7. Mrs.Oradee  Rungruangroj Independent Director 

Audit Committee Chairman
Nomination Committee

6 6

8. Mrs.Watchanee Watanathawanwong Independent Director & Audit Committee
Risk Management Committee

6 6

9. Mr.Wanchai  Umpungart*** Independent Director & Audit Committee 4 4

 * 5 meetings were absent because of sickness and hospital admission.

 ** 1 meeting was absent because of leaving for business trip to abroad.

 *** Attend the 1st meeting of the 3/2556 Company’s Board of Directors Meeting to replace Mr. Kriangsak Sripaisal 

  whose term was ended as per the agenda on 19th Annual General Shareholders Meeting on April 23, 2013.
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   Appointment and Removal of the Company’s Directors
 According to the Company’s Articles of Association, the appointment, removal or the resignation of directors 

are summarized as follows:  
 Appointment of the Directors

 ● At the shareholders’ meeting, the vote for election of the directors will follow these regulations:

 ❍ A shareholder shall have one vote for one share.

 ❍ Each shareholder must exercise all of the votes to elect one or several persons to be a director 
and must not allot the votes to any person in any number.

 ❍ The person who will get the highest number of votes to the lower number of  votes in order shall 
be elected as the directors equal to the number of  the directors to be elected by the shareholders’ 
meeting in such election. In case where the number of votes for the candidates in descending 
order are equal which would otherwise cause the number of directors to be elected  by the 
shareholders’ meeting to be exceeded in such election, the Chairman shall have a casting vote.

 ● The Company’s Board of Directors will elect a director to be the Company’s Chairman. The Chairman 
has the right of voting judge in case the votes of the Company’s Board of Directors in the meeting 
are equivalent. In case the Chairman is unable to conduct the duty in temporary or the position has 
vacant, the Company’s Board of Directors may consider electing or appointing another director to  be 
the Vice Chairman, who will be assigned by the Chairman to perform duties to conduct the Company’s 
business on behalf. 

 ● In case the directorship becomes vacant due to other reasons than the expiration of the tenure, the 
Company’s Board of Directors shall appoint a replacement who possesses the required qualification 
and is not forbidden by any provision of the law. The replacement shall be appointed at the next 
meeting of the Board and has to be voted in by at least three-fourths (3/4) of the remaining directors, 
with the exception of the situation in which the remaining tenure the vacant directorship is less than 
2 months.

 ● In case the number of vacant directorships results is inadequate quorum, remaining directors  can act 
on behalf of the Company’s Board of Directors in organizing  a meeting of shareholders for the purpose 
of appointing replacement to complete that vacant.

Resignation of Directors

 ● At every Annual General Shareholders’ Meeting, one-third (1/3) of the directors shall retire from office. 
The director who retired in due course may be re-elected.

 ● Apart from retirement from office upon the expiration of the tenure, directors shall retire from office 
in the case of  death, resignation or lacking of qualification or becoming forbidden by any provision 
of the law or the shareholders’ meeting to vote on resignation or the order by the court of law.

 ● Any director who will resign from the position has to submit resigned letter to the Company. The 
resignation will take effect from the date of resignation arriving to the Company. Directors who resign 
will notify their resignation to the Registrar by any note.

 ● Shareholders meeting may pass a resolution removing any director from office prior to termination by 
the votes of not less than three-fourth (3/4) of the number of shareholders present at the meeting 
and entitled to vote and representing the total shares of not less than half of the number of shares 
held by the shareholders present at the meeting and entitled to vote.
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Charter of the Company’s Board of Directors
The Company’s Board of Directors recognizes an on duty as directorship with responsibility, carefulness and 

integrity as fiduciary that operates such business commencing to good corporate governance’s principles to achieve 
utmost benefit for the Company, shareholders and all parties concerned. The Company’s business is complied with 
the policy, law, objective, regulations, the Board of Directors’ resolution and resolution of the shareholders’ meeting. 
The Company’s Board of Directors has duty and responsibility as follows:

Authority
1. To appoint, remove and delegate authority to the Board of Directors’ adviser, the committees and other 

parties for further practice.
2. To approve loans of the amount greater than the authority of the executive committee, to the companies 

with a business relation to the companies as shareholders, or to affiliated companies with a trading relation 
or other companies.

3. To approve guarantee of loans of the amount greater than the authority of the executive committee, to 
companies with a business relation with the companies as shareholders, or to affiliated companies with a 
trading relation or other companies.

4. To approve engagement in a legal act, that is not a financial transaction, of the amount greater than the 
authority of the executive committee.

5. To approve acceptance or cancellation of loans of the amount greater than the authority of the executive 
committee.

6. To approve investment, sale of investment capital in ordinary shares and/or any other securities of the 
amount greater than the authority of the executive committee.

7. To approve sourcing and investment in fixed assets of the amount greater than the authority of the 
executive committee.

8. To approve amendment, destruction and disposal of fixed assets and intangible assets which are no longer 
in use, damaged, lost, destroyed, deteriorated and out of date, which are out of the amount greater than 
the authority of the executive committee.

9. To approve amendment, change of price and destruction of raw materials and/or remaining inventories 
which are deteriorated or out of date, which are of the amount greater than the authority of the Executive 
Committee.

10. To approve compromise or settlement of dispute by arbitration, complaint, filling of lawsuits and/or any 
legal proceeding on behalf of  the Company on matters which are not/or normal business course with an 
amount exceeding the authority of the Executive Committee.

11. To propose a capital increase or decrease of, change in stock value, amendment of the memorandum of 
association, articles of association, and/or objectives of the Company to the Annual General Shareholders’ 
Meeting.

12. To invite the management, executives and employees of the Company involved in any particular issues 
to provide some explanations, to give comments, to participate in the meeting, or to provide any documents 
as necessary. 

13. To seek advice and consultation by experts or advisers of the Company (if any), or to commission an 
external adviser or expert in any necessary cases under expenses of the company.

14. To appoint and remove the Company Secretary.
15. All authority of the board of directors as mentioned above that is related to the grant and distribution of 

assets and connected transaction will act in accordance with the announcement of Capital Market 
Supervisory Board.
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Duties and Responsibilities
1. To establish directions, goals and business policies of the Company.
2. To approve plans and annual budgets, to supervise the performance of the management following the 

law, policy and defined plan with efficient and effectiveness.
3. To promote the formulation of a corporate governance policy, code of conduct, and code of business 

conduct in written, for pursuance by the Board of Directors, the executives and the employees in any 
business undertaking; and to supervise subsequent actions closely.

4. To have the sufficient and appropriate internal control system for assuring that all transactions have been 
conducted under legitimate approval authority, to review and prepare the right accounting procedures, as 
well as any systems to prevent misuse of the Company’s assets.

5. To have a prudent and clear consideration procedure of any transactions likely to create conflicts of 
interest in order to protect the benefits of the Company and shareholders, by disallowing any related 
parties from participation in the decision-making process in compliance with the regulatory requirements 
governing related transaction procedures and disclosure of related transactions.

6. To approve the reviewed and/or audited financial reports, which have been approved by the audit committee.
7. To be equally responsible to all shareholders, and, to correctly, basely and transparently disclosed information 

to shareholders and investors.
8. To acknowledge administrative reports from the executive committee.
9. To specify the date, time and venue for the Annual General Shareholders’ Meeting, including the meeting 

agenda, determination of  dividend payment (if any), and to prepare the board of directors’ comments 
to be proposed for consideration by the shareholders in a twenty-one - day prior before each Annual 
General Shareholders’ Meeting. The Company may set the date for suspension of share transfers registration, 
which shall be announced for acknowledgement by the shareholders at the head office and  branch offices 
of  the Company at least 14 days before the suspension of transfer registration; or  to set a record date 
(RD) of eligible shareholders’ participation in the Annual General Shareholders Meeting not longer than 2 
months in advance before the meeting schedule; and to set the  closing date for share transfers registration 
by one business day after the record date in order to conclude the list of shareholders eligible for 
participation in the Annual General Shareholders Meeting in accordance with Section 225 of the Securities 
and Exchange Act to ensure the shareholders’ right to participate in the meeting and to receive dividend 
payments. 

10. To prepare a report on the “Board of Directors’ Responsibility for the Financial Reports”, for disclosure in 
the company annual report (Form 56-2) and the annual financial report (Form 56-1).

11. To supervise the submission of documents to regulatory agencies to ascertain that there are statements 
and entries of transaction in accordance with the data as shown in the book of account, registration or 
other document of the Company.

12. To approve Charters of the Board of Directors and / or other committees.
13. Other practices beyond the authority of the executive committee or upon the Company’s Board of 

Directors’ consideration.

Code of the Company’s Board of Directors’ Best Practices
1. To practice duties with responsibility, carefulness  and honest in the same way as fiduciary should be 

made in the same situation with bargaining power of trade without the influence of status as the directors, 
including to comply with policy, law, objective, the Company’s Articles of Association, the resolutions of 
the  Board of Directors and the shareholders’ meeting.

2. To have intention to operate the business with continuity and dedicate times to attend the meetings for 
sharing consideration and opinion frequently.
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7.2 Management 

3. To have leadership, vision, ethics and independence in making decision for the utmost benefit of the 
Company and every shareholder. To implement knowledge, competency and experience for the benefit of 
business operation and have attention drawing on business.

4. To supervise and monitor others of the Company’s operation to be complied with the defined policy that 
will be effective and efficient.

5. To look after stakeholders as per related law’s right and promote the co-operation between the company 
and stakeholders in building up financial strength and long lasting business.

6. To report the holding of securities and change of securities’ holding belonging to the directors, spouse, 
children and adopted children under age of twenty to the Office of Securities and Exchange Commission, 
the Stock Exchange of Thailand and shareholders’ meeting.

7. To report to the Company regarding of stakeholders’ right or of related parties that connected to the 
administrative management of the Company or subsidiary in accordance of the regulations, conditions and 
the process that set by the Capital Market Supervisory Board.

8. In case the Company’s directors including the persons who have connection or are relatives have 
correspondence with the Company or subsidiary that is claimed of related transaction and /or the receipt 
or distribution of assets, have to act in accordance with regulations of the Office of Securities and 
Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand and the Capital Market Supervisory Board.

9. In offering the sale of the Company’s securities, the directors should monitor for being ensure that all 
financial information and the Company’s business operation is true and fairly disclosed to the public.
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Authority, Duties and Responsibilities of the Managing Director
The Company’s Board of Directors made consideration and appointed the Managing Director with the 

definite of authority, duties and responsibilities as follows:
1. To have power over the administration of the Company’s business in accordance with the policy, law, 

objective, the Company’s Principles of Association, the Shareholders’ Meeting’s resolutions, the Company’s 
Board of Directors’ resolutions, the Executive Committee’s resolutions and relevant resolutions.

2. To authorize any necessary and appropriate practice to accomplish the deeds under item one, and, in the 
cases of any significant matter, the Managing Director needs to report to and/or notify the Company’s 
Board of Directors and/or the Executive Committee of the matter.

3. To manage, put, remove, transfer, reward, issue disciplinary measure against, or issue compensation and 
welfare for employees, provided that such actions do not interfere with the authority of the Executive 
Committee.

4. To prescribe regulations on the operation of the Company, which are not contradictory with any policy, 
regulation, requirement, order or resolution, of the Company’s Board of Directors and/or the Executive 
Committee.

5. To source and invest in fixed assets with the amount not exceeding the limited   amount per case.
6. To authorize the Company’s investment and to sell investment in ordinary shares and/or securities issued 

by other companies, provided the amount is not exceeding the limited amount per case.
7. To approve investment, sale of short-term investment ordinary provided that the amount not exceeding 

Baht 50 million.
8. To authorize the Company’s engagement in juristic acts involving non-financial transactions of the amount 

not exceeding Baht 10 million.
9. To report any proceeding under items 5, 6 and 7 to the Board of Directors and/or the Executive Committee 

as appropriate at the next meeting.

  No.1-7 are the Company’s directors and the managements following to the announcement of the Securities 
and Exchange Commission Board No. 1,2,3,6 and 7 have been appointed by the Company’s Board of Directors to 
be the Executive Committee. The Executive Committee comprised of 5 members who are 1 Company’s director and 
4 Company’s executives. Mrs. Teerada Ambhanwong, the Managing Director and CEO was the Chairman. The  
Executive Committee, the managements who have duties to administrate the Company’s business following the 
assignment from the Company’s Board of Directors with responsibilities, carefulness and integrity in the same way 
as fiduciary to practice under the Executive Committee’s Charter.

  Name list of the Executive Committee as of December 31, 2013 are as follows: 

No. Name Position

Executive Committee’s 

Meeting

Number of 

Meeting

Number of 

Attendances

1. Mrs.Teerada Ambhanwong Managing Director& CEO 12 12

2. Mrs.Chantra  Tangtanasaringkarn 1 Director Accounting-Finance Division 12 12

3. Mr.Prakit  Choonhasomboon 2
Director Managing Director Office 12 12

4. Ms. Rattana  Wonglertwit Director Administration Division 12 11

5. Ms.Siriporn  Tangtanasringkarn 3 Director Cosmetics Marketing Division 12 11

“1” is cousin’s spouse of “3”

“2” Employment contract validity was ended on December 31, 2013 and no longer extended.
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7.3 The Company Secretary 
  The Company’s Board of Directors’ Meeting No.3/2551, convened on  May 14, 2008, passed a resolution 

to appoint Mrs. Choopan Imthong to be the Company Secretary. Her duty and responsibility as stated on section 
89/15 and 89/16 of the Securities and the Stock Exchange of Thailand Act (Issued 4) B.E. 2551 and other 
applicable law to be complied by the objective, articles of association, the Company’s Board of Directors’ resolution, 
the resolution of the shareholders’ meeting with caution and faithfulness.  The Company Secretary’s duty are as 
follows: 

1. To provide and keep the following documents;
  a. Directors registration
  b. Invitation letter and Minutes of the Company’s Board of Directors’ meetings 
  c. Annual Report 
  d. Invitation letter and Minutes of the Shareholders’ meetings
2. Maintain the minutes of the stakeholders’ meeting that are reported by the directors or the managements 

and submit the copy of the stakeholders’ meeting report to the Chairman complying with the Act 98/14. 
The Chairman will audit and acknowledge within 7 days upon the date of having it.

3. Performing other duties as required by the Capital Market Supervisory Board’s announcement.
  Besides, the Company Secretary has duties and responsibilities as legally stated as well as to support 

the practice of good corporate governance as follows:
1. To provide primary suggestions to the directors and the managements in compliance with the  law,  rules 

and other regulations on their practice for the Company’s benefit.  As well as to monitor their practice 
to be frequent and accurately as well as to report significant change of law to the Company, the directors, 
the managements and employees.

2. To hold the shareholders’ meeting and the Company’s Board of Directors’ meeting in compliance with the 
law, the Company’s Articles of Association and other related regulations.

3. To record the minutes of the shareholders’ and the Company’s Board of Directors’ meeting  as well as 
to monitor and corporate to have the practice being conducted along with the resolution of the shareholders’ 
meeting  and the Company’s Board of Directors’ meeting.

4. To supervise the disclosure of inside information and IT information in the part of responsibility toward 
the units that work for registered companies in compliance with the rules and regulations inclusive of 
other related law.

5. To conduct and communicate with general shareholders to receive  the Company’s news as well as other 
rights of shareholders.

6. To supervise the activities of the Company’s Board of Directors and the executives.
7. To practice along with applicable law in corporate governance, issuance and keep the Company’s important 

documents such as list of directors, report on the interest of directors and executives, notice to call for 
meeting, the minutes of the Company’s Board of Directors’ and the shareholders’ meeting  as well as to 
publish the Annual Report, etc.

8. To performing other duties as required. 

10. To authorize and/or assign another individual or other individuals to perform certain tasks on behalf of the 
Managing Director.

11. The above authority of the Managing Director cannot be exercised in the case where the Managing 
Director is a stakeholder or has a conflict of interests in any manner with the Company.

12. In case that there is a doubt or an uncertain regarding the exercise of any of  the above authority, the 
matter is to be presented to the Company’s Board of Directors  for their consideration.

13. To engage in any other action as assigned by the Company’s Board of Directors and/or the Executive 
Committee. 
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 The Company Secretary Information

Name Education
Proportion of 

shareholding
 Company Secretary’s Training Profile

Mrs. Choopan 
Imhong
Age44

Bachelor of Laws
Ramkhamhaeng University

Master of Science Program in 
Corporate Governance, Faculty 
of Commerce and Accountancy, 
Chulalongkorn University

- - Company Secretary Program CSP1/2002
 organized by Thai Institute of Directors  
 (IOD)
- Company Secretary Development Program
 CSDP12/2005organized by Thai Listed  
 Companies Association 
- Basic Law Enforcement Training and rules  
 related to Thai Listed Companies 
 Association BLET4/2010
- Anti-Corruption: The Practical Guide ACPG  
 8/2014 organized by Thai Institute of  
 Directors (IOD)

7.4 Remuneration 
  - 2013 Monetary Remuneration
     (a) Monetary Remuneration for 10 directors including conference allowance and director fee is as follows:

Name Amount Baht

1. Mrs. Kanchana Saisiriporn 851,000.00

2. Mr. Somsaksi  Dhanasarnsilp 306,000.00
3. Mrs. Teerada  Ambhanwong 711,000.00
4. Mrs. Oradee  Rungruangroj 721,000.00
5. Mrs. Watchnee  Watanathawanwong 696,000.00
6. Mr. Kriangsak  Sripaisal 472,000.00
7. Mr. Wanchai  Umpungart 144,000.00
8. Mr. Manu L eelanuwattana 501,000.00
9. Mr. Chailert  Manoonphol 330,000.00
10. Mr. Tipaporn  Chokwatana 330,000.00

Total 5,062,000.00
   
     (b)  Remuneration in total for 8 Executive Directors and all of the management

 Salary 21,365,060.00 Baht
 Bonus 6,776,110.00 Baht
 Retirement Compensation 3,459,120.00 Baht
 Transportation 180,000.00 Baht
 Meeting Allowance 235,000.00 Baht
 Provident Fund 719,249.00 Baht
 Social Security Expense 51,450.00  Baht
 Vehicle Maintenance Expense 12,000.00 Baht
 Hospitalization     83,619.00 Baht
  33,881,608.00 Baht

  
  - Other Kind of remuneration   - None -
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 7.5  Human Resource 
   Human Resource Management
   The Company believes in the power of all staffs in the organization that it is an important force to push 

the Company to achieve its vision efficiently, properly and accordingly to the business operation strategy. Therefore 
the Company has recruited new qualified employees with positive attitude in working. In 2013, the recruitment has 
increased 1.92% from the previous year, and total number of employees was 1,218.  Existing employees were also 
being care for promoting more knowledge, competency and various skill to have ability to work in team and help 
each other with bonding love to achieve the Company’s goal efficiently and effectively. The Company placed 
importance as always on supporting all employees to work with happiness, love and proud to be the parts of the 
organization. This will lead the Company to be a perfect Happy Workplace.

   The Company’s wage management is fair compensation to appropriately meet with the living cost. The 
standard rate of payroll is fixed to all parties involved in the Company’s operation as well as correlating to the 
market paid. Having adjusted the appropriated wage and salary in accordance to the market, economy circumstance 
as well as the Company’s turnover which conducted the transparent and fair evaluation with auditable aspect. The 
Company also supported in the form of subsidy money and other various welfare.  All employees have been 
encouraged to have an opportunity to grow in their career according to knowledge, skill and competency individually 
and these employees will be the new leader generation to drive the organizations onward in continuity.

   As for human resource development, the Company was engrossed in developing the employees’ ability 
to have efficiency to achieve the sustainable growth by implementing the training course and seminar for all levels 
and sectors. 59 courses which is in average 15.9 hours /employee were conducted in 2013. The Company performed 
its developing process into the society with knowledge sharing to all employees, including the potential development 
of the chief to think and make decision to work systematically for being the model of management changed, and 
the development for more capability of the employees, such as coaching, on the job training and mentoring and 
others means in order to advocate the knowledge sharing organization apart from the training and seminar. The 
Company encouraged the employees to perform the corporate interest by forming the various activity clubs for 
sharing to others such as English Club, Photo Club, Sport Club, Pet Lovers Club, Book Reading Club and Arts &Craft 
Club, etc.

   Safety, Occupational Health and Working Environment
   The policy of safety, occupational health and working environment was set by the Company to comply 

with Safety Act that was emphasized on building safety conscious in the work place while all employees admired 
it as their mission.  The Safety and Occupational Health Committee was set up to be responsible for handling with 
safety and occupational health in workplace by conducting the training, control, examines and improvement of 
equipment, the location and the buildings, environment including of the appropriate preparation of fire prevention. 
In 2013, there was two employees who had accident and was sick during working but did not take a leave.

   Social Welfare
   The Company realizes the need and benefit of employees. Therefore, the  welfares that support working 

spirit and encouragement, reduced cost of living, increased retirement security and relief trouble as follows:
   ■	Well versed in Knowledge
    - Providing book reading corner at every working unit
    - Conducting training courses for knowledge and skill improvement in various kinds
    - Providing in-house journal to publicize the Company’s message and information for the employees
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  ■	 Cost of Living Support
   - Annual bonus allowance   - Employees’ dormitory
   - Uniforms      - Disaster financial assistance
   - Grant to death employees   - Special price products for employees
   - Grant to death of employees’ parents or spouse - Loan from Government Saving Bank
   - Other grants such as marriage or giving birth etc
   - Group life insurance with increase of capital amount
    for high risk working position    
  ■	 Money Saving Support  
   - Provident fund with increase of contribution rate base on working years
  ■	 Employee’s Family Institution Support  
   - Educational Scholarship from Dr. Thiam Chokwatana Foundation for employees’ children
  ■	 Future Security Support 
   - Retirement fund
   - Housing loans in conjunction with the Government Housing Bank
   - Certificate presentation ceremony for employees who worked for 10, 20 and 30 years
  ■	 Heath Support
   - Encourage employees to donate blood to save human lives
    - Encourage employees to have vaccine against influenza Southern Strain 2012-2013 as of

 ❍ A/California/7/2009 (H1N1) – like virus

 ❍ A/Victoria361/2009 (H3N2) – like virus

 ❍ B/Massachusetts/2/2012 – like virus (Inactivated influenza Vaccine, Split Virion)
   - An Infirmary was available
      - Provide essential health knowledge 
          - Medical check-up for risky jobs
      - Encourage employees to exercise
  ■	 Recreation 
   - Holding various traditional activities such as Song Kran Festival, Chinese New Year, National 
   - Mother Day, National Father Day.
   - Merit making, foods offering to the monks and ask blessing from the managements               
   - Birth month joining activity among the managements and employees
   - New Year Party
   - Retirement farewell party 
   - Employees’ outing in the provinces and having activities to give back to the society
   - Establishing the clubs to build up group activating relation among the employees 
    to enhance friendship and unity in the organization
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   Responsibility towards Society and the Environment
   The Company has noble intention to have its responsibility towards society and the environment. Thus, 

CSR (Corporate Social Responsibility) Project was established. It began to conduct business with morality and 
ethics. It contributed the public and society with generous support by frequently encouraging and promoting events 
and activities that were for public benefit to community consecutively. CRS working team was set up to support 
other activities that were held apart from these following activities:

   Educational Activities
   The Company offered scholarships to the fund of SAHA Group’s employees under the management of 

Ruamchit Norm Klao Foundation under Her Majesty’s Royal Patronage for supporting education for the youths until 
they will complete their education up to the compulsory level. This also support the youths to have educational 
opportunity to in order that those youths will grow up to be qualitative and integrity new generation who were the 
future of the society. The Company collaborated with Vocational Education Commission organized charming curriculum, 
a makeup course that instructed the students who attended the charming course in Polytechnic Colleges and Industrial 
and Community Colleges for being fundamental and development of their profession as well as to conduct workshops 
for vocational instructors  in the field of Beauty Profession.

   Employment of Disable Employee
   The Company has policy to employ disable employees to work in the job titles that are suitable for their 

working ability by selecting the one whom has been introduced by Disabled Revival Center in order that they can 
earn incomes for spending as their self-dependent and can stay in this society with dignity. To practice along with 
the ACT. Promote and Improve the Lives of People with Disabilities 2550 required working facility in the office 
and the working ability of those disable employees. In 2013 there was none of them has been selected to work 
with the Company. Therefore, the Company contributed to Fund for Rehabilitation of the Disabled following the 
regulation and procedure as defined by the law.

   The Project of AIDS Defense and Management
   The Company has policy to protect and manage about AIDS with clearly intention. The applicants for 

the job were no longer to have their blood checked for AIDS. This showed the respect of dignity and fundamental 
human rights. Employees were educated about AIDS while the Company gave hands to join social activities with 
other AIDS’ associations continuously and always. Thus, the Company received Silver Class of ASO Certificate as 
per the conditions of AIDS Response Standard Organization (ASO Thailand) from Department of Labor Protection 
and Welfare Ministry of Labor and Department of Disease Control Ministry of Health.

   Save the Energy
   The Company has policy to conserve the energy by emphasizing on employees’ consciousness to aware 

and understand how to conserve the energy comprising of electricity, fuel, running water, and worthy use of 
resources, decrease the usage of papers. The management of transforming the equipment that need high energy 
and equipment with modern technology that it’s cost for maintenance were high by replacing them with the ones 
that could save energy as well as to emphasize on Reuse campaign. In 2013, the Company held the Best Innovation 
Contest under topic Innovation for Productivity Improvement for adjusting or improving the process to have the 
working procedure that need less energy such as to ride a bicycle between the office and warehouse and to reduce 
the use of paper in the office from the Paperless Office Project.

   Social Contributions
   The Company was collaborated with charity projects and regularly supported activities that concern to 

commonweal of community, society and environment via different authorities as follows:
   Thalassemia Foundation of Thailand
   - Satian Thamma Sathan 
   - Naresuan University
   - Dr. ThiamChokwatana Foundation
   - The Cardiac Children Foundation of Thailand



149REPORT2013
ANNUAL

  - Foundation for Environment Preservation
  - SAHA Group Unity Foundation 1997
  - Royal Forest Department, Ministry of Natural Resources and Environment
  - Wat Rangbua School
  - Association of Women’s Atatus
  - The Thai Red Crosses Society
  - The National Council of Women of Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen
  - The National Council on Social Welfare of Thailand
  - Zonta Club International (Thailand)
   Apart from participation in public benefit to society and environment through other organizations in the 

form of financial contribution, the Company also joined hands in contribution activities by providing professional team 
of Makeup Artists and Hair Stylists to take care for facial makeup and hair styling of actors, actress and singers 
as well as to provide the Company’s products as the gifts or rewards. Good Personality Training Course was held 
at required organization as well as Makeup Training Course was held to support social contribution organizations.

   

  The Company’s Board of Directors places importance on administration basing upon faithfulness and 
integrity, virtue and ethics following good governance practice. All executives and employees have been cultivated 
and reinforced to follow the said fundamental via the Company’s corporate governance that has been approved at 
the Board of Director’s Meeting no.  43/2545 on November 7, 1991 and was publicized on the Company’s website: 
www.occ.co.th supporting the understanding to all related parties. The Board of Directors considers the review of 
policy to be appropriated every year.

  In 2013, the Company’s Board of Directors aware of the importance on participation in corporate governance 
development to update with current situation. Therefore, the Company’s Chairman was assigned to be the delegation 
to sign on behalf of the Company to express intension on anticorruption following Collective Action Coalition. The 
Company agreed to improve the policy of corporate governance, business integrity and employees’ ethics towards 
anticorruption, to give and/ or to receive bribe for the benefit of business including the provision of channels to 
report the infringe or corruption. There was a measurement to protect any person who complained or gave information 
that related to the practice against the law, rules and employees’ ethics. The improvement of this corporate 
governance’s draft was completed since December, 2013 and will be presenting to the Board of Directors Meeting 
no. 1/2557 on February 12, 2014 for further official approval.

8.1 Corporate Governance Policy 
  The Company practiced along with the principles of corporate governance as of the company registered 

to the Stock of Exchange of Thailand continuously. In 2013, the Company has been certified the practice of corporate 
governance as follows:

	■ Gained full 100 points AGM Assessment from the conduct of General Shareholders Meeting 2013 
which stay on EXCELLENT level for consecutive 5 years.

	■ Received 88 points from the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013: which 
stay on VERY GOOD level for consecutive 6 years. The Company’s Corporate Governance Policy is 
defined as follows:

 1. The Rights of Shareholders
  The Company realizes the importance and gives respect to ownership right with equality and fairness by 

giving convenience to all shareholders who gained their fundamental rights as the investors and the ownership rights 
to ensure that all of them would be equally provided with equal and fair treatment without violation but to promote 
and support them to use their rights as the shareholders as follow:
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  Fundamental Right under the Law
  The right to trade or transfer the securities freely. The right to receive dividend payment equally. The 

right to attend shareholders’ meeting. The right to give proxy to the others to attend the meeting and vote on 
behalf. The right to express opinions and ask questions at the shareholders meeting. The right to make decision on 
important case. The right to elect the directors and define remuneration. The right to appoint the Company Auditor 
and define remuneration. The right to approve an important transaction that affected to the business operation’s 
direction of the Company. The right to revise the Company Memorandum of Association.

  The Right to receive Information
  The Company has disclosed the operation performance, administrative policy, related transaction information, 

trade of the Company’s securities information to use at the shareholders meeting, list of top 10 shareholders as at 
the date to define the name list of shareholders for general shareholders meeting, to report the shareholders’ meeting 
within 14 days after meeting date and other information that are essential for the shareholders to make decision. 
These were publicized via www.set.or.th and www.occ.co.th in Thai and English language.

  The Conduct of Shareholders’ Meeting
  The Annual General Shareholders’ Meeting is set to be held once a year within 120 days after the ended 

date of fiscal year. The meeting date, time and venue will be set appropriately without any obstacle to all shareholders 
to attend. The 19th Annual General Shareholders’ Meeting was held on 23 April 2012 at Montien Riverside Hotel 
following the practice as stated on AGM Checklist of the Office of Securities Exchange Commission.

  Previous year there was no call for extra shareholders meeting, did not enter any agreement with 
substantial shareholders that bearing significant impacts the Company or other shareholders. Neither did it prohibit 
or obstruct communication among shareholders. 

 ● Before the Annual General Shareholders’ Meeting
1. The Company has provided an opportunity for the shareholders to propose any agenda or to 

nominate appropriated persons to be elected as the directors to the Annual General Shareholders’ 
Meeting. In the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2013, any agenda was allow 
to propose during December 1-30, 2013 following the explanation of regulation to exercise their 
rights on the Company’s website. Previous year, no one exercised this right.

2. The agenda and detail of the meeting in both Thai and English have been informed to all shareholders 
via the channel of the Stock of Exchange of Thailand since March 7, 2013 prior to the shareholders’ 
meeting on April 23, 2013.

3. The Company has sent out an invitation letter to attend the meeting with sufficient documents to 
the shareholders 28 days prior to the meeting day which was March 25, 2013. Thai shareholders 
were received Thai version while the foreigners were received both Thai and English version for their 
convenience to receive the same information. This invitation letter had detail of date, time and venue, 
map, an agenda of meeting, regulation and sufficient documents containing clearly of agenda to 
acknowledge, approve or consider together with the Company’s Board of Directors’ comment that 
was sufficient and clear to allow the shareholders to make their decision to exercise their votes. 
Furthermore, this invitation letter will inform detail of essential documents that the shareholders need 
to show and the process to attend the meeting for the protection of their rights and to understand 
the Company’s Articles of Association in the part of the shareholders meeting and vote.

4. The proxy Form B was attached with the invitation letter for the shareholders to exercise their 
votes freely as well as name list of independent directors for those shareholders who are unable 
to attend the meeting could give proxy to either independent director or any other person to attend 
the meeting on behalf by filling on the attached proxy.
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 ● During the Annual General Shareholders’ Meeting
1. The Company Board of Directors places importance on the meeting. All directors, committees’ 

chairman, accountant and financial director and the managements realize of their duties to attend 
the  meeting at all times in order to allow the shareholders to ask about the Company’s information. 
The name list with title of all Company Board, committee and executives who attended the meeting 
can be found in the minutes published on the Company’s website.

2. On the meeting day, the shareholders were allowed to register 2 hours in advance. The Company 
set up the venue with the receptionists to welcome. Number of the receptionists was sufficient   
registered counter. The barcode system was used for fast and convenient registration while barcode 
displayed information of individual shareholder that has been printed on register form for convenient, 
fast and accurate facility. Voting ballots were handed out to the shareholders for each agenda.

3. Prior to the beginning of the meeting, the Chairman of the meeting shall introduce the directors, 
executives and the Company Auditor then explain voting method and counting votes clearly as 
stated on the Company’s Articles of Association. Votes shall be casted openly with the use of 
barcode system that is adopted for instant ballot counting and accurate vote result. The votes  
are complied with the Company’s Articles of Association and applicable law. Counting votes on 
each agenda’s item are displayed openly in the meeting room. On the agenda of directors’ 
election, the shareholders have the rights to vote for individual director. Voting in each agenda 
shall be done with the ballots for shareholders to exercise the votes and only the ballots with 
disapproved and abstention shall be collected. Votes counting shall be performed by deducting the 
number of disapproval and abstention vote from the number of total except on the agenda of 
electing the directors that all ballots shall be collected and the votes shall be counting by using 
the barcode system for each item on the agenda, Volunteer of Minor Shareholders’ Right 
Protection, as the representative from Thai Investors Association and the external auditors shall 
attend the meeting detail. One share represents one vote and more numbers of vote are resolution 
except the case of resolution that is definite to accept 2/3 of total votes belonging to the 
shareholders who attend the meeting and have the rights to vote. Or with except the case of 
resolution that is definite to accept 3/4 of total votes belonging to the shareholders who attend 
the meeting and have the rights to vote in accordance with the Company’s Articles of Association 
and the law.  

4. At the 19thAnnual General Shareholders Meeting held on April 23, 2013, an important agendas 
were as follows:

	● Approval of Financial Statement as ended on December 31, 2012.Meeting resolution was 
unanimously approved.

 - Significant Summary of Financial Statement and Operation Performance of 2012

- Total Asset 993,370,827.00 Baht

- Total Liabilities 337,863,332.00 Baht

- Total Revenue 1,624,201,000.00 Baht

- Net Profit 105,734,397.00 Baht

- Earnings per share 1.76 Baht 

5. The Company will provide the shareholders any convenience to access the information on shareholders 
meeting invitation letter, meeting rules and agenda together with other relevant documents in 
English and Thai via www.occ.co.th 30 days prior to the meeting day on 21 March 2013.  Proxy 
Form A, B and C could be downloaded from the Company’s website and they are the same 
information that has been sent in type of documents. The call for general shareholders meeting 
will announce on Thai daily newspaper for 3 consecutive days at least 3 days before the meeting.
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	● Approval of the annual dividend payment for the operating performance from December1-31, 
2012 for common 60,000,000 shares at the rate Baht 0.80 (Eighty Stang), the meeting resolution 
was unanimously approved.

	● Approval of the election for replacing the 3 directors whose term would terminate including of 
2 existing directors; Mrs. Teerada Ambhanwong and Mrs. Tipaporn Chokwatana and 1 nominated 
the name to be the new directors; Mr. Wanchai Amphungart. Meeting resolution was 
unanimously approved.

	● Approval of the directors’ remuneration amount not exceed Baht 6,000,000 per year. Meeting 
resolution was unanimously approved.

	● Approval of appointing the Company Auditors from KPMG Phoomchai Audit Co., Ltd for the 3rd 
year and unanimous approval on the meeting resolution fixed the audit compensation amount 
Baht 660,000.00.

	● Approval of revision of Memorandum of Association Article 3 (Company Business Objectives33) 
for the clear and covering the transaction according to the Company Business Objective. Meeting 
resolution was unanimously approved.

5. The Company shall conduct the meeting in accordance with meeting agenda orderly. No alternation 
or additional of other agenda beyond as stated on invitation letter’s notification.

6. The Company shall record the meeting on VDO for publicizing to the shareholders who are interested 
to see and also it shall be uploaded on the Company’s website. 

 ● After the Meeting Day

1. The Company’s meeting resolution shall be disclosed through the website of the Stock Exchange 
of Thailand within the meeting day and coordinates with the Registrar of Thailand Securities De-
pository Co., Ltd. for paying dividend to all shareholders with equal rate. 

2. The minute of meeting shall be accurately recorded in Thai and English with significant information 
such as the meeting resolutions and result of the votes counted on each item of agenda dividing 
by agreement and abstentions. Clear and relevant answers shall be offered to every question. 

3. The minute of meeting shall be sent out to official organization within 14 days after the day of 
shareholders meeting as well as to be publicized on the Company’s website in Thai and English 
in order that the shareholders shall receive information promptly. 

4. The minute of meeting shall be collected with systematic for auditing and be a reference. Further-
more, the meeting shall be recorded on VCD for offering information that has benefit for future 
use. The Company’s Board of Directors shall take comments and suggestions getting from the 
meeting to evaluate the meeting’s result and consider to seeking guideline to improve and de-
velop the hold of meeting in further.

   2. Treating Shareholders with Equality and Fairness
      The Company treats all shareholders with equality and fairness without drawing on difference of 

majority shareholders, minority shareholders, foreign shareholders or investment institutes. All shareholders can have 
confidence that their rights will be protected and treated with fairness as well as to be treated with facility to fully 
exercise their sufficient votes.

      2.1  The Right to attend the Shareholders’ Meeting

 ■ The Company offers an opportunity to the shareholders to propose any topic to be considered 
as the meeting agenda to make decision at the general shareholders meeting including the 
nomination of the persons who have competency as definite on the rules and regulations of 
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the Company to be elected as the directors in the same general shareholders’ meeting. The 
announcement of rules for the shareholders to exercise their rights shall be publicized through 
the information of the Stock Exchange of Thailand and the Company’s website. The result 
of the consideration shall be informed with the explanation to the shareholders at the 
shareholders’ meeting. 

 ■ The 19th Annual General Shareholders’ Meeting held on April 23, 2013, the Company                    
had sent out invitation letter to attend the meeting with sufficient documents to the shareholders 
to prepare accurate relevant documents and used them to support their consideration to 
exercise their votes on each agenda that comprised of Annual Report, Note to the Financial 
Statement , personal information of the persons who shall be nominated to be elected as 
the directors, B Form proxy, the step to give proxy, the Company’s Articles of Association 
that’s related to the meeting, the map of meeting venue 28 days prior to the meeting day 
which was on March 25, 2013 in order that they would have time to prepare themselves to 
study the detail on each agenda or to give proxy in case they would be unable to attend 
the meeting. English invitation letter to attend the general shareholders’ meeting had been 
sent to the foreign shareholders.

 ■ The invitation letter shall have sufficient information with the Directors’ agreement that is not 
added or adjusted the significant information without informing the shareholders in advance.  
The rules and procedure to attend the shareholders’ meeting shall be informed on the invitation 
letter. In case the shareholders are unable to attend the meeting, they can give proxy to 
anyone or to independent director as listed. B Form proxy was attached with the invitation 
letter. Furthermore, the shareholders can download other forms of proxy as appropriated from 
the Company’s website.

 ■ The Company advertised the General Shareholders’ Meeting on the daily newspaper for 3 
consecutive days prior to the meeting day with compliance to the law. The Company also 
publicized the invitation letter with relevant documents in Thai and English on the Company’s 
website 30 days prior to the meeting day.

 ■ The Company defined the right to vote at the meeting to be along with the numbers of 
shareholding. One right has 1 vote.

 ■ The shareholders shall be allowed to have barcode registered 2 hours prior to the meeting 
and though register period is over, the shareholders shall be allowed to register and attend 
the meeting with complete right.

 ■ The Company shall provide costless stamp for the shareholders who gave proxy to the others 
to have a meeting on behalf.

 ■ The meeting shall be conducted in accordance with the Company’s Articles of Association 
and relevant law. The consideration and vote shall be practiced following the agenda as fixed 
for making decision to elect individual director to consider the Director’s remuneration inclusive 
of the appointment of the Company’s Auditor and other agenda.  Votes shall be exercised 
openly. Voting on each agenda shall be done with the ballots voting cards and they shall be 
safely keeping in the safe place and can be audited. Beside the relevant documents for the 
meeting, during the meeting, the Company can also present the information in the type of 
VCD for the convenience of the shareholders.

 ■ After the meeting, the Company shall announce the meeting’s resolution through information 
system of the Stock Exchange of Thailand on that same day and inform the detail of paying 
remuneration and coordinate with the Registrar of Thailand Securities Depository Co., Ltd for 
acknowledgement, each shareholders shall receive dividend with equal rate.
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   2.2  Regulated the Use of Inside information
 ■ The Company paid attention on the employees’ practice to work with integrity, responsibility, 

discipline and conscious mind towards the public while never taken benefit for oneself or 
the others following the definition on Employees’ Ethics. Beauty from within concept has 
been raised up for the employees to add their values.

 ■ The Company defined the measurement to regulate the use of inside information in written 
on Employees’ Ethics. The directors, the managements, the employees and related persons 
such as spouse and minor child including the staffs who know the information used the 
inside information that shall be significant issues against the change of the Company’s 
securities pricing that still not disclosed to the public to trade the Company’s securities within 
1 month prior to the disclosure of the Financial Statement. This is to protect the wrong use 
of inside information that may affect to the right of the shareholders.

 ■ Annual meeting schedule of the Company’s Board of Directors will be set and informed in 
advance in order to know the period not to trade the securities. In 2013, the Company’s 
directors and the managements strictly followed the policy and no trade of securities was 
found in that period.

 ■ Regulated the use of inside information has been kept and protected in written. The guidance 
and policy were notified to everyone in the organization to practice and monitored by the 
executive regularly.

   2.3  Trade of the Company’s Securities
 ■ The Company has the measurement to supervise the trade of the Company’s Securities in 

written on Employees’ Ethics. The directors, the managements and the employees who know 
the inside information to trade the Company’s securities 1 month prior to the disclosure of 
the Financial Statement. 

 ■ The Company defined and informed to the Company’s director and the managements to have 
duty to report the change of the Company’s Securities holding to the Office of Securities 
Exchange Commission following under Section 59 of the Securities and the Exchange Act 
within 3 days counting upon the change of securities holding. The report of securities holding 
of the Company’s director and the managements including the spouse has been set as the 
regular agenda on the director’s meeting and the Executive Committee’s meeting. 

 ■ In 2013, the Company’s directors and the managements strictly followed the policy and no 
trade of securities was found in that period and no change of securities holding.

   2.4  Conflict of Interest
 ■ The Company followed the procedure and regulations of the Office of Securities and Exchange 

Commission and the Stock Exchange of Thailand for the transaction with possible conflict of 
interest/related transaction with possible conflict of interest/fair transaction along with the 
market price. Names and relationship of related persons shalll be notified and disclosed to 
the public as well as price setting policy, value of item, the partner of contract. The reason 
of said transaction, comment of the Audit Committee, of the Company Board of Directors 
and the different idea (in case) 

 ■ There is a clear measurement not to allow the directors and the managements who are the 
stakeholders or related to be involved in the considering process on activity done with the 
Company to attend for considering or making resolution on the matter. In the Company’s 
Board of Directors’ meeting, the directors who are stakeholders must leave and no vote on 
that agenda. In order that such consideration shall  be fair and give maximum benefit to the 
shareholders and the transaction shall be disclosed in Thai and English through the website 
of the Stock of Exchange of Thailand.
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 ■ The Company defined the directors and senior managements to report the transaction of 
them and related persons to the Company Secretary for making a copy to present to the 
Chairman and Audit Committee Chairman according to the rules of Securities and Exchange 
Act every time when there is any change.

 ■ In 2013, the Company had no related transactions or traded assets that violated or unfollowed 
the rules of the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of 
Thailand.

   2.5  Agenda proposing by Minority Shareholders

 ■ The Company gives an opportunity to minor shareholders to propose meeting agenda and/or 
propose the name of person to be elected as the director in the Annual General Shareholders’ 
Meeting. In 2013, the shareholders had an opportunity to propose from 1 - 30 December 
2013. This will be posted on the Securities and the Stock Exchange website with detail. 
Previous year, none of shareholders took this said right. Thus no addition of the agenda 
proposing by the shareholders.

  3. Role of Stakeholders
   The Company’s business operation is care of all related parties’ right with encouragement to lead the 

organization to grow stability that aware of growing business together with responsibility and respects to the right 
of all stakeholders. Business ethics has been written and publicized for the directors, executives and employees via 
the Company’s website to practice towards the shareholders, employees, customers, trade competitors, creditors, 
government sectors, society and environment to respect the right among each other.

   Treat to the Various Stakeholders of the Company
   Shareholder: The Company operates the business with faithfulness, transparency, fairness and keeps 

develop the performance to be in progress and stable. The Company protects the benefit and look after the assets 
just as the same way as fiduciary to protect property of their own, can return appropriate benefit to the shareholders. 
All shareholders will have fundamental right along with the law and be treated equally. Operating performance result 
will be reported accurately and frequently. The conflict of interest will be eliminate with carefulness and completed 
disclosure of information.

   Employees: The Company places importance on employees as they are valuable treasure. Therefore, the 
Company encourages the employees to be proud and trust in the organization through the support on training, 
seminar and develop knowledge and ability of the employees entirely. The employees feel secure in their profession 
and have an opportunity to have progressive according to individual competency. The Company conducted the 
campaign to support and enhance the working condition to recreate new things such as the contest of OCC Talent 
Innovation Awards 2013, Sport Day, etc. Additional information concerning to the employees are disclosed under 
“Human Resources” pages 146 - 149

   Customers: The Company’s Key working procedure is selling goods and service to the customers. The 
Company has strong intension to give the best products and services to the customers for the highest benefit in 
term of quality and price. The Company implanted core values to all employees to place importance to the customers 
along with “ You are our valued customer” inclusive of faithfulness, sincere and keep customers’ secret. Thus, call 
center has been set up to be the unit for receiving complaint, suggestion and providing the products’ consult as 
well as the service from the customers by contact to tel. No.02 295 1333 fax 02 2950422 There is a staff to 
give a service with prompt response and this is admired by the customers .

   In 2013,there was no significant complaint while other complaints had been considered, analyzed and 
fixed the problem immediately for the utmost satisfaction of the customers in the products and services of the 
Company.

   Business Partner: The Company treated business partners with fair competitive rules and equality by 
keeping the practice along with business contract and the Company’s ethics.
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   Trade Competitor:  The Company operates business with responsibility towards all related parties under 
the rules of fair trading competition and law along with the business ethics. During the business operation period, 
the Company has never have any business conflict with the business partners. 

   Creditor: The Company treats all creditors along with trade term and faithfulness, neither loan payable 
nor trade account payable. Debts were paid to loan payable and/or trade account payable punctually in accordance 
with payment term as agreed without any delay. 

   Labor and Human Right: The Company respects to the citizen right, political right and fundamental right 
in working of the employees and all related parties with equality. The Company treats importance on right of the 
law for all stakeholders. Equal education is enhanced to be an opportunity for employment. Protest the human rights 
abuses as well as to look after and protect the business to be involved with infringement of the others, take advantage 
on employees, no support on the force of labor, protest child labor including  the employment of illegal labor.

   Society, community and environment: Having responsibility toward society, community and environment 
is one of the Company’s important policies. All employees were implanted in having consciousness to have good 
practice, to give, to share and to be a good citizen for the community, society and environment. These duties are 
stated on Principle of Articles that employees treated toward society and environment. The Company’s CSR information 
was reported on page 116 - 123

   Government Sector: The Company conducts business with integrity. Revenue has been paid accurately 
and completely along with the period as set by the law. It comprises of juristic income tax, value added tax, 
withholding tax, property tax, import tax, juristic stamp inclusive of other government fees that related to all 
company’s business operation.

   Policy on Intellectual Property: The Company is aware and treats importance to emphasize to work 
without violating the intellectual property of the others or to copy or to use the intellectual property of the others 
without asking for permission. The Company keeps creating the operation of its business to develop the best quality 
of merchandises and services for the customers by having cooperation with the factory in products’ development 
continuously. In passing year, the Company had no violation on the intellectual property.

   Policy on Human Right: The Company gives respect to human equality and set policy to be guideline 
to practice. Not to act any practice or support any business that violets to the human right. To provide information 
to the employees to understand the human right. Different thinking is admired freely without limitation. Communicating 
channels are provided for the claim is case there is unfair treatment occurred via the Company Secretary; Mrs. 
Choophan Imthong at tel. no. 02 2940657 or by e-mail: law@occ.co.th . The Company Secretary is responsible to 
receive the information to propose to related persons in specific case and then to report it to the Company Board 
of Directors. In this case, the complainers’ rights will be protected and kept as the Company’s secret.

   Policy against Corruption: At the Company Board of Directors Meeting no. 6/2556 on December 10, 
2013 the practice against corruption was agreed to follow the Collective Action Coalition that has been announced 
by the private sectors towards anticorruption. It’s signed by the Company’s Chairman with the standing point to 
conduct business with transparency, active, encouragement, honestly, fairness towards the against on any practice 
that claimed to be corruption either inside organization or outside. Employees are enhanced to refrain from offering 
the advantage to outside persons as a motive for them to do or refrain from doing any illegal and wrongful act. 
The Executives and employees are prohibited from soliciting or accepting any advantage from third partied from 
either government or commercial sectors that may impair their objectivity. To have a clear company’s policy, therefore, 
the policy of corporate governance, business ethics and employees’ ethics towards anticorruption has been revised 
to be the guideline for the directors, executives and all employees to practice.

   Channels of participation of stakeholder: Shareholders and stakeholders are able to inform a clue or 
provide information of the significant issue about the accuracy for financial report, deficiency internal control, or 
illegal and unethical practices. This can communicate through the Company Secretary at direct tel. line no. 02 
2940657 or send e-mail to law@occ.co.th . The Company Secretary has responsibility to receive information and 
documents and present them to related group on specific issue and report it to the Company Board of Directors. 
In this respect, the whereabouts or the complaint shall be protected and preserved the right to protect the 
confidentially of the best.
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  4. Disclosure of Information and Transparency
   The Company places importance to the disclosure of transparent, accurate, complete, sufficient, punctual 

and reliable information in Thai and English language. This said information has been disclosed via various channels 
such as SET Community Portal, in the statement of the year 56-1 and the Company’s website: www.occ.co.th for 
those related parties to have information that is essential for accurate decision making.

   Furthermore, the Company has defined practiced guideline of the employees, executives and the directors 
on corporate governance policy to conduct the business complying

with the law, the Company’s Principles of Articles, regulated prescribe by the Office of the Securities and 
Exchange Commission (SEC). This will verify to maintain reliability and add value to the shareholders. The rules and 
direction of the policy that the directors and the executives have to report the interest of themselves and related 
parties that concerned to the Company’s management are as follows:

	● Reporting of being the director or the executive for the first time.
	● Reporting every time when there is any change on vested interest.
	● The directors and the executives are required to submit the report of vested interest to the Company 
Secretary and then the Company Secretary will submit the copy of vested interest’s report to the 
Company Chairman and the Audit Committee Chairman within 7 days upon receipt of this said 
report.

	● The directors and the executives inclusive of spouse and minor children are defined to report the 
trade of assets and assets holding. The vested interest of the directors and the executives inclusive 
of related persons will be reported to the Company Board of Directors every time of making 
change.

    The Company’s significant information that was disclosed to the public, it complies with the law, the 
Company’s Principles of Articles, regulated prescribe by the Office of the Securities and Exchange Commission 
(SEC) such as

1. Disclosure of accurate and transparent Financial Statement in accordance with the importance of 
general certified accounting standard; financial and non-financial information were submitted to the 
Stock Exchange of Thailand and the Office of the Securities and Exchange Commission within the 
period as fixed. Disclosure of information shall be accurate, completion , timely and transparency in 
Thai and English language via the publicize of the Stock Exchange of Thailand’s website and the 
Company website

2. Disclosure of policy of corporate governance ,  business ethics and employees ethics in Thai and 
English language via the Company website

3. Disclosure of related items and transactions with related parties, the Company practiced along with 
the rules of the Stock Exchange of Thailand and the Office of the Securities and Exchange Commis-
sion. Meeting resolution, name of transactions and detail of related items shall be disclosed com-
pletely. Practice guideline to handle is clearly defined for the purpose of eliminating conflict of 
benefit with carefulness and logic.

4. Disclosure of duties of the Company Board of Directors and the other Committees such as numbers 
of meeting (detail is under the summary of meeting statistic on page 117)

5. Disclosure of remuneration’s category, description and amount of remuneration for individual director, 
structure and ration of shareholding of the directors and executives inclusive of cross-shareholding 
structures of major shareholders
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  5. Responsibilities of the Board of Directors
     The Company Board of Directors consisted of those who have knowledge, competency and important 

role in stipulating the Company’s policy by cooperating with the senior executives to set plan both in short term 
and long term of operation, financial policy, risk management. Overview of organization as well as to corporate, 
audit and evaluate the Company’s operating performance and the operating practice of the Company Board of 
Directors along with stipulated independent policy.

     5.1  Structure of the Company’s Board of Directors
        The present Company’s  management structure is composed of five committees that were 

appointed by the Company Board of Directors; Audit Committee, Remuneration Committee, Nomination Committee, 
Risk Management Committee and Executive Committee. They have duties on specific issue and to propose issue 
to the Company Board of Directors to consider or acknowledge. Thus, all related parties are ensure for careful 
operation of the Company.

     Composition of the Company Board of Directors 
     The Company Board of Director has  9 directors that are composed of

	● Chairman            1  
      None executive, none managing director or family member of the managing director

	● None executive director   4  
	● Audit Committee        3 

      All independent directors have keen knowledge of accounting and finance
	● Executive director       1  
Independent directors’ ratio is 1/3 of total of the Company Board of Directors, complied with the 
rules of the Office of Securities Exchange Commission.

6. Provide the channels that stakeholders are able to inform a clue or give significant information that 
related with the accuracy of financial report, deficiency of internal control, or illegal and unethical 
practice to the Company Secretary at tel. no. 02 2940657 or by e-mail at law@occ.co.th. The 
Company Secretary has responsibility to receive information and documents and present them to 
related group on specific issue and report it to the Company Board of Directors. In this respect, the 
whereabouts or the complaint shall be protected and preserved the right to protect the confiden-
tially of the best. Investor Relation: The Company appointed the person to have duty to 

7. communicate with shareholders, minor and institute investors, analysis and other related groups 
directly to

      Mrs. Chantra Tangtanasringkarn 
          Accounting-Finance Division Director
      Tel. No. 02-295-4545 ext 508 Tax No. 02-295-0417
      Email : cef@occ.co.th 

The Company’s updated significant information that completely complied with the principles of good 
governance were publicized on the website :www.occ.co.th and all information can be downloaded.

8. Activities to meet with investor: Since 2009 until present day, the Company and other companies 
in SAHA Group, cooperated with the Stock Exchange of Thailand held the event “The Analyzer, 
Investor meets with SAHA Group” forum of SAHA EXPORT Fair and Exhibition that annually holds 
at Queen Sirikit National Convention Center. Mrs. Teerada Ambhanwong, the Company’s Managing 
Director and CEO shall provide information to investors and analyzers as well as to answer the ques-
tions that related to the business performance result. There is a book containing of the Company’s 
history business performance result and merchandises to provide to investors and analyzers who 
attended the forum with positive feedback.
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     Authority of the Directors
     According to the Company Articles of Association, two directors have authority to co-sign and affix 

the corporate seal on its behalf. Therefore, the Company Board may name the directors who have authority to 
co-sign and affix the corporate seal on its behalf.

     Definitions of the Independent Directors
     “The Company Independent Director “is someone who doesn’t have a material relationship with the 

Company and has qualification that meets with the condition and defines by the Capital Market Supervisory Board. 
Information of independent director’s qualification is shown on 8.3 Nomination and Appointment of the Director and 
Senior Executive under minor topic “Regulations to select the Independent Director” on page 170 - 171 of this report.

     Process for Nomination of Directors
     Nomination Committee has duty to look after the procedure to nominate the qualified persons to be 

the directors with transparency. Nomination Committee will consider to select the persons who have qualification 
appropriated to the vacant position and then propose to the Company Board and at the shareholders meeting.

Detail of process for nomination of directors is under topic Nomination of Directors and Executives on page 
171 -172

     Directorial Term of Services
     The Company does not limit the age of the directors and/or the maximum period of directorial term 

as we believe that the business talent and expertize of each director doesn’t depend on age as long as they can 
utilize their knowledge and experience for the benefit of the Company. Furthermore, the shareholders remain trust 
and elect them back to continue their directorial term.

     Directorial term of the committees that comprised of the Audit Committee, the Remuneration 
Committee, the Nomination Committee, the Risk Management Committee and the Executive Committee is one year. 
The Company Board will consider to elect and upon retirement, they may be re-elected.

     The Company does not limit the age of the directors and/or the maximum period of directorial term 
as we believe that age or period of directorial term are not the obstacle if compares to knowledge, competency 
and working experience of each director that are benefit for the Company. Furthermore, the existing directors are 
trusted at the General Shareholders Meeting and have been elected as the directors for other periods. The 
Company respects to the rights of shareholders. Thus, the Company doesn’t limit the period of directorial term and 
the age of the directors clearly.

     Numbers of the Company that the Director are holding their Positions
     The Company does not limit the number of the company that each director will take position as we 

believe that the business competency and expertize of each director doesn’t depend upon the number of company. 
Nevertheless, each of director has strong intension to work as the Company’s director by using their knowledge, 
competency and working experience for  the high benefit of the Company. Anyhow, none of director doesn’t work 
in the listed companies over 5.

     Segregation of the Authority among Chairman of the Company Board and Managing Director
     Chairman of the Company Board and CEO of the Company is not the same person. They have no 

family relation and are independent but keep balancing their authority toward each other. Chairman of the Company 
Board has duty to be the leader and to control the meeting of the Company Board of Directors and shareholders 
meeting to meet efficiency and effectiveness, to support all directors and the executives to participate in the meeting, 
to give advice, to look after the Company business operation but not involve with the routine duty or work of the 
managements. The Company has Director Charter that stipulates authority of each committee and managing director 
to be separately. CEO is the leader of administration and operating plan to be complied with the policy stipulating 
by the Company Board under the authority of the operation along with Managing Director’s Charter.

     The Company Secretary
     Mrs. Choopan Imthong was appointed to be to be the Company Secretary and it was effective since 

May 14, 2008. She has duty and responsibility as legally stated and other duties that are assigned by the Company 
Board. Information of role, duty and responsibility of the Company Secretary is stated on page 144 - 145
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     Committees
     The Company Board of Directors appointed the committees in accordance with appropriated knowledge 

and expertise to be responsible for each duty and to operate the business with carefulness. Committees comprise 
of the Audit Committee, the Remuneration Committee, the Nomination Committee, the Risk Management –Committee 
and the Executive Committee. 

     Each committee has the right as stipulated on each committee charter. More information and operating 
practice of these committees are showed on page 162 - 170 of this annual report.

    Roles, Duties and Responsibilities of the Board of Directors
     Leadership and Vision
     The Company Board of Directors comprised of the members who have knowledge and competency, 

understand the role, duty and responsibility with leadership.  They all have freedom to express opinion and make 
decision. They practice duty as the professional to look after the benefit for all related parties. They have important 
role to set up the Company’s policy and collaborate with senior executives to operate the Company’s business to 
meet with objective and reach its goal, to monitor the works and performance of the managements, to manage the 
risk, to defined vision, goal and operation plan, annual budget and business strategy for supporting the business 
operation to meet with effectiveness and efficiency by taking of utmost benefit of the Company, shareholders and 
related parties under the good governance as significant.

     Corporate Governance
     The Company manipulated the manual of corporate governance policy, business ethics and employee 

ethics and delivered them to the Company Board, the executives and all employees to  take it as the guide line 
for business operation as well as the guide line for working. These policies will be reviewed every year.  In 2013 
the principle of corporate governance has been revised to suit the current situation following the rules of ASEAN 
Corporate Governance Scorecard and this will be proposed to the Company Board Meeting no. 1/2557 on February 
12, 2014 for further official approval. The Company also promotes good corporate governance continuously following 
the Company Corporate Culture: BEAUTY from within through the six shared values which are Boundaryless, Ethics 
and Integrity, Adaptability to Change, Unity, Talent and You are Our Value Customers.

     Report of the Interest of Directors, Executives and Related Group
     The Company Board and the executives have duties to manipulate the report of interest for themselves 

or other related groups as for being infrastructure information of corporate governance in term of gain or lose at 
the level of the directors and senior exclusives. The report will be made upon every amendment. The Company 
Secretary has duty to keep, collect and make a duplicate copy and submits it to the Chairman. The Chairman will 
audit and acknowledge within 7 days counting upon the date receiving the report. This report will be used for audit 
and treat for conflict of the benefit. Furthermore, the Company set agenda on the issue on Report of the Company 
Security holding by the Company Board and the executives to be regular agenda of the Company Board of Directors 
Meeting and the Executive Committee Meeting for reporting this to all parties to acknowledge.

     Transaction with Possible Conflict of Interests
     The Company Board of Directors defined guide line to practice with any item that has or may have 

Conflict of Interests among the shareholders, directors, executives and other related parties that may have other 
conflict with carefulness and reasonable practice that is concerned to the utmost benefit of the Company. Price is 
fixed in accordance with the trading condition that is fair as well as to have transaction with other external groups. 
The information is accurately and entirely disclosed in accordance with reasonable and independent principles. The 
procedure of any transaction is transparent and cares for utmost benefit of the Company by complying with the 
instructions and practicing guideline of the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange 
of Thailand.



161REPORT2013
ANNUAL

     At every consideration of transaction with possible conflict of interests, the Company will follow the 
process of related transaction with notification and disclosure at the meeting for names and relationship of related 
groups, the policy of fixing the price, transaction value, contract partner, essential reason of such transaction, opinion 
of the Audit Committee as well as the different agreement from the meeting resolution. The directors, who are 
stakeholders, will  leave the meeting room with null vote on that agenda in order that the other directors can 
express opinion independently. 

    In 2013, the Company had no related transaction or trading of assets that against the rules of the 
Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.

    The Board of Directors Meeting
    The Company set the Board of Directors’ meeting date in advance every year and will inform the 

meeting schedule at early of the year.  The meeting will not less than one in a quarter and may have additional 
meetings in case of need. The Company Board of Directors gives importance of meeting participation that it is the 
duty to acknowledge and coordinate in making decision to operate the Company’s business. Every director shall 
attend the Board of Directors’ meeting regularly, except in the case that is unable to attend, they are allowed to 
absent the meeting. In this case, any suggestion or comment shall be left to the Company Secretary and inform 
at the meeting to acknowledge and monitor the resolution of such meeting.

    The Company Secretary will send notice of call to the meeting with agenda, minutes of previous 
meeting report and attached documents that have complete information to every director to have sufficient times 
to study the documents before the meeting at least 7 days in advance, exceptional there is an emergency case.

     The Company Chairman and CEO shall collaborate to set the meeting agenda and consider the issue 
to propose at the Company Board of Directors Meeting. Furthermore, the Board of Directors can propose additional 
agendas through the Company Secretary and can express opinion independently. Senior directors shall be invited 
to attend the meeting from time to time in order to acknowledge the policy directly for effective practice.

     The resolution of the Company Board of Directors Meeting is cast by major vote basis. 1 director has 
1 vote. The directors with the most vested of interest shall not participate in the meeting and/or vote for that issue. 
In case of equal vote, the Chairman of the meeting will vote for justice. The Company Secretary has duty to record 
the minutes of meeting in written covering entire significant information and to complete it in certain time and 
propose to the meeting for acknowledgement to be the 1st agenda on the next meeting.

    The minute of meeting that has been certified by the Company Board of Directors will be collected 
with systematic and stay in the condition for the Company Board of Directors and related group to audit and are 
convenient to search. In 2013, there were 6 Company Board of Directors Meetings and detail of the meeting 
attendants of the directors was disclosed on the topic List of Name, Position and Meeting Statistic of the Company 
Board of Directors on page 138 and meeting statistic summary of each director from each committee in 2013 on 
page 177 of this annual report.

    Remuneration
    The Remuneration Committee clearly stipulated remuneration’s policy and regulation to pay for the 

directors and proposed it to the Company Board of Directors for having approval from the shareholders. The procedure 
of considering annual remuneration amount is transparent and the General Shareholders Meeting will approve the 
remuneration amount. Remuneration’s structure and composition is based upon individual director’s duty, responsibility 
and benefit for the Company and this has to be associated with the Company’s business performance and compares 
to the same level industry. The directors who are assigned to have duty and responsibility on specific issue shall 
gain more remuneration for that mission appropriately.
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     Remuneration for the directors is stipulated as following regulations:
1. Meeting Attendance Fees

■	 Board of Directors
 - The Board of Directors- paid to attendance directors Baht 6,000
■	 The Audit Committee 
 - Audit Committee chairman Baht 20,000 / time
 - Audit Committee members Baht 15,000 /time
■	 The Executive Committee - only paid to attendance directors Baht 5,000 
■	 The Committees
 - the Nomination Committee, the Remuneration Committee and the Risk Management Committee  
 - only paid to attendance directors who are non-executives Baht 5,000
In case each board or committee has the meeting more than one time, remuneration is paid 
just one time only.

2. Annual Bonus – paid to all directors
      Total remuneration of the directors must not exceed the limit amount approved by the 
shareholders meeting.
          Remuneration of the executives is determined according to the principles and policy of the 
Remuneration Committee that associates with performance of the Company and each individual executive in 2013 
and this was disclosed in the annual report and annual statement 56-1 on the topic: Remuneration.

    Competency Development of the Directors and the Executives
     The Company’s directors and all executives developed their knowledge and competency by frequently 

attending the training courses that are related to the development of knowledge and competency as the directorial 
duties. Every director had been participated in directorial course from the Institute of Directors Association (IOD). 
Furthermore, the Company encourages them to participate in the seminars and training courses conducting by the 
Institute of Directors Association (IOD), the stock Exchange of Thailand, Thai Company Registration or any independent 
institutes for the benefit of the Company’s improvement and development continuously.

	● Information of Institute of Directors Association (IOD) Training Course

Name of Directors DAP DCP EAC RCC CDC
DCP 

Refresher

1.Mrs.Kanchana  Saisiriporn - 32/2003 - - - -
2.Ms.Somsakdi  Dhanasarnsilp - 5/2001 - - - -
3.Mrs.Teerada  Ambhanwong 3/2003 51/2004 - - - -
4.Mr.Manu   Leelanuwattana 3/2003 68/2005 - - - -
5.Mr.Chailert   Manoonphol 3/2003 - - - - -
6.Mrs.Tipaporn  Chokwatana 3/2003 68/2005 - - - -
7.Mrs.Oradee   Rungruangroj - 5/2001 1/2000 1/2006 3/2008 1/2008
8.Mrs.Watchanee Watanathawanwong - 1/2000 - - - -
9.Mr.Wanchai  Umpungart 35/2005 102/2008 - - - -
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	● Training Courses’ Information of the Directors and Executives in 2012-2013

Name of Directors

CG Forum 

4/2556

Updated

COSO’s 2013

TLCA Annual 

Risk Management 

Conference 2012 

by Association of 

Listed Companies

To understand the 

Financial Statement 

IFRS in Business 

Language by

 Federation 

Accounting 

Professions

Thai Intelligent 

Investors 1st by 

Thai Investment 

Academy

Productivity 

Facilitator by

Thailand 

Productivity 

Institute

Mrs.Teerada  Ambhanwong - ✓ ✓ ✓ -
Mrs.Oradee   Rungruangroj ✓ - - ✓ -
Mrs.Watchanee  Watanathawanwong - ✓ - - -
Mr.Prakit    Choonhasomboon - - - - ✓

Mrs.Chantra  Tangtanasaringkarn - ✓ - - -
Mrs.Choophan  Imthomg ✓ ✓ - - -

	● An Orientation for New Directors
The Company will hold the orientation for the new directors and the Company Secretary will be 
the one who provide information with the lecture and the explanation to them to acknowledge the 
Company’s business policy and related information with an opportunity to gain a more in-depth 
appreciation of the nature and scope of the authority’s operations by visiting individual sites to 
view the facilities. They are received manual file for the listed company directors to help them 
assume their roles, duties and responsibilities with the explanation of law, rules and regulations as 
the status of the listed company directors and the charter of each committee.

	● Those who have Duties involved in Corporate Governance 

The Company promoted and encouraged the Company Secretary, the Secretary of every Committee, 
Internal Audit Unit Manager and those who are involved in Corporate Governance to participate in 
seminars and to attend various training course at Institute of Directors Association (IOD) the Stock 
Exchange of Thailand, Thai Listed Companies Association or other independent institutes. Furthermore, 
they are encouraged to have knowledge about the law and other regulations that are related and 
useful for them to improve and develop the practice of their operations in continuity.

    Succession Plan
	● Senior Executives

     The Company has the succession plan that is prepared prior to the replacement of senior executives 
and chief executive officers of every working section who are going to retire inclusive of the executives who fail 
to continue their duties. The Nomination Committee and the Company Board of Directors shall monitor and evaluate 
working performance of the employees who are encouraged to be promoted to be the executives and have 
qualification to be considered frequently according to these following conditions:

1. To define job titles for the employees who are considered to be encouraged to replace the vacant 
positions. 

2. To nominate the employees who have defined qualification to be in the team of the development 
for replacing the vacant positions.

3. To analyze the feature of individual staffs to find out their advantage or things that need to be 
improved to be comply with each job.

4. To have individual development plan for enhancing potential development and competency level 
of employees who deserve to be nominated for replacing the vacant positions.
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 Authority
1. Liaison for the same direction of understanding between the Company Auditor, the Company Board 

of Directors and Internal Audit Unit.
2. To invite members of the management, the executives of relevant employees to provide explanations, 

opinions of documents as necessary.
3. To have requisite authority to audit any relevant persons and matters within the scope of the Audit 

Committee’s authority and duties.
4. To consult with specialists or the company consultants (if any) or hire third-party consultants of 

specialists if necessary of the company’s expense. 

	● Employees
     The direction to prepare readiness of the employees in the organization begins with the selection of 

those who are smart and be the good persons as well as to be the new generation with knowledge and competency. 
They shall be encouraged to participate the training courses that increase their talent, knowledge and to develop 
them to be ready to grow up with the opportunity to be the executives in the future. Individual Development Plan 
(IDP) is arranged to encourage and develop the ability of the employees who have potential to be the leader under 
succession plan in the future.

8.2 Committees 
  The Company Board of Directors appointed the committees by segregating duty and responsibility to each 

committee in accordance with appropriated knowledge and expertise to be responsible for each duty and to operate 
the business with carefulness.  The 5 committees comprised of the Audit Committee, the Remuneration Committee, 
the Nomination Committee, the Risk Management Committee and the Executive Committee.

  Each Committee has the right as stipulated on each committee charter as follows:
  The Audit Committee
  The Audit Committee is comprised of 3 Independent Directors. They all are independent and have complete 

qualification required by the criteria of the Office of Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of 
Thailand as follows:

No. Name Position

Audit Committee Meeting 

No. of 

meeting

No. of

Attending

1. Mrs.Oradee Rungruangroj Audit Committee 
Chairman

Independent Director 12 12

2. Mrs.Watchanee Watanathawanwong Audit Committee Independent Director 12 12
3. Mr. Wanchai  Umpungart* Audit Committee Independent Director 8 8

Mrs. Choophan  Imthong Audit Committee 
Secretary

Company Secretary 12 12

 * Mr.Wanchai Umpungart has been appointed to be the Independent Director replacing Mr. Kriangsak Sripaisal
   who was retired by rotation at 19th Annual General Shareholders Meeting on April 23, 2013.

 are under items the Board of Directors and Executive’s information on page 176) The Audit Committee has 
monthly meeting schedule and the meeting minute will be reported to the Company Board of Directors. Mrs. Choopan 
Imthong, the Company Secretary is the Audit Committee Secretary.
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  The term of the Audit Committee is one year validity or will be ended upon resignation or removal by 
the Board of Directors or termination from being the Company’s directors. The Committee members who retire from 
rotating term may be re-appointed. The Audit Committee has authority and responsibility complying with the Audit 
Committee Charter as follows.

 Duties and Responsibilities

1. To review and ensure that the Company has accurate and adequate financial reporting.

2. To review and ensure that the Company has sufficient and effective internal control system and internal 
audit system. Its responsibilities include to consider and independence of the Internal Audit Unit, as 
well as to approve and appointment and termination of the head of Internal Audit Unit or other related 
responsible for the Internal Audit Unit.

3. To review that the Company comply with law concerning securities and exchange, regulations of the 
Stock Exchange of Thailand, and any other law related to the Company’s business.

4. To consider, select and nominate independent persons to be the Company’s Auditor, and propose such 
person’s fees, as well as to attend a non-management meeting the Auditor at least once a year.

5. To consider that the related transactions or transactions which may have conflicts of interests are 
complied with the law and the regulations of the Stock Exchange of Thailand in order to ensure that 
they are reasonable and for the best benefit of the Company.

6. To prepare the Audit Committee Reports and have it disclosed in the Company’s Annual Report to 
which must be signed by the Audit Committee’s Chairperson and consist of at least the following 
information:

a. an opinions on the accuracy, completeness and reliability of the Company’s financial report

b. an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system

c. an opinion on compliance with the laws concerning securities and exchange, the regulations of 
the Stock Exchange of Thailand and, or other laws related to the Company’s business

d. an opinions on the suitability of the auditor

e. an opinions on transactions that may have conflicts of interests

f. the number of the Audit Committee meetings, and its attendance record of each committee 
member

g. an opinion or overview comment that the Audit Committee perceived from its performance 
under the charter

h. other transactions that the shareholders and general investors should know under its scope of 
duties and responsibilities assigned by the Board of Directors

7. In carrying out the Audit Committee’s duties, if it finds or has any suspects that there are transactions 
or the following actions which may have a considerable impact on the Company’s financial status and 
performance; it should report them to the Board of Directors in order to correct them within a suitable 
time frame set by the Audit Committee:

a. transactions causing conflicts of interests

b. fraud or irregularity or significant defect in the internal control system

c. breach of laws concerning securities and exchange, regulations of the Stock Exchange of 
Thailand, or other laws related to the Company’s business

If the Board of Directors or its executives failed to arrange to have them corrected within due courses, 
any members of the Audit Committee may report such transactions or actions to the Office of the 
Securities and Exchange Commission or the Stock Exchange of Thailand.
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8. To support and follow up to ensure that the Company has effective risk management system.
9. To improve and amend the Charter of the Audit Committee, and present it to the Board of Directors 

for approval.
10. To perform any other matters as assigned by the Board of Directors with the Audit Committee’s 

approval under the Company’s Articles of Association and law.
 The Remuneration Committee
 The Remuneration Committee comprised of 3 Company’s directors as follows:

No. Name Position

Remuneration Committee 

Meeting

No. of 

meeting

No. of

Attending

1. Mr. Manu Leelanuwatana Chairman Non-executive Director 2 2

2. Mrs. Kanchana Saisiriporn Committee Non-executive Director 2 2

3. Mrs.Teerada Ambhanwong Committee Executive Director 2 2

 The Remuneration Committee is established for having duty to support the Board of Directors to practice 
along with Corporate Governance in term of setting remuneration’s amount, considering paid regulations and 
remuneration’s form of the Company’s directors and senior executives to have confidence that the Company has 
considered remuneration’s amount with transparency and fair.

 Term of the Remuneration Committee is valid for one year and will be ended by resignation or death or 
by the Board of Directors’ resolution. The Committee members who retired upon the expiration of term may be 
re-appointed. According to the Charter of Board of Directors, the Remuneration Committee has authorities and 
responsibilities as follows:

 Authority

1. To invite the management or employees of the Company involved in any particular issues to provide 
some explanation, to give comments and to participate in the meeting, or to provide any documents 
as necessary. 

2. To seek advice and consultation by experts or advisers of the Company (if any), or to commission 
an external adviser or expert in any necessary cases under expenses of the Company.

Duties and Responsibilities

1. To determine the limit of remuneration for the Company’s directors (with consideration on its business 
performance and being compared with the same industry), the amount approved by the General 
Shareholders’ Meeting,  as well as the amount paid in the previous year to be submitting for consid-
eration to the Company Board of Directors and General Shareholders’ Meeting.

2. To consider an appropriation of remuneration to the Company’s directors and other committees on 
individual basis, by taking into account of authority and scope of responsibilities within the amount 
limit approved by the Board of Directors.

3. To consider an appropriation of remuneration to the Remuneration Committee (those who are not the 
Company’s directors) on individual basis, by taking into account of authority and scope of responsi-
bilities within the amount limit approved by the Company’s directors.

4. To improve the Charter of the Remuneration Committee and present it to the to the Board of Direc-
tors for approvals.

5.  To practice any matters assigned by the Board of Directors.
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   The Nomination Committee
   The Nomination Committee is comprised of 4 Company’s directors as follows:

No. Name Position

Nomination Committee

Meeting

No. of 

meeting

No. of

Attending

1. Mr. Manu  Leelanuwatana Chairman Non-executive Director 2 2

2. Mrs. Kanchana  Saisiriporn Committee Non-executive Director 2 2

3. Mrs. Teerada  Ambhanwong Committee Non-executive Director 2 2

4. Mrs. Oradee  Rungruangroj Committee Independent Director 2 2

   The Nomination Committee is established for having duty to support the Company Board of Directors 
to practice along with Good Corporate Governance in term of recruit and select the persons who have qualification 
to be the directors.

   Term of the Nomination Committee is valid for 1 year and will be ended by resignation or death or by 
the Company Board of Directors’ resolution. The committee who retired upon the expiration of term may be 
re-appointed by the Company Board of Directors. The Nomination Committee has authorities and responsibilities as 
follows:

 Authority

1. To invite the management or employees who involve in any particular issues to provide some explana-
tion, to give comments and to participate in the meeting, or to provide any documents as necessary.

2. To seek advice and consultation by experts or advisers (if any), or to consult the external advisers 
or experts in any necessary cases under the Company’ expense.

 Duties and Responsibilities

1. To consider and nominate persons who are qualified to be the Company’s directors.

2. To verify personal record and information of the persons who will be nominated by caring upon competency, 
experience and expertise from various profession as well as the qualification following the Company’s Articles 
of Association and related law.

3. To manipulate the agreement or any suggestion for supporting consideration.

4. To propose the nominated persons for considering by the Company Board of Directors.

5. To adjust and revise Nomination Committee Charter to present to the Company Board of Directors to 
approve the consideration.

6. To practice any matters assigned by the Board of Directors.
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     The Risk Management Committee
     The Risk Management Committee is comprised of 6 committees selecting from the executives who 

have duties and are responsible covering all scope of working who are Accounting-Financial Division, Cosmetics 
Marketing Division, Fashion Lifestyle Marketing Division, Hair Care Marketing Division and Office Administration 
Division as name list below:

No. Name Position

Risk Management 

Committee Meeting

No. of 

meeting

No. of

Attending

1. Mrs.Teerada     Ambhanwong Chairman Managing Director & CEO 12 12
2. Mrs.Watchanee Watanathawanwong* Committee Independent Director 12 11
3. Mr.Prakit     Choonhaspboon Committee Managing Director 

Office Director
12 12

4. Mrs.Chantra     Tangtanasaringkarn** Committee Accounting-Finance 
Division Director

12 11

5. Ms.Siriporn     Tanktahasringkarn** Committee Cosmetics Marketing 
Division Director

12 11

6. Ms.Patchree     Thumrongkitikul*** Committee Hair Care Marketing 
Division Director

12 8

Mrs,Hathairat    Onhirun Secretary Internal Audit Unit 12 12

  * 1 meeting was missed, due to the inconvenient transportation caused 
   by political protestors.
  ** 1 meeting was missed, due to business trip in abroad.
  *** 4 meeting were missed, due to business trip in abroad.

    The Risk Management Committee is established for having duty to support the practice of the Company 
Board of Directors and the Executive Committee in term of evaluating the risk and setting measurement to prevent 
and monitoring the risk to be in proper and accepted level.

    Term of the Nomination Committee is valid for 1 year and will be ended by resignation or death or 
by the Company Board of Directors’ resolution. The committee who retired upon the expiration of term may be 
re-appointed by the Company Board of Directors. The Risk Management Committee has authority, duties and 
responsibilities as follows:

Authority
1. To seek advice and consultation by experts or advisers of the Company (if any), or to commission an 

External Adviser or expert in any necessary  cases under expenses of the Company. 
2. To appoint a working group to evaluate and monitor risk factors throughout the organization. 
Duties and Responsibilities
1. To propose the Risk Management policy to the Board of Directors for  approval.
2. To determine the Risk Management direction to cover through the organization.
3. To follow up the notified procedure and evaluate the risk presented by the Risk Management’s working 

group.
4. To evaluate and approve the Risk Management’s plan presented by the Risk Management’s working group.
5. To propose the. Risk Management’s report to the Board of Directors for approval.
6. To conduct the Risk Management’s sufficiency.      
7. To present the appointment of the Risk Management’s working group to the Board of Directors for 

approval.

8. To revise and amend the Risk Management’s Charter and present it to the  Board of Directors for 
approval.

9. To engage in any other action as assigned by the Board of Directors.
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  The Executive Committee
  The Executive Committee is comprised of 5 committees as follows:

1. Mrs. Teerada Ambhanwong        Managing Director& CEO 
2. Mr. Prakit Choonhasomboon  Managing Director Office Director
3. Mrs. Chantra Tangtanasaringkarn  Account-Finance Division Director
4. Ms. Rattana Wonglertwit   Corporate Office Division Director
5. Ms. Siriporn  Tangtanasringkarn  Cosmetic Marketing Division Director

  Mrs. Choopan Imthong, Company Secretary is the secretary to the Executive Committee.
  The Executive Committee is the managements who have duties to administrate the Company’s business 

following the assignment from the Company Board of Directors with responsibility, care and integrity in the same 
way as fiduciary should be made to in the same situation with bargaining power of trade without the influence of 
their status as executive directors.

   Term of the Executive Committee is last for 1 year and will be ended by resignation or death or being 
described as inappropriate or untrustworthy to manage business of which is held by the public complying with the 
announcement of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand or who retired upon 
the expiration of term but not be re-appointed in the same position or retired from the Company Board of Directors’ 
resolution. The Executive Committee who retired upon the expiration term may be re-appointed. 

  The Executive Committee has authority, duties and responsibilities as follows:
Authority
1. To appoint, remove, transfer, evaluate and determine compensation and welfare of employees of different 

levels.
2. To appoint and remove any other working committee to carry out necessary for the management of the 

company.
3. To issue regulations and announcements on performance of duties; to assign authority to members of 

the Executive Committee and/or employees serving managerial posts; and, to execute authorization on 
the Company assets.

4. To approve engagement in non-financial juristic actions provided that the amount doesn’t over Baht 10 
million.

5. To approve acceptance or cancellation of loans, provided that the amount doesn’t over Baht 50 million.
6. To approve investment, sale of investment capital in ordinary shares and/or any other securities, provided 

that the amount doesn’t over Baht 10 million.
7. To approve investment, sale of short-term investment ordinary provided that the amount doesn’t over Baht 

50 million.
8. To approve sourcing and investment in fixed assets, provided that the amount doesn’t over Baht 50 

million.
9. To approve modification, destruction and disposal of fixed assets and intangible assets which are no longer 

in use, damaged, lost, destroyed, deteriorated and out , provided that the book value  doesn’t over Baht 
20 million.

10. To approve modification, change of price and destruction of raw materials and/or remaining inventory 
which are deteriorated or out of date, provided that the book value doesn’t over Baht 20 million.

11. To approve the cut of Accounting Bad Debt and/or other assets that the amount doesn’t over Baht 2 
million.

12. To approve compromise or settlement of dispute by arbitration, complaint, filling or lawsuits and/or any 
legal proceeding on behalf of the Company on matters which are not normal business course of the value 
doesn’t over Baht 2 million and /or which are normal business course of the value doesn’t over Baht 20 
million.
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13. To invite members of the management or relevant employees to provide explanations, opinions or 
documents as necessary.

14. To consult with specialist or the Company‘s consultants (if any) or hire third-party consultants or 
specialist if necessary at the expense of the Company.

15. To authorize executives of the Company or other individuals to act on their behalf. 
Duties and Responsibilities
1. To propose goals, policies, operational plans and annual budgets to the Board of Directors.
2. To manage the business of the Company in accordance with directions, goals and business policies.
3. To enhance the competitiveness of the Company and encourage continuous innovation.
4. To ensure that the operation of the Company is consistent with the law, the Company’s objective 

and articles of association, shareholders meeting resolutions, Board of Directors’ resolutions and 
relevant resolutions.

5. Members of the Executive Committee may distribute responsibilities among themselves, provided 
that the Executive Committee is kept informed of the progress of the matter each member oversees.

6. To arrange for financial statements to be prepared in order for the auditors to audit and /or review 
prior to proposal to the Audit Committee and the Board of Directors respectively.

7. To review matters to be proposed to the Board of Directors for approval.
8. To revise the Executive Committee Charter and proposed it to the Board of Directors for approval.
9. To engage in any other action as assigned by the Board of Directors.

8.3 Nomination and Appointment of the Director and Management
    (1) Independent Directors 

    Procedure of Nomination of Independent Director
    The Company Nomination Committee comprised of 4 committees whereas the Audit Committee Chairman 

who is the Independent Director is in the Committee. To recruit the persons who have qualification in education, 
experience and expert in profession including the qualification of the independent directors as defined by the 
Company. Then propose to the Board of Directors Meeting and the Shareholders Meeting.

     “The Company Independent Director” is the independent person who has qualification that meets with 
the condition and is defined by the Capital Market Supervisory Board as follows:

1. Holding no more than one percent with voting rights of parent company, the associations, the 
affiliates of juristic persons with possible conflict of interests inclusive of shareholding by individual 
related to such independent directors.

2. Not serving, or have served, as a director who is involved with the manager, a staff member, 
an employee or a consultant with monthly wage. The person also must not be an individual with the 
authority to control the company, the parent company, the associates, the affiliates, the associates as 
the same level, or juristic persons with possible conflict of interests with the exception of the case 
where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he 
or she is appointed as an independent director.

3. Not related by blood or law as father, mother, spouse, sibling or child, spouse of son or daugh-
ter of executives, major shareholders, individuals with the authority to control the company or candidates 
for the position of an executive or an individual with the authority to control the company or an as-
sociates.

4. Not having, or have had, a business relationship with the company, the parent company, the 
associates or juristic persons with possible conflict of interests, in such a manner that may interfere 
with one’s independent discretion, the person also must have not been or have been a significant 
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shareholder, a director who is not independent director or an executive with business relationship in 
the company, the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholders of the entities 
with the authority to control the company. There is an exception in the case where he or she has 
retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed 
as an independent director.
  The business relationship as described in the above paragraph is  inclusive of normal trading 
transactions for the conduct of  business ; lease or letting of immovable; transactions relating to as-
sets or service; provision or acceptance of financial assistance through acceptance or provision of 
loans and guarantees, the use of assets as collateral and other such practices which result in the 
company or the party to the agreement being under the obligation to repay the other party for an 
amount from three  percent of net tangible assets of the company or from twenty million Baht which-
ever is lower. The calculation of such obligation to debt is to be in accordance with the Announcement 
of the Stock Exchange of Thailand on the Related Transaction Criteria with exceptions. The said ob-
ligation to debt includes that which has materialized during the period of one year prior to the day of 
business relationship with the same individual.

5. Must not be, or has been, an auditor or the company, the parent company, the associates, the 
affiliates or juristic persons with possible conflict of interests, not being the major shareholders, direc-
tor who is not an independent director, executive, partner in a partnership of the audit office with 
which the auditor company, the parent company, the associates, the affiliates or juristic persons with 
possible conflict of interests is associated. There is an exception in such case where he or she retired 
from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an 
independent director.

6. Must not be, or has been, a provider of a professional service including the services as a legal 
consultant or a financial consultant for which greater than two million Baht of fee is paid per year by 
the company, the parent company, the associates, the affiliates or juristic persons with possible con-
flict of interests. In case that the professional service is a juristic person, it includes the major share-
holders, director who is not an independent director, executive or partner in a partnership of the 
professional service. There is an exception in such case where he or she has retired from such a 
position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent 
director.

7. Must not be a director appointed to represent a director of the company, a major shareholder, 
or a shareholder who is related to a major shareholder.

8. Must not have the business that is similar and compares to the same significant of the com-
pany or subsidiary, the partner in the same significant partnership, the director who participate in 
business administration, employee, staff, consultant with salary or hold the share more than one per-
cent of shares with voting rights belonging to the other company that has similar business and com-
pete with the same significant of the company and subsidiary.

9. Must not have any other characteristic which is an obstacle to the giving of free opinion on the 
operation of the company.

   (2)  Nomination of Director and Management
    Procedure of selecting Candidates
    The Nomination Committee has duty to select the qualified person (s) to be directors and senior 

executives basing upon their education, experience and specialist in various professions inclusive of working 
performance as the directors in previous periods. The nomination will be presenting to the Board of Directors Meeting 
for initial consideration prior to the shareholders meeting. Exceptional in case that member (s) of Board of Directors 
has (have) not resigned according to the agenda set forth, the nomination committee may consider the selection 
of qualified candidates to present to the Board of Directors’ meeting to be appointed to be the new director to 
replace the vacant position in compliance with the Company’s Articles of Association.
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    The nomination will be selected from those who are well educated, specialist in various profession, 
have wide vision of leadership, integrity and transparent working profile inclusive of having ability to express their 
opinion independently.

    Election of Directors through Shareholders Meeting and Right of Minority  Shareholders
    Right of Minority Shareholders
    Shareholders are allowed to present name list of qualified nominees to the shareholders meeting. The 

Company offered an opportunity and the right to shareholders to present name of person to be selected as the 
company’s directors to the General Shareholders Meeting starting from December 1- 31, 2013. This right was 
announced on Stock Exchange of Thailand’s website; www.set.or.th and invited all shareholders on the Company’s 
website; www.occ.co.th with definition of shareholders’ qualification, explanation of rules and procedures of the 
Board of Directors’ consideration.

    Procedure of Election
    According to the Company’s Articles of Association: Chapter 3 “Board of Directors” Article 21 stipulating 

that the directors shall be elected at the shareholders meeting in accordance with the following rules and procedures:
1. A shareholder shall have one vote for one share.
2. Each shareholder must exercise all of the votes to elect one or several persons to be a director 

or directors and must not allot his or her votes to any person in any number.
3. The person having the highest number of votes to the lower number of votes in order shall be 

elected as the directors equal to the number of directors to be elected at the Shareholders’ Meeting 
in such election. In case where the numbers of votes for the candidate in descending order are 
equal which would otherwise cause the number of directors to be elected at the Shareholders’ 
Meeting to be exceeded in such election, the Chairman shall have a casting vote

    Nomination Procedure of Senior Executive
    The Company Board of Directors will appoint the Company’s Senior Executive who is the Managing 

Director and CEO basing upon competency, knowledge and ability by following the nominating procedure of the 
Nomination Committee.

    The other executives will be considered to appoint, remove or transfer in accordance with knowledge, 
competency or appropriation with objective and policy that defined by the Company Board.

8.4 Corporate Governance of Subsidiaries and Joint Ventures
    The Company has no subsidiaries and/or joint ventures. 

8.5 Regulated the Use of Inside Information
    The Company has measurement to protect incorrect use of inside information as clearly written in the 

employees’ ethics. The directors, executives, employees and related persons who are spouse and minor children 
including the staffs who work in the units that involve with inside information use, are not allowed to use inside 
information that has significant issue towards the change of price for the Company’s securities which are not 
disclosed to the public for trading the Company’s securities during 1 month prior to the disclosure of financial 
statement to the public. This is to protect the misuse of inside information that may affect to the right of shareholders. 
Every time when any director and executive trades, distributes or transfers the Company’s shares, they must report 
to the Company Secretary. The Company Secretary will report to the Office of Securities Exchange Commission to 
acknowledgement within the defined period. The report of shareholding of the directors and spouse has set to be 
an agenda on the Company Board of Directors Meeting every quarter. 

    As if there is any lost occurred and it can be proved that lost caused by the action of any director or 
executive, that any director or executive will be punished and responsible to compensate for that lost to the 
Company.
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    The Company Board has management towards the conflict of benefit for related group with carefulness, 
fairness and transparency. In case there is any related item, the information must be obviously consider with 
carefulness and transparency in time.  The Company Board or any executives who are stakeholders of the benefit 
on the item for consideration won’t attend the meeting on that agenda. Therefore, the consideration of the Company 
Board and the executives can be true and for the total benefit of the Company and relate group.

8.6 Auditor Fees

    (A) Auditor Fees 
       In year 2013, the Company paid auditor fees to KPMG Phoomchai Audit Ltd. totally amounted 
       to 660,000.00 Baht.

    (B)  Other Services - None

8.7 The Practice of Corporate Governance on the others cases

    Self-Evaluation of the Company Board of Directors

    Every year the Company Board of Directors will have self-evaluation once a year by using the form Code 
of Practices belonging to the Stock of Exchange of Thailand as a guideline to review the performance, points and 
problems that occurred during previous year and to enhance the working efficiency of the directors. The form of 
this self-evaluation is harmonized to the principles of corporate governance, duty and responsibility of the Company 
Board of Directors consisting of 6 topics as follows:

4. Structure and Qualification of the Company Board of Directors Meeting
5. Role, Dust and Responsibility of the Company Board of Directors Meeting
6. The Company Board of Directors Meeting
7. The Duty of the directors
8. Relationship with the management and 
9. Self-Development of the directors and executives 

    Each of the Company Board will evaluate oneself freely. The Company Secretary will collect the self-
evaluation form and make a report to summarize the result then present to the Company Board of Directors Meeting. 
This self-evaluation result will be analyzed for the conclusion to define measurement of further improving the efficiency 
of the Company Board. 

      The self-evaluation result of the Company Board of Directors in 2013 has been presented at the Company 
Board of Directors Meeting No. 1/2556 on February 12, 2013. The overall conclusion of self-evaluation showed that 
the operation was generally good and appropriated.

    Information of the Company Board of Directors and the Executives

 ● Company Board of Directors
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Name / Position

Term of Directors

as at Dec 31,2013

Curriculum Vitae and

Training

*Proportion 

of

share holding

Director 

training 

Program

Experience

Mrs.Kanchana  Saisiriporn
Age 67years
- Chairman
- Nomination Committee
- Remuneration Committee

No. of Years being the Director
37 Years (since 1976)

Bachelor Degree in 
Political Science, 
Ramkhumhaeng 
University

0.33% DCP
32/2003

Listed Company: 1
1976 - Present O.C.C. Plc. Present position
    Chairman
Other Non - listed Companies: 7
Competitive Business related to Company’s 
Business
 - Director Thai Bunka Fashion Co., Ltd.
  - Vice Chairman 
  Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd.
  - Chairman Hair Service (Thai) Co., Ltd.
  - Managing Director
  Oriental Salon Business Co., Ltd
  - Managing Director M.I.L. (Thailand) Co., Ltd.

Mr.Somsakdi  Dhanasarnsilp
Age 70 years
- Vice Chairman

No. of Years being the Director
26 Years (since 1987)

Bachelor Degree in 
Business Administration, 
Sukhothai thammatirat 
University
Bachelor Degree in 
Political Science, 
Ramkhumhaeng
University      

1.66% DCP
5/2001

Listed Companies: 3
1987 - Present  O.C.C. Plc.
    Present position Vice Chairman 
1972  - Present SahaPathana Inter-Holding Plc.
    Present position Director
1972  - Present SahaPathanapibul Plc.            
    Present position Director                            
Other Non- listed Companies: 25
Competitive Business related to Company’s Business
 - Director SahaPathana Inter-Holding Plc.
 - Director Pattaya Manufacturing Co., Ltd.

Mrs.Teerada  Ambhanwong
Age 43 years
- Managing Director & CEO
- Risk Management Committee      
- Chairman
- Nomination Committee
- Remuneration Committee

No. of Years being the Director
5 Years (since 2008)

Master of Marketing, 
Sasin Graduate Institute 
of Business
Administration
Chulalongkorn University
Bachelor Degree

2.47% DCP
51/2004

Listed Companies: 4 
2008 - Present O.C.C. Plc.
        Present  position Managing Director/CEO  
1999 - Present People’s Garment Plc.
      Present position Director
1999 - Present S&J International Enterprises Plc
    Present position Director
1999 - Present I.C.C. International Plc.
    Present position Business Dept. Asst. Director

Other Non- listed Companies: 17
Competitive Business related to Company’s Business  
- Director Oriental Salon Business Co., Ltd.
- Director   Hair Service (Thai) Co., Ltd.
- Director   International Laboratory Co., Ltd.
- Director   Pattaya Manufacturing Co., Ltd.
- Director   Zen Salon Business Co., Ltd.
- Director   Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd.
- Director   People’s Garment Plc.
- Director   S&J International Enterprises Plc
- Business Dept. Asst. Director
 I.C.C. International Plc.

The Board of Directors’ Information
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Name / Position

Term of Directors

as at Dec 31,2013

Curriculum Vitae and

Training

*Proportion 

of

share holding

Director 

training 

Program

Experience

Mr. Manu  Leelanuwatana
Age 68 years
- Nomination Committee
 Chairman
- Remuneration Committee 
 Chairman

No. of Years being the Director
26 Years (since 1987)

Bachelor of Mechanical 
Engineering, 
Chiba University, Japan

0.06% DCP
68/2005

Listed Companies: 5    
2007 - Present SahaPathana Inter-Holding Plc.
   Present position Director
2004 - Present I.C.C. International Plc.
   Present position Director
1987 - Present O.C.C. Plc.
   Present position 
   Nomination Committee Chairman and 
   Remuneration Committee Chairman
1976 - Present Textile Prestige Plc.
        Present position Chairman
1973 - Present Thai Wacoal Plc.
        Present position Chairman                 
Other Non- listed Companies: 29
Competitive Business related to Company’s Business
 - Director SahaPathana Inter-Holding Plc
 -  Director I.C.C. International Plc.
 - Chairman Thai Gunze Co., Ltd.
 - Chairman Pattaya Manufacturing Co., Ltd.

Mr. Chailert  Manoonphol
Age 54 years
Director

No. of Years being the Director
26 Years (since 1987)

Master of Science in 
Management and 
Human Relation, Abilene 
Christian University, 
Texas, U.S.A. 
Bachelor of Business
Administration 
Assumption
University   

0.05 % DAP
3/2003

Listed Companies: 3  
1990 - Present I.C.C. International Plc.
   Present position  
        President Business Div. S
1987 - Present O.C.C. Plc.
   Present position Director
1985 - Present People’s Garment Plc.
   Present  position Director 
Other Non- listed Companies: 9
Competitive Business related to Company’s Business
 - President Business Div. S
  I.C.C. International Plc.
 - Deputy Managing Director
  People’s Garment Plc.
 - Managing Director
  Champ Ace Co., Ltd.

Mrs. Tipaporn  Chokwatana
Age 67 years
Director

No. of Years being the Director
3 Years (since 2010)

Bachelor Degree in 
Political Science, 
Ramkhumhaeng
University
Secretary from Pitman 
London

3.97 % DCP
68/2005

Listed Companies: 2
2010 - Present O.C.C. Plc.
        Present position Director
1995 - Present S&J International Enterprises Plc
        Present  position Vice Chairman 

Other Non- listed Companies: 22
Competitive Business related to Company’s Business
- Vice Chairman
  Make-up Technic International Co., Ltd.
 S&J International Enterprises Plc
   International Laboratories Corp. Ltd.
- Director Thai Bunka Fashion Co., Ltd.

The Board of Directors’ Information
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Name / Position

Term of Directors

as at Dec 31,2013

Curriculum Vitae and

Training

*Proportion 

of

share holding

Director 

training 

Program

Experience

Mrs. Oradee  Rungruangroj
Age 63 years
-Audit Committee Chairman
-Nomination Committee

No. of Years being the Director
26 Years (since 1987)

Master of Arts in 
Economics
CaliforniaStateUniversity,  
Long Beach, U.S.A.
Bachelor of Economics 
Banking
and Financefrom 
Thammasat University

3.97 % DCP
5/2001
EAC

1/2001
RCC 

 1/2006
DCP 

Refresher
 1/2008 
CDC

3/2008

Listed Companies: 1
1994 - Present O.C.C. Plc.    
   Present position Audit Committee Chairman 

Other Non - listed Companies:
- Treasurer Director Thai Chamber of Commerce
 and Board of Trade of Thailand
Competitive Business related to Company’s Business
- none

Mrs.Watchanee 
Watanathawanwong
Age 60 years
- Audit Committee
- Risk Management Committee

No. of Years being the Director
14 Years (since 1999)

Master of Business
Administration and 
Bachelor of Accounting 
ChulalongkornUniversity
Certified Public
Accountant   

- DCP
1/2000

Listed Companies: 2   
2006 - Present Matching Studio Plc.
        Present  position Executive Director
1999 - Present O.C.C. Plc.    
   Present position Audit Committee

Other Non-listed Company: 8
Competitive Business related to Company’s Business
- none -    

Mr. Wanchai  Umpungart
Age 66 years
- Audit Committee

No. of Years being the Director
8 Months (since 23Apr, 2530)

Master of Marketing, 
Sasin Graduate Institute 
of Business 
Administration
Chulalongkorn University
Bachelor Degree in
Commerce and 
Accountancy
Chulalongkorn University

- DCP
102/2551

DAP
35/2548

Listed Companies: 4
2013 - Present O.C.C. Plc.    
   Present position Audit Committee        
2013 - Present SahaPathanapibul Plc.            
   Present position Independent Director
2005 - Present Lohakit Metal Plc. 
   Present position Chairman & Audit     
    Committee Chairman
2491 - Present Muramoto Electron (Thailand) Plc. 
   Present position Audit Committee

Other Non- listed Company: 1
Competitive Business related to Company’s Business
- none -

Note :  1. * Including shares held by the spouse and minor children

     2. Mrs. Tipaporn  Chokwatana is Mrs. Teerada  Ambhanwong’s aunt in-laws

The Board of Directors’ Information
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Executive Committee

Executive Committee

Name / Position
Curriculum Vitae & Training 

1
 Proportion 

share

holding

Director

Training 

Program

Skill and Experience

Mrs.Teerada  Ambhanwong
Managing Director & CEO
Age 43 years

Master Degree 
in Marketing Sasin Graduate 
Institute of Business 
Administration

2.47% DCP
51/2004

Marketing, Product Brand Management, 
Business Development, Product 
Development Distribution, 
Joint Venture, International Trade 
Fashion Lifestyle Business

Mrs.Chantra Tangtanasaringkarn
Director
Accounting-Finance Division
Age 60years

Bachelor Degree 
in Accounting, 
Rajabhat Suan Dusit University
CFO Training Program, 
Federation of 
Accounting Profession

0.08% DCP
73/2006

Accounting, Financial, Banking, 
Investment and Revenue   

2 Mr. Prakit  Choonhasomboon
Director
Managing Director office
Age 63 years

Bachelor Degree 
in Management Science,
Sukhothai Dhamathirat
University
Risky Administration Training, 
Sasin Graduate Institute of 
Business Administration

- DCP
3/2000
DCP

Refresher
2/2006

General Administration and 
Management, Marketing, Distribution, 
Purchasing Management, Production, 
International Trading, Accounting and 
Computer Application

Ms.Rattana  Wonglertwit
Director
Corporate Office Division
Age 60 years

Bachelor Degree of 
Liberal Arts
Thammasat University

0.32% DCP 
73/2006

FN 
28/2006

Advertising, Public Relation, Marketing, 
Mass Communication, Business 
Development and Product Development

Ms. Siriporn  Tangtanasringkarn
Director
Cosmetics Marketing Division
Age 50 years

Bachelor Degree 
of Liberal Arts
Thammasat University

0.00% - Advertising, Public Relation, Marketing, 
Mass Communication, Business 
Development and Product Development

Notes: 1. Including shares held by the spouse and minor children

           2. Mr. Prakit Choonhasomboon’s employment contract was due since December 31, 2013 and no extension

2013 Meeting Statistic
Meeting Summary of the Company Board of Director and the Committees in 2013 

No. Name Director
Audit

Committee

Nomination 

Committee

Remuneration 

Committee

Risk

Management 

Committee

Executive 

Committee

19th

Sharre holders

Meeting 

23/04/13

1. Mrs.Kanchana  Saisiriporn 6/6 - 2/2 2/2 - 11/12 1/1
2. Mr.Somsakdi  Dhanasarnsilp 1/6 - - - - - -/1
3. Mrs.Teerada  Ambhanwong 6/6 - 2/2 2/2 12/12 12/12 1/1
4. Mr.Manu  Leelanuwattana 6/6 - 2/2 2/2 - - 1/1
5. Mr.Chailert  Manoonphol 5/6 - - - - - 1/1
6. Mrs.Tipaporn  Chokwatana 5/6 - - - - - 1/1
7. Mrs.Oradee  Rungruangroj 6/6 12/12 2/2 - - - 1/1
8. Mrs.Watcharee Watanathawanwong 6/6 12/12 - - 11/12 - 1/1
9. Mr.Wanchai  Umpungart* 4/4 8/8 - - - - 1/1
10. Mrs.Chantra  Tangtanasaringkarn - - - - 11/12 12/12 1/1
11. Mr.Prakit  Choonhasomboon - - - - 12/12 12/12 1/1
12. Ms.Rattana  Wonglertwit - - - - - 11/12 1/1
13. Ms.Siriporn  Tangtanasringkarn - - - - 11/12 11/12 1/1
14. Ms.Patchree  Thumrongkitikul - - - - 8/12 - 1/1

*Mr. Wanchai Umpungart has been appointed to be the director replacing Mr. Kriangsak Sripaisal whose term 
 was ended as per the agenda on 19th Annual General Shareholders Meeting on April 23, 2013.
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Company Share’s Report of the Directors and the Executives of 2012 and 2013
The Company’s Directors

Name

Total Shares (Shares)* Increase/Decrease

Annual (Shares)31December2012 31December2013

Mrs. Kanchana Saisiriporn 200,000 200,000 -

Spouse and Minor Children -              - -

Mr. Somsakdi Dhanasarnsilp 994,960 994,960 -

Spouse and Minor Children - - -

Mrs. Teerada Ambhanwong 1,481,975 1,481,975 -

Spouse and Minor Children - - -

Mr. Manu Leelanuwatana 38,790 38,790 -

Spouse and Minor Children - - -

Mr. Chailert Manoonphol 30,000 30,000 -

Spouse and Minor Children - - -

Mrs. Tipaporn Chokwatana 2,379,300 2,379,300 -

Spouse and Minor Children - - -

Mrs. Oradee Rungruangroj - - -

Spouse and Minor Children - - -

Mrs.Watchanee Watanathawanwong - - -

Spouse and Minor Children - - -

Mr. Wanchai Umpungart - - -

Spouse and Minor Children - - -

The Executives 

Name

Total Shares (Shares)* Increase/Decrease

Annual (Shares)31December2012 31December2013

Mrs. Teerada Ambhanwong 1,481,975 1,481,975 -

Spouse and Minor Children - - -

Mr. Prakit Choonhasomboon - - -

Spouse and Minor Children - - -

Mrs. Chantra Tangtanasaringkarn 48,720 48,720 -

Spouse and Minor Children - - -

Ms. Rattana Wonglertwit 196,790 196,790 -

Spouse and Minor Children - - -

Ms. Siriporn Tangtanasringkarn 2,000 2,000 -

Spouse and Minor Children - - -
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Company

Position Holder

Mrs.Kanchana 
Saisiriporn

Mr. Somsakdi
Dhanasarnsilp

Mrs. Teerada
Ambhanwong

Mr.Manu 
Leelanuwattana

Mr. Chailert 
Manoonphol

Mrs. Tipaporn 
Chokwatana

Thai Bunka Fashio Co., Ltd. D D

Shiseido Professional (Thailand) 
Co., Ltd.

B D

Hair Service (Thai) Co., Ltd. A D

Oriental Salon Business Co., Ltd. C D

M.I.L. (Thailand) Co., Ltd. C

Saha Pathana Inter-Holding PLC. D D

I.C.C. International Plc. F D E

Pattaya Manufacturing Co., Ltd. D D A

International Laboratories 
Corp., Ltd.

D B

Zen Salon Business Co., Ltd. D

People’s Garment Plc. D

S&J International Enterprises Plc. D B

Thanulux Plc.

Thai Gunze Co., Ltd. A

Notes   A = Chairman B = Vice Chairman  C = Managing Director
     D = Director  E = Section Director  F = Asst. = Section Director

    The Company encouraged all employees to realize and take part in being the good citizens to return 
benefit to the community and society continuously until present days. The Company’s outstanding and profession 
in beauty business have been utilized to form the project “Pass Happiness to the Society through Beauty”. The 
Company’s CRS project has been selected to be 1 in 50 of Listed Company that has CRS Good Practice from 
Thailand Association Registration’s CSR Club.

    Furthermore, the Company is aware of its responsibility towards overall of the society in term of business 
and social stability as follow;

    (1)  Fair Business Operation 

       The Company realizes and places importance on fair business operation that concerns to the equality, 
trustworthy and doesn’t take advantage but keeps benefit for the stakeholders in accordance with good corporate 
governance under following management;

 ● The Company places importance on its all employees as the valuable treasure. Therefore, they have 
been encouraged and supported to have best welfare and well-being lives by being provided appropri-
ate and fair payrolls beneath the atmosphere of happy workplace. The Company’s welfare comprises 
of annual medical check- up, provident fund, group life insurance covering all cases of death, monetary 
grant to the death of employees’ parents or spouse and inactivated influenza vaccine for instance.

Information of Directors in the Related Companies
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 ● The Company places importance and responsibility on all customers with regularity. The Company’s 
ambition is to satisfy and give confidence to the customers continuously by developing products and 
paying attention with responsibility. The Company’s customers must receive the god quality of products 
and services with safety and reasonable price complying with the defined standard. Information of the 
customers are not taken as a benefit for the Company and related persons. Call Center was set up 
for receiving complaint, suggestion and providing the products’ consult as well as the service from the 
customers by contact to tel. No.02 295 1333. 

 ● The Company treats its business partners with ethics of trading conditions, equality and fairness. Both 
have good business relationship, exchange knowledge and cooperate in developing the added value 
of the products and services. No violation on each right but strictly practice in accordance with trad-
ing contract and promise. The Company operates its business with ethics by not asking or receiving 
any assets or other benefits beyond the trading agreement. 

 ● The Company treats all creditors along with trade term and faithfulness, neither loan payable nor trade 
account payable. Debts are paid to loan payable and/or trade account payable punctually in accordance 
with payment term as agreed without any delay. 

 ● The Company strictly operates its business with the compliance of law. The policy of business opera-
tion is defined with integrity and fairness under the rules of fair trading competition and law along 
with the business ethics. During the business operation period, the Company has never have any busi-
ness conflict with the business partners.

 ● The Company realizes the importance and gives respect to ownership right with equality and fairness 
on fundamental right, the right to receive information and to attend the shareholders’ meeting. There 
is mechanical tools to ensure the shareholders that they shall receive the accurate information with 
appropriate result and have measurement in monitoring and preventing the use of secret inside infor-
mation.

   (2)  Anti- Corruption 
      To be a guidance of practice complying with the Company’s good corporate governance that has been 

improved on the subject; Anti-Corruption on December 10 2013, according to the resolution from the Board of 
Directors’ Meeting No.6/2556, held on December 10 2013, Chairman of the Board of Directors was the Company’s 
representative who signed a mutual agreement with the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
to create awareness against all kinds of corruption. 

      Thereof, for being clear in the policy, the Company has defined the business ethics to be as a guidance 
for the directors, executives and all employees to practice against corruption as follow:

1. Build up the employees’ consciousness, core values and attitude to practice along with the law 
and rules with integrity.

2. Conduct the effective and efficient internal control that can be audited and balance appropriate 
power in order to prevent the employees to corrupt or involve in any corruption.

3. The Company’s Board of Directors, executives and employees are prohibited to take any action 
that request for or adopt the property or benefit for oneself or the others that shall motivate to 
practice or make an exception on someone or the Company shall get lost of benefit by unfairness.

4. The Company’s Board of Directors, executives and employees are prohibited to provide or offer to 
provide property  or any benefit to other people in order to motivate them to do or not to do any 
action that against the law or against the positions or authorities.

5. Provide the mechanisms of accurate and transparent Financial Status Report.
6. Provide the channels to communicate that the employees and related parties can suggest doubtful 

clues with confidence of having the protection and there are authorized staffs to investigate all 
clues that have been notified.
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   (3)  Human Right Respect      
      During the 40 years the Company hold solid ambition to operate business with ethics and good 

corporate governance. Therefore, apart from the ambitious mission on products development and the various service 
that completely fulfil demand of all ages customers, the Company placed importance in taking responsibility towards 
all related parties with equality and returned to the society as well as to pay attention on environment.

      The Company has good corporate governance and structure frame of good governance operation, 
therefore the responsibility towards the stakeholders who are the important group in business operation is the 
respect of human rights. This is the principle that the Company has never ignored or violated the employees’ 
fundamental rights. Human Rights are the fundamental rights and fundamental freedom of the people. In the 
organization, the rights that the Company must give respect to the employees are Fundamental Rights at Work. 
The Company operates its business complying with the law of wage, working hour, O.T., holiday and absent from 
work.

         The Company supports and respects the human rights within the authority of corporate governance, 
especially on the effective elimination the use of forced labors and child labors. The regulations to recruit and select 
the employees have been defined with the support of welfare as stated on applicable law and sometime beyond 
the limit of law such as group accident insurance, provident fund and monetary support in other cases. There is a 
Welfare Sub-committee in the working place inclusive of the decoration of nice working place that is safety, 
hygienic, clean with appropriate light, clean drinking water, enough toilets, infirmary, fire exit and necessary safety 
equipment in case of fire.

         The Company treats human rights with equality by giving an opportunity to the employees to be 
responsible in higher position without limitation of gender, age, marriage status, nationality, sexual taste, political relation, 
religion but to be considered from knowledge, competency and experience as core principles. The employees has 
the right to gather together to set up an organization or club for the objective relating to the job. This complies 
with the law, policy and the working procedure of the Company. The Company respects the difference of religion 
believe and places importance in religious ceremony, tradition and culture in which to build up the good attitude 
for the employees as well as to enhance the corporate culture that shall lead the Company to the way of sustain 
success.

   (4)  Treat to Labor with Fairness 
      The Company is aware of this rights of humanity and equality, thus it has practicing guidance towards 

the related parties with fairness. The Company treats to everyone with equality though they shall be the same or 
difference in physical, mindset, nationality, religion, gender, education or the others.

         The Company has ambition to upgrade the level of the Company’s labor standard inclusive of living 
quality of the employees by having better working environment, safety and no harm to the health. Furthermore, 
they shall be treated with fairness as defined by the law such as the pregnant employees shall have the duties 
that are safe and no harm to the pregnancy, no quit, no position’s  step down or reduce the benefit because of 
pregnancy and unemployment of below 18 years in the position that may  risk on location. They shall have social 
protection for relief the results from deduction or loss of incomes from such as accident, sickness, giving birth or 
facing natural disaster.

         The Company treats to the existing and new employees with fairness but without prejudice or selects 
to treat by direct or indirect management concerning to the employment. There is the employment contract and 
condition of employment as well as any benefit from the same rules and standard frame such as wage, working 
hours, holidays, knowledge development, discipline to practice, dismissal including the elimination of unfair dismissal.

          To respect and protect the personal rights of private information individually that may be collected or 
to be managed as this is the part of data processor and employees’ privacy that are within the boundary of good 
morality, social nonviolence or violate on other employees or organization. There is the respect to the rights of 
employees on opinion’s expression that covering the freedom of expressing opinion without interfere. To receive 
information or opinion through multi medias that have been set by the Company as communicating channels for 
receiving opinion from stakeholders freely. Complaint procedure has been provided appropriately for the employees 
who might be treated unfairly to the executives, human resource department and legal department, etc. These have 
been tried utmost to be in secret and be audited  for solving and responding to the inquiry towards unfair practice 
without the revenged action to the employees in case of having complaints.
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   (5)  Responsible for the Consumers 
    The Company operates the business as the products’ distributor and servicer, therefore to have 

responsibility towards consumers is what we are aware and place importance as always. The selection of products 
for distributing is care of consumers’ demand and satisfaction together with the procedure of the selection of good 
quality materials containing of natural abstract ingredients that are safe for users. All formulas of the Company’s 
cosmetics were certified by Foods and Drugs Administration (FDA) completely. Every product has direction of usage 
to educate the proper and correct application to receive the benefit as its objective on the product label. Product 
label shall display product’s features, instruction, composition, date month year of production, full address of 
manufacturer and distributor that complied with the law, rules and the standard as defined by FDA and the Office 
of the Consumer Protection Board for the consumers to obtain the maximum benefit from the products.

    Furthermore, the Company’s Member Relation Unit and Call Center of the cosmetics have duty to collect 
information of the members and inform news inclusive of privilege benefit that the members shall retain. The consumers 
who have query or need information or have problem can contact to the tel. no. 02 295 1333 fax no. 02 295 0411

   (6)  Conserving the Environment 
    The Company operates business with the awareness of environment conservation. However, we place 

importance in selecting the manufacturers who have policy to source raw materials and packaging inclusive of 
manufacturing process that is friendly to the environment and received ISO 14001. KMA Powder contained natural 
ingredients deriving from cooling extract process that avoid to use heat for maintaining their effectiveness without 
leaving excessive substances. This is another way to conserve the environment.

      Furthermore, the Company places importance on avoiding to over use the packaging and reduce the 
use of materials that might cause pollution or unbalance the natural environment. Force to reduce the use of paper 
and encourage the Reuse campaign, to implant the trees inside and outside the Company for beautiful scenery and 
be a part of reducing global warmth and to reduce the volume of garbage waste.

   (7)  Community and Society Development 
    The Company takes part of developing community and society through CSR Project “Pass Happiness 

to the Society though Beauty”. Information of this project was disclosed on pages 116 - 123 of this annual report.
 (8)  Innovation and Publicize of Innovation from the Operation that is responsible towards Social, Environment 

and Stakeholders
    The Company places importance on commodity management process and service that are increased 

the level of ability to retraining Complete.  Quick Respond Marketing System or QRMS was developed to use inside 
the organization as online real time to connect between sales points and the Company. These information can be 
monitored fast and continuously in term of sales amount and inventory. Therefore, the Company can add the goods 
to that sales point or take back the goods faster and also to increase to opportunity in sale.

    Furthermore, it also help tracking the buying history of the each customer and then bring the information 
to analyze for present the goods or service that responding the customers’ demand promptly. This shall bring 
happiness and maximum impression.



183REPORT2013
ANNUAL

 10.1  The Company’s Board of Directors’ Agreement on Internal Control
   In the Company’s Board of Directors’ Meeting No. 6/2556 on December 10 2013, with the participation 

of 3 members from the Audit Committee, there was an evaluation of sufficiency and appropriation for internal control 
in every activity following the Company’s policy in 2013 by asking information and considering the evaluated sheet 
preparing by the executives and concluded the agreement that related to all internal control system.

   According to the evaluation of the Company’s internal control, the Company’s Board of Directors’ and 
the Audit Committee have the same agreement that the Company has the clear principles of practice for the 
employees to work with system and to manage the work effectively. There is an evaluation and situation analysis 
on the situation that stay in risky business and internal and external factors as well as anti-corruption. The risk 
management has been organized appropriately and sufficiently with the internal control system inclusive of the 
transaction with the major shareholders, the directors, the executives or those who are related to these mentioned 
persons complying with the Company’s policy as follow:      

   Internal Control in the Organization
   The Company has measurement to use inside information as defined as an ethics to practice to the 

Company and the shareholders. This employees’ ethics is for the directors, the management and the employees to 
do their jobs with sincerity, responsibility and have discipline and good consciousness. No use of position to seek 
benefit for oneself or the others. Keep of the Company’s benefit and property by not taking the Company’s information 
and property to use for benefit of oneself or the others. Not involve in any activity that supports other persons to 
do business as the Company’s competitor. The policy of corporate governance, business ethics and employees’ 
ethics have been given to the directors, the management and the employees for being guidance to practice and 
hold it as working principles. This was publicized on the www.occ.co.th.

  The Company’s structure management has the character of power distribution for the purpose of agility 
in working that get along with current competitive situation in present business competitor. The authority and 
responsibility were written in accordance with orderly to review/audit as well as anti-corruption and was announced 
to all employees to acknowledge.

  The Company’s Board of Directors is independent in having duty as the directors and participate in the 
meeting, assistance, suggestion and look after business operation of the management  but never involve in the 
routine job or business of the management. The Company defined the boundary of each committee and the 
management in written clearly for being the charter that comprised of defined regulations and segregation of power 
of the Company’s Board of Directors and the management for transparency in the management.

   Risk Evaluation
   The Company has defined the policy of the organization’s risk management and the Risk Management 

Committee has duty to corporate and define the risk frame for the overall management of the organization to be 
in appropriate level, effective, efficient and get along with each situation. The sub-working team from all departments 
shall manage the risk under responsibility as defined guidance that covering the risk of financial management, 
business operation, administration and the opportunity to have a corruption, safety, occupational health and working 
environment inclusive of other significant risk that related to the Company’s business operation. It’s definition to 
report to the Executive Committee and /or the Company’s Board of Director immediately when the risk stay in 
significant level and for achieving the objective in term of strategy and operation that comply with the risk management 
of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO and develop to COSO Enterprise 
Risk Management : EMR which is overall risk management of the organization.
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   Operation Control
   The company has policy to define operating method and activity for the control that those who shall 

practice be realized of the risk that may occur and pay more attention our working. There is a call for meeting in 
case of disaster emergency or serious cases for the operation that could reach to its objective. The Company’s 
emergency plan has met with pleasant as at the mega flood in 2011.

   The Company defined limitation of authorities and responsibilities of the management, all operators and 
those who involved in internal administration to define approval power and approval limit amount of each management 
section in written. The Executives Committee shall be audited, reviewed and monitored performance from each 
working section. The Risk Management and the Audit Committee shall monitor the operating performance and 
evaluate the risk of the Company every month. The operating result shall be reported to the Company regularly 1 
time in a quarter. The Company provided the method of transaction with major shareholders, the directors, the 
executives or those who’re related to the said persons inclusive of related transaction.

   Information Technology and Communication
   The Company set the annual meeting schedule for the Company’s Board of Directors in advance. The 

information shall be propose sufficiently for the Company’s Board of Directors to consider. Technology system and 
Information Technology is modern and effective for supporting the operation inside the organization to achieve 
objective. Information Technology system is developed continuously and supported fast communication system to 
allow the clear management. The communication through Information Technology system has the unit to collect, 
analyze and input in mainframe of the Company and shall have an evaluation and monitor the system to meet with 
effectiveness and complied with the Company’s policy. Therefore, the Company is able to control and prevent the 
problem causing by error and it made this information technology fast, accurate and trustworthy. This helps the 
Management to receive the information on time and utilize it for supporting the current decision making.

   The Company has measurement to safe the hardware, software and data base. There is Firewall program 
to prevent or trespassing and anti-virus program. To keep copy of data in the form of electronic for inside and 
outside inclusive of having the contract to maintain server at all time.

   The Company provides Customer Relations Center to receive complaint, suggestion and consult of 
products and service from the customers by contacting tel. No. 02-295-1333 fax No. 02-295-0411 

   The Company also provides an officer to receive the report of clue or information in the point that 
related to accuracy of the Financial Statements, defect internal control or any action that breach the law and ethics 
by contact to Mrs. Choopan Imthong, the Company Secretary at tel. No. 02-294-0657 or e-mail to law@occ.co.th.

   Monitoring
   The Company defines and evaluates internal control system to be appropriated with the business operation 

of the Company frequently. The monitor and evaluation is done continuously.  As for the effective and efficient 
management, the Management has set goal and period so clearly for the achievement of expecting objective. The 
report of monitoring shall be presented to the Company’s Board pf Directors, the Audit Committee and Senior 
Executives for being guideline to evaluate together.

Internal Audit Office has duty to audit the operation in accordance with internal control as defined by the 
Company. Report shall be submitted to the Audit Committee. If case of any point needs improvement, the suggestion 
for solving and/or the method to practice for being confidence that the audit and review shall be considered to 
response and have management to fix that problem.

 10.2 Audit Committee Opinion on the Internal Control System
   The Audit Committee and the Company Board of Director have the same opinion on the internal control 

system. No different opinion.

 10.3 Chief of Internal Audit
   In the Audit Committee’s meeting No. 4/2548 on April 21 2005, Ms. Hathairat Onhirun was appointed 

to be the Chief of Internal Audit Office due to her experience in the Company’s internal audit since 1999 and has 
understanding in the activity of business operation. She is qualified to be appointed to do this duty with sufficiency.
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   However, the consideration and approval to appoint, remove or transfer the Chief of Internal Audit 
Office, must be approved by the Audit Committee.

   Information of Chief of Internal Audit
   

Name Eduction Propotion Training for Internal Audit

Ms. Hathairat  Onhiryn
age 41 years

High Vocational Certificate
Business Administration 
Program Business Cpmputer
Chetupon Commercial College

- - Accountant with Internal Auditor
  Program 1 No. 14
  Program 2 No. 8 
 By the Institute of Certified 
 Accountants and Auditors of Thailand
- Technic to be Internal Auditor No.1,2,3 
 By Pan Polytechnic Co., Ltd. 
- Strategy to manage internal auditor job
- Internal control system evaluation 
 COSO-ERM No.11
- Risk Evaluation for Internal Auditing 
 Plan No. 21 By Federation of Accounting
- Enhanced Communications for Auditors
- Internal Audit Management
  By The Institute of Internal Auditors

     As at December 31, 2013 the Company had transactions with related persons or parties following to 
the Note to the Financial Statement 5. Page 204 - 207
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Report on the Company’s Board  of 
Directors’ Responsibility on the Financial Statements

  

 The Company’s Financial Statements have been complied under the policies of the Company’s Board of 
Directors which are in compliance with the generally accepted accounting principles, and to be conservatively recorded. 
Due circumspection of estimation has also been given in the preparation of the financial statements that disclosure 
sufficient data in the Notes to the Financial Statements to reflect truthfully the Company’s performance.

  Recognizing the essential of the accuracy and the quality of the Financial Statement, the Company’s Board 
of Directors then managed to provide reviewing of the financial data and sufficient information in the Notes to the 
Financial Statements and the Explanation and Analysis Report for the benefit of the shareholders and investors who 
seek access into Financial Statement.  

 The Company Board of Directors has appointed the Audit Committee, consisting of independent directors 
who have knowledge and understanding on account, financial and business administration to corporate the quality 
of the Financial Statements in order to be ensure on accurate accounting record that is sufficient completion and 
timely, as well as to prevent fraud or abnormal practices. The Audit Committee’s comments have shown in the 
Report of the Audit Committee in this annual report. 

 According to the administrative structure and internal control system as well as the audit results of the 
certified public accountant, the Company’s Board of Directors is confident that the Company’s Financial Statements 
as of December 31, 2013, have shown an essentially accurate picture of its financial status, performance and Cash 
Flow Statements according to the generally accepted accounting principles.      

(Mrs. Kanchana Saisiriporn)
Chairman

(Mrs. Teerada Ambhanwong)
Managing Director & CEO
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Independent Auditor’s Report

To the Shareholders of O.C.C. Public Company Limited
I have audited the accompanying financial statements of O.C.C. Public Company Limited (the “Company”), 

which comprise the statement of financial position as at 31 December 2013, the statement of comprehensive income, 
changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting 
policies and other explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance 

with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to 
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on the financial statements based on my audit.  I conducted my 

audit in accordance with Thai Standards on Auditing.  Those standards require that I comply with ethical requirements 
and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from 
material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements.  The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the 
risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.  In making those risk 
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the 
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the 
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control.  An audit also includes 
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made 
by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.  

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion. 
Opinion
In my opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the 

Company as at 31 December 2013 and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance 
with Thai Financial Reporting Standards. 

Emphasis of Matter
Without qualifying my opinion, I draw attention to note 3 to the financial statements describing the effect 

of the Company’s adoption from 1 January 2013 of certain new accounting policies. The corresponding figure 
presented are based on the audited financial statements as at and for the year ended 31 December 2012 after 
making the adjustments described in note 3. 

(Bunyarit Thanormcharoen)
Certified Public Accountant
Registration No. 7900

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok
12 February 2014
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O.C.C. Public Company Limited

Statement of financial position

31  December 31  December 1 January

Assets                                                     Note 2013 2012 2012

(Restated) (Restated)

(in Baht)

Current assets

Cash and cash equivalents 6 81,452,171 73,788,183 16,467,798

Current investments 7 110,000,000 - 30,027,610

Trade accounts receivable 5, 8 210,892,998 246,634,532 215,009,514

Inventories 9 277,578,914 238,112,211 196,647,404
Other current assets 5 33,517,497 33,659,266 29,834,539

Total current assets 713,441,580 592,194,192 487,986,865

Non-current assets

Other long-term investments 5, 7 103,344,430 201,798,531 201,921,934

Investment property 10 144,247,680 144,247,680 -

Property, plant and equipment 11 20,892,183 25,389,896 36,168,661

Deposit for purchase of land - - 96,660,000

Intangible assets 6,787,350 3,403,812 3,445,516

Leasehold rights 12 22,012,854 24,205,573 26,398,291

Deferred tax assets 13 31,107,775 26,619,132 25,400,407

Other non-current assets 3,356,398 2,131,143 2,103,755

Total non-current assets 331,748,670 427,795,767 392,098,564

Total assets 1,045,190,250 1,019,989,959 880,085,429

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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O.C.C. Public Company Limited

Statement of financial position

31  December 31  December 1 January

Liabilities and equity                                                     Note 2013 2012 2012

(Restated) (Restated)

(in Baht)

Current liabilities
Trade accounts payable 5, 14 148,346,358 153,196,036 106,460,937

Income tax payable 13,588,301 20,825,361 24,071,474

Other payables 5 76,259,016 93,882,099 69,220,874

Total current liabilities 238,193,675 267,903,496 199,753,285

Non-current liability

Employee benefit obligations 15 77,368,863 69,959,836 63,189,706

Total non-current liability 77,368,863 69,959,836 63,189,706

Total liabilities 315,562,538 337,863,332 262,942,991

Equity

Share capital: 16

    Authorised share capital 80,000,000 80,000,000 80,000,000

    Issued and paid-up share capital 60,000,000 60,000,000 60,000,000
Premium on ordinary shares 36,500,000 36,500,000 36,500,000

Retained earnings

    Appropriated 17

       Legal reserve 8,259,676 8,259,676 8,259,676

       General investment reserve 49,000,000 49,000,000 49,000,000

    Unappropriated 536,151,682 482,778,348 417,819,013

Other components of equity 17 39,716,354 45,588,603 45,563,749

Total equity 729,627,712 682,126,627 617,142,438

Total liabilities and equity 1,045,190,250 1,019,989,959 880,085,429

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.



   190 REPORT2013
ANNUAL

O.C.C. Public Company Limited

Statement of comprehensive income

For the year ended 31 December

                                                   Note 2013
2012

(Restated)

(in Baht)

Income 5

Revenue from sale of goods and rendering of services  1,506,776,263 1,584,317,651

Investment income and other income  48,999,821 39,883,349

Total income 1,555,776,084 1,624,201,000

Expenses 5

Cost of sales of goods and rendering of services 774,119,807 803,636,945

Selling expenses 19 501,642,772 527,502,915

Administrative expenses 20 120,202,054 112,977,921

Key management personnel compensation 34,484,488 37,249,114

Total expenses 22 1,430,449,121 1,481,366,895

Profit before income tax expense 125,326,963 142,834,105

Income tax expense 23 23,953,629 35,874,770

Profit for the year 101,373,334 106,959,335

Other comprehensive income

Net change in fair value of available-for-sale investments (7,340,312) 31,067

Income tax on net change in fair value of 

 available-for-sale investments 1,468,063 31,067

Other comprehensive income for the year (5,872,249) 62,134  

Total comprehensive income for the year 95,501,085 107,021,469 

Earnings per share

Basic earnings per share 24 1.69 1.78

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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O.C.C. Public Company Limited

Statement of cash flows

For the year ended 31 December

                    2013
2012

(Restated)

(in Baht)

Cash flows from operating activities

Profit for the year 101,373,334 106,959,335

Adjustments for
Depreciation 12,617,154 14,679,642

Amortisation of intangible assets 482,749 471,412

Amortisation of leasehold rights 2,192,719 2,192,718

Reversal of doubtful debt expenses (2,661,917) (1,996,515)

(Reversal of) Allowance for goods returned (5,671,833) 14,579,847

Loss on cost adjustment for inventories 3,643,675 7,158,797

Loss on written-off of inventories 531,591 221,973

(Reversal of) Allowance for loss on decline in value of inventories (78,034) 769,857

Inventory donation expenses - 39,940

Gain on current investment - (602,917)

Loss on sale of other long-term investments 468,020 -

Allowance for impairment loss of long-term investments 263,789 704,470

Interest income (5,998,525)  (4,308,089)

Dividend income (5,016,991) (4,124,179)

Loss on disposal and written-off of property, plant and equipment 443,972  1,046,558 

Employee benefits expenses 17,296,169 11,224,557

Income tax expense 23,953,629 35,874,770

143,839,501 184,892,176

Changes in operating assets and liabilities
Trade accounts receivable 44,075,284 (44,208,350)

Inventories (43,563,935) (49,655,374)

Other current assets 397,059  (3,824,727)

Other non-current assets (1,225,255)  (27,388)

Trade accounts payable (4,849,678) 46,735,099

Other payables (23,585,808) 24,106,695

Cash generated from operating activities 115,087,168 158,018,131

Employee benefits paid (9,887,142) (4,454,427)

Income tax paid (34,211,269)  (40,345,821)

Net cash from operating activities 70,988,757 113,217,883

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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O.C.C. Public Company Limited

Statement of cash flows

For the year ended 31 December

Note 2013
2012

(Restated)

(in Baht)

Cash flows from investing activities

Interest received 5,998,525 4,308,089

Dividends received 5,016,991 4,124,179

Purchases of current investments (120,000,000) (205,000,000)

Sales of current investments 110,000,000 235,630,527

Purchases of other long-term investments (10,550,000) (40,550,000)

Sales of other long-term investments 931,980 40,000,000

Purchases of property, plant and equipment (6,559,987) (5,100,830)

Sales of property, plant and equipment 57,009 673,832

Purchase of investment property - (47,587,680)

Purchases of intangible assets (219,287) (395,615)

Net cash used in investing activities (15,324,769) (13,897,498)

Cash flows from financing activity
Dividends paid to owners of the Company (48,000,000) (42,000,000)

Net cash used in financing activity (48,000,000) (42,000,000)

Net increase in cash and cash equivalents 7,663,988 57,320,385

Cash and cash equivalents at 1 January 73,788,183 16,467,798 

Cash and cash equivalents at 31 December 6 81,452,171 73,788,183

Non-cash transactions
Payables from purchases of property, plant and equipment 2,060,435 520,437

Payables from purchases of intangible assets 3,902,290 34,093

Increase (decrease) in fair value of available-for-sale investment (7,340,312) 31,067

Total (1,377,587) 585,597

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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O.C.C. Public Company Limited
Notes to the financial statements

  Note Contents 
1.  General information
2.  Basis of preparation of the financial statements
3.  Changes in accounting policies
4.  Significant accounting policies
5.  Related parties 
6.  Cash and cash equivalents
7.  Other investments
8.  Trade accounts receivable
9.  Inventories
10.  Investment property
11.  Property, plant and equipment
12.  Leasehold rights
13.  Deferred tax
14.  Trade accounts payable
15.  Employee benefit obligations
16.  Share capital
17.  Reserves
18.  Segment reporting
19.  Selling expenses
20.  Administrative expenses
21.  Employee benefit expenses
22.  Expenses by nature
23.  Income tax expense
24.  Basic earnings per share
25.  Dividends
26.  Financial instruments
27.  Commitments with non-related parties
28.  Litigation case
29.  Thai Financial Reporting Standards (TFRS) 

    not yet adopted
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1 General information 

O.C.C. Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its registered office 
at 729/4-7 Rachadapisek Road, Kwang Bang Phong Phang, Khet Yannawa district, Bangkok.

The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand in August 1987.

The Company’s major shareholders during the financial year were I.C.C. International Public Company 
Limited (19.73% shareholding) and Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited (12.73% shareholding), 
both were incorporated in Thailand, and Mr. Sumroeng Manoonphol (15.23% shareholding).

The principle business of the Company are distributing cosmetics, clothes, musical equipment, beautifying 
equipment and rendering of beauty services.

2 Basis of preparation of the financial statements  

(a)  Statement of compliance

The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS); and 
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”), and applicable rules and 
regulations of the Thai Securities and Exchange Commission.

The FAP has issued the following new and revised TFRS relevant to the Company’s operations and effective 
for accounting periods beginning on or after 1 January 2013:

TFRS    Topic 
TAS 12    Income Taxes
TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TFRS 8   Operating Segments

The adoption of these new and revised TFRS has resulted in changes in the Company’s accounting 
policies.  The effects of these changes are disclosed in note 3. 

In addition to the above new and revised TFRS, the FAP has issued a number of other new and revised 
TFRS which are effective for financial statements beginning on or after 1 January 2014 and have not 
been adopted in the preparation of these financial statements. Those new and revised TFRS that are 
relevant to the Company’s operations are disclosed in note 29.

(b) Basis of measurement
The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for available-for-sale financial 
assets are measured at fair value.

(c) Presentation currency  
The financial statements are prepared and presented in Thai Baht. All financial information presented in 
Thai Baht has been rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand unless 
otherwise stated.

(d)  Use of estimates and judgements

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements, 
estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, 
income and expenses. Actual results may differ from estimates.

These notes form an integral part of the financial statements.

The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in the Thai lan-

guage. These English language financial statements have been prepared from the Thai language statutory financial 

statements, and were approved and authorised for issue by the Board of Directors on 12 February 2014.

O.C.C. Public Company Limited
Notes to the financial statements
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Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates 
are recognised in the period in which estimates are revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying accounting 
policies that have the most significant effect on the amount recognised in the financial statements is 
included in the following notes:
Note 13 Deferred tax assets
Note 15 Employee benefit obligations
Note 26 Valuation of financial instruments

3 Changes in accounting policies    
(a) Overview

From 1 January 2013, consequent to the adoption of new and revised TFRS as set out in note 2, the 
Company has changed its accounting policies in the following areas: 
• Accounting for income tax
• Accounting for the effects of changes in foreign exchange rates
• Presentation of information on operating segments
Details of the new accounting policies adopted by the Company are included in notes 3(b) to 3(d) below.  
Other new and revised TFRS did not have any impact on the accounting policies, financial position or 
performance of the Company

(b)   Accounting for income tax 
The principal change introduced by TAS 12 is the requirement to account for deferred tax liabilities and 
assets in the financial statements. Deferred tax liabilities and assets are the amounts of income taxes 
payable and recoverable, respectively, in future periods in respect of temporary differences between the 
carrying amount of the liability or asset in the statement of financial position and the amount attributed 
to that liability or asset for tax purposes; and the carryforward of unused tax losses. The accounting 
policy for deferred tax is described in note 4(p). 
The Company adopted TAS 12 with effect from 1 January 2013. The effects of the change are recognised 
retrospectively in the financial statements. The impact of the change on the financial statements is as 
follows:

31 December
2013

31 December
2012

1 January
2012

Statement of financial position (in thousand Baht)

Increase in deferred tax assets 41,037 38,016 36,791
Increase in deferred tax liabilities 9,929 11,397 11,391

Increase in retained earnings 41,037 38,016 36,791

Decrease in net change in fair value of 
       available-for-sale investments

9,929 11,397 11,391

Increase in shareholders’ equity 31,108 26,619 25,400
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(c) Accounting for the effects of changes in foreign exchange rates
From 1 January 2013, the Company has adopted TAS 21 (revised 2009) Accounting for the effects of 
changes in foreign exchange rates. 
The principal change introduced by TAS 21 (revised 2009) is the introduction of the concept of functional 
currency, which is defined as the currency of the primary economic environment in which the entity 
operates. TAS 21 (revised 2009) requires the entity to determine its functional currency and translate 
foreign currency items into its functional currency, reporting the effects of such translation in accordance 
with the provisions of TAS 21 (revised 2009).  Foreign currencies are defined by TAS 21 (revised 2009) 
as all currencies other than the entity’s functional currency.
Management has determined that the functional currency of the Company is Thai Baht and that the 
adoption of TAS 21 (revised 2009) from 1 January 2013 has not had a significant impact on the Company’s 
reported assets, liabilities or retained earnings.

(d) Presentation of information on operating segments
From 1 January 2013, the Company has adopted TFRS 8 Operating Segments. The new policy for 
presentation of information on operating segments, together with information on the previous policy, is 
given below. The new policy has been applied retrospectively and segment information included in the 
financial statement for the year ended 31 December 2012, which are included in the Company’s 2013 
financial statements for comparative purposes, has been re-presented accordingly. The change in policy 
only impacts presentational aspects and has no impact on the Company’s reported assets, liabilities, results 
or earnings per share.
TFRS 8 introduces the “management approach” to segment reporting. It requires a change in the 
presentation and disclosure of segment information based on the internal reports regularly reviewed by 
the Company’s Chief Operating Decision Maker in order to assess each segment’s performance and to 
allocate resources to those segments. Previously the Company presented segment information in respect 
of its business and geographical segments in accordance with TAS 14 Segment Reporting. 
The change in basis of presentation and disclosure of segment information has had no significant effect 
on the segment information reported in the Company’s financial statements.

31 December
2013

31 December
2012

(in thousand Baht)

Statement of comprehensive income
for the year ended 31 December
Decrease in income tax expense 3,021 1,225

Increase in profit for the period 3,021 1,225

Increase in basic earnings per share (in baht) 0.05 0.02

4 Significant accounting policies
The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these 
financial statements except as explained in note 3, which addresses changes in accounting policies.

(a) Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated to the functional currency at the dates of the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated to 
the functional currency at the foreign exchange rates ruling at that date.  Foreign exchange differences 
arising on translation are recognised in profit or loss.
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(b) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances, call deposits and 
highly liquid short-term investments.  Bank overdrafts that are repayable on demand are a component of 
cash and cash equivalents for the purpose of the statement of cash flows.

(c) Trade and other accounts receivable
Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts.
The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and future 
expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred.

(d) Inventories
Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value. 
Cost is calculated using the weighted average cost principle, and comprises all costs of purchase and 
other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated 
costs to complete and to make the sale.

(e) Investments
Investments in other debt and equity securities
Debt securities and marketable equity securities held for trading are classified as current assets and are 
stated at fair value, with any resultant gain or loss recognised in profit or loss.
Debt securities that the Company has the positive intent and ability to hold to maturity are classified as 
held-to-maturity investments. Held-to-maturity investments are stated at amortised cost, less any impairment 
losses.  The difference between the acquisition cost and redemption value of such debt securities is 
amortised using the effective interest rate method over the period to maturity.
Debt securities and marketable equity securities, other than those securities held for trading or intended 
to be held to maturity, are classified as available-for-sale investments.  Available-for-sale investments are, 
subsequent to initial recognition, stated at fair value, and changes therein, other than impairment losses 
and foreign currency differences on available-for-sale monetary items, are recognised directly in equity. 
Impairment losses and foreign exchange differences are recognised in profit or loss. When these 
investments are derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised directly in equity is 
recognised in profit or loss. Where these investments are interest-bearing, interest calculated using the 
effective interest method is recognised in profit or loss.
Equity securities which are not marketable are stated at cost less any impairment losses.
The fair value of financial instruments classified as held-for-trading and available-for-sale is determined as 
the quoted bid price at the reporting date.
Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount 
together with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognised in profit 
or loss.
If the Company disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part 
sold is determined using the FIFO method applied to the carrying value of the total holding of the 
investment.

(f) Investment properties

Investment properties are properties which are held to earn rental income, for capital appreciation or for 
both, but not for sale in the ordinary course of business, use in the production or supply of goods or 
services or for administrative purposes. 
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Investment properties are stated at cost less impairment losses.

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the investment property. The 
cost of self-constructed investment property includes the cost of materials and direct labour, and other 
costs directly attributable to bringing the investment property to a working condition for its intended use 
and capitalised borrowing costs.

(g) Property, plant and equipment

Recognition and measurement

Owned assets

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. 

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of 
self-constructed assets includes the cost of materials and direct labor, any other costs directly 
attributable to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling 
and removing the items and restoring the site on which they are located, and capitalised borrowing costs. 
Cost also may include transfers from other comprehensive income of any gain or loss on qualifying cash 
flow hedges of foreign currency purchases of property, plant and equipment. Purchased software that is 
integral to the functionality of the related equipment is capitalised as part of that equipment. 

When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted 
for as separate items (major components) of property, plant and equipment. 

Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing 
the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and are recognised 
net within other income in profit or loss. When revalued assets are sold, the amounts included in the 
revaluation reserve are transferred to retained earnings. 

Subsequent costs

The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying 
amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow 
to the Company, and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is 
derecognised.  The costs of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognised in 
profit or loss as incurred.

Depreciation

Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount 
substituted for cost, less its residual value.

Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each 
component of an item of property, plant and equipment.  The estimated useful lives are as follows:

Buildings and other constructions   20  years

Office equipment 3 and 5  years

Beautifying accessories 5 years

Vehicles 5  years

Furnishing of office  10  years

Furnishing of selling areas 5  years

No depreciation is provided on freehold land or assets under construction.

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 
adjusted if appropriate.
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(h) Intangible assets
Intangible assets that are acquired by the Company and have finite useful lives are measured at cost 
less accumulated amortisation and accumulated impairment losses. 
Intangible assets that are acquired by the Company and have infinite useful lives i.e. trademark are 
measured at cost less accumulated impairment losses. 
Subsequent expenditure 
Subsequent expenditure is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in 
the specific asset to which it relates. 
Amortisation 
Amortisation is based on the cost of the asset, or other amount substituted for cost, less its residual 
value. 
Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of 
intangible assets, from the date that they are available for use, since this most closely reflects the 
expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset. The estimated 
useful lives for the current and comparative periods of Software licenses are 10 years.
Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 
adjusted if appropriate.

(i) Leasehold rights  
Leasehold rights that are acquired by the Company and have finite useful lives are measured at cost less 
accumulated amortisation and accumulated impairment losses.
Amortisation
Amortisation is recognised in profit or loss. The Company amortises the cost of leasehold rights on a 
straight line basis over the period of the lease agreements.  The estimated useful lives are 10 - 28 years.

(j) Impairment
The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether 
there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are 
estimated. 
An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The 
impairment loss is recognised in profit or loss unless it reverses a previous revaluation credited to equity, 
in which case it is charged to equity.
When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognised directly in 
equity and there is objective evidence that the value of the asset is impaired, the cumulative loss that 
had been recognised directly in equity is recognised in profit or loss even though the financial asset has 
not been derecognised.  The amount of the cumulative loss that is recognised in profit or loss is the 
difference between the acquisition cost and current fair value, less any impairment loss on that financial 
asset previously recognised in profit or loss.  
Calculation of recoverable amount
The recoverable amount of held-to-maturity securities and receivables carried at amortised cost is 
calculated as the present value of the estimated future cash flows discounted at the original effective 
interest rate. Receivables with a short duration are not discounted.  
The recoverable amount of available-for-sale financial assets is calculated by reference to the fair value.
The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the asset’s value in use and fair value 
less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their 
present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of 
money and the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely 
independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating 
unit to which the asset belongs.
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Reversals of impairment
An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent increase in recoverable 
amount can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit 
or loss.  For financial assets carried at amortised cost and available-for-sale financial assets that are debt 
securities, the reversal is recognised in profit or loss.  For available-for-sale financial assets that are equity 
securities, the reversal is recognised in other comprehensive income.

(k) Trade and other accounts payable
Trade and other accounts payable are stated at cost.

(l)   Employee benefits
Defined contribution plans
A defined contribution plan is a post-employment benefit plan under which an entity pays fixed contributions 
into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations 
for contributions to defined contribution pension plans are recognised as an employee benefit expense in 
profit or loss in the periods during which services are rendered by employees. 
Defined benefit plans
A defined benefit plan is a post-employment benefit plan other than a defined contribution plan. The 
Company’s net obligation in respect of defined benefit pension plans is calculated separately for each 
plan by estimating the amount of future benefit that employees have earned in return for their service 
in the current and prior periods; that benefit is discounted to determine its present value. Any unrecognised 
past service costs and the fair value of any plan assets are deducted. The discount rate is the yield at 
the reporting date on AA credit-rated bonds that have maturity dates approximating the terms of the 
Company’s obligations and that are denominated in the same currency in which the benefits are expected 
to be paid. 
The calculation is performed annually by a qualified actuary using the projected unit credit method. When 
the calculation results in a benefit to the Company, the recognised asset is limited to the total of any 
unrecognised past service costs and the present value of economic benefits available in the form of any 
future refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan. In order to calculate the 
present value of economic benefits, consideration is given to any minimum funding requirements that 
apply to any plan in the Company. An economic benefit is available to the Company if it is realisable 
during the life of the plan, or on settlement of the plan liabilities.
When the benefits of a plan are improved, the portion of the increased benefit relating to past service 
by employees is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the average period until the 
benefits become vested. To the extent that the benefits vest immediately, the expense is recognised 
immediately in profit or loss.
The Company recognises all actuarial gains and losses arising from defined benefit plans and all expenses 
related to defined benefit plans in profit or loss.    
Short-term employee benefits 
Short-term employee benefit obligations are measured on an undiscounted basis and are expensed as the 
related service is provided.
A liability is recognised for the amount expected to be paid under short-term cash bonus or profit-sharing 
plans if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past 
service provided by the employee, and the obligation can be estimated reliably.

(m)  Provision
A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal or constructive 
obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be 
required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash flows 
at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks 
specific to liability. The unwinding of the discount is recognised as finance cost.
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(n) Revenue
Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts and volume 
rebates.
Sale of goods and services rendered
Revenue is recognised in profit or loss when the significant risks and rewards of ownership have been 
transferred to the buyer.  No revenue is recognised if there is continuing management involvement with 
the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated 
costs or the probable return of goods. Service income is recognised as services are provided.   
Investments
Revenue from investments comprises dividend and interest income from investments and bank deposits.
Dividend income
Dividend income is recognised profit or loss on the date the Company’s right to receive payments is 
established. 
Interest income
Interest income is recognised in profit or loss as it accrues.  
Lease income
Lease income is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease. 

(o) Lease payments 

Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight-line basis over the 
term of the lease. 

Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the remaining 
term of the lease when the lease adjustment is confirmed. 

Determining whether an arrangement contains a lease 

At inception of an arrangement, the Company determines whether such an arrangement is or contains a 
lease. A specific asset is the subject of a lease if fulfillment of the arrangement is dependent on the use 
of that specified asset. An arrangement conveys the right to use the asset if the arrangement conveys 
to the Company the right to control the use of the underlying asset.

(p) Income tax
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using 
tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in 
respect of previous years.   
Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets 
and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax 
is not recognised for the following temporary differences: the initial recognition of goodwill; the initial 
recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects 
neither accounting nor taxable profit or loss; and differences relating to investments in subsidiaries and 
jointly-controlled entities to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable 
future.    
The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which 
the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its 
assets and liabilities.  
Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences 
when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.  
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In determining the amount of current and deferred tax, the Company takes into account the impact of 
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Company believes that 
its accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, 
including interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and assumptions 
and may involve a series of judgements about future events. New information may become available that 
causes the Company to change its judgement regarding the adequacy of existing tax liabilities; such 
changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination is made.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax 
liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same 
taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on 
a net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.   

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be 
available against which the temporary differences can be utilised.  Deferred tax assets are reviewed at 
each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit 
will be realised. 

(q) Earnings per share

The Company presents basic earnings per share (EPS) data for its ordinary shares.  Basic EPS is calculated 
by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by weighted average 
number of ordinary shares outstanding during the year.

(r) Segment reporting

Segment results that are reported to the Company’s CEO (the chief operating decision maker) include 
items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. 
Unallocated items comprise mainly interest or dividend earning assets and revenue, and corporate assets 
and expenses.

5 Related parties
For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Company if 
the Company has the ability, directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise significant 
influence over the party in making financial and operating decisions, or vice versa, or where the Company 
and the party are subject to common control or common significant influence. Related parties may be 
individuals or other entities.  

Relationship with key management and related parties were as follows:

Name of entities

Country of

incorporation/

nationality

Nature of relationships

I.C.C. International Plc. Thailand Major shareholder, 19.73% and some co-
shareholders

Saha Pathana Inter-Holding Plc. Thailand Major shareholder, 12.73% and some co-
shareholders

International Laboratory Co., Ltd. Thailand Shareholders, 1.2%, and some co-share-
holders/directors

Watsadornramai Co., Ltd. Thailand 2.71% Shareholders

M.I.L. (Thailand) Co., Ltd. Thailand 12.67% shareholding and some co-directors
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The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:

Transactions Pricing policies  
Sales of goods Market price
Rendering of services or other income Market price
Dividend income Right to receive dividends
Purchase of goods Market price
Sales promotion expenses Market price
Other expenses Market price or contractually agreed prices

Name of entities

Country of

incorporation/

nationality

Nature of relationships

Oriental Salon Business Co., Ltd. Thailand 15% shareholding and some co- sharehold-
ers/ directors             

Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. Thailand 16% shareholding and some co- sharehold-
ers/ directors        

Tiger Distribution and Logistics Co., Ltd. Thailand 5% shareholding and some co-sharehold-
ers

Hair Service (Thai) Co., Ltd.   Thailand 18% shareholding and some co- sharehold-
ers/ directors

Zen Salon Business Co., Ltd. Thailand 11% shareholding and some co- sharehold-
ers/directors

Thai Bunka Fashion Co., Ltd. Thailand 4% shareholding and some co-sharehold-
ers/directors

Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd. Thailand 4.89% shareholding and some co-share-
holders/directors

Top Trend Manufacturing Co., Ltd. Thailand Co-directors/shareholders

Thai Gunze Co., Ltd. Thailand Co-directors/shareholders

Thanulux Plc. Thailand Co-directors/shareholders

Pattaya Manufacturing Co., Ltd. Thailand Co-directors/shareholders

People’s Garment Plc. Thailand Co-directors/shareholders
S&J International Enterprises Plc. Thailand Co-directors/shareholders

Champ Ace Co., Ltd. Thailand Co-directors/shareholders

Thai Itokin Co., Ltd. Thailand Co-shareholders/directors

Boutique New City Plc. Thailand Co-directors 

Key management Thailand Persons having authority and responsibility 
for planning, directing and controlling the 
activities of the entity, directly or indirectly, 
including any director (whether executive 
or otherwise) of the Company.
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Significant transactions for the years ended 31 December with related parties were as follows:

2013 2012

(in thousand Baht)

Related parties
Sales of goods or rendering of services 648 1,712
Dividend income 4,832 3,930
Other income 31,092 20,798
Purchases of goods 465,371 478,629
Sales promotion expenses 5,399 5,279
Other expenses 8,924 8,875

Key management personnel 

Key management personnel compensation

 Short-term employee benefits 33,714 36,417

 Long-term benefits 771 832

Total key management personnel compensation 34,485 37,249

 Balances as at 31 December with related parties were as follows:

2013 2012

(in thousand Baht)

Trade accounts receivable from related parties    
I.C.C. International Plc. 343 200
Tiger Distribution and Logistics Co., Ltd. 123 -
Total 466 200

Other receivables from related parties
Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. 4,627 7,401
M.I.L (Thailand) Co., Ltd. 145 146
Oriental Salon Business Co., Ltd. 80 84
Hair Service (Thai) Co., Ltd. 13 27
Total 4,865 7,658

Deposit from related party
Tiger Distribution and Logistics Co., Ltd. 438 438
Total 438 438

Other long-term investment
Equity securities available-for-sale

I.C.C. International Plc. 61,277 66,450

Saha Pathana Inter-Holding Plc. 6,584 8,749

Boutique New City Plc. 16 18

Total 67,877 75,217
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6 Cash and cash equivalents

2013 2012

(in thousand Baht)

Cash on hand 177 174

Cash at banks - current accounts 2,277 1,539

Cash at banks - savings accounts 78,998 72,075

Total 81,452 73,788

Cash and cash equivalents of the Company as at 31 December 2013 and 2012 were denominated 
entirely in Thai Baht.

2013 2012

(in thousand Baht)

Other non-marketable equity securities
Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. 11,200 7,401
Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd. 5,750 146
Tiger Distribution and Logistics Co., Ltd. 2,809 84
Zen Salon Business Co., Ltd. 2,200 7,401
Thai Bunka Fashion Co., Ltd. 1,000 146
M.I.L.(Thailand) Co., Ltd 380 84
Oriental Salon Business Co., Ltd. 150 27
Total 23,489 7,658
Less allowance for impairment (2,147) 7,401
Net 21,342 7,658

Trade accounts payable to related parties
Shiseido Professional (Thailand) Co., Ltd. 37,572 40,119
International Laboratories Co., Ltd. 19,418 14,341
Pattaya Manufacturing Co., Ltd. 9,691 20,202
S&J International Enterprises Plc. 3,245 8,874
Thai Gunze Co., Ltd. 2,922 3,465
Thanulux Plc. 2,695 2,248
Thai Itokin Co., Ltd. 1,687 -
Oriental Salon Business Co., Ltd. 1 8
People’s Garment Plc. - 141
Total 77,231 89,398

Other payables to related parties
Tiger Distribution and Logistics Co., Ltd. 612 881
International Laboratories Co., Ltd. 279 -
I.C.C. International Plc. 124 146
Saha Pathana Inter-Holding Plc. 18 -
Oriental Salon Business Co., Ltd. 8 2
Thai Gunze Co., Ltd. 2 -
Total 1,043 1,029
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7 Other investments

Note 2013 2012
(in thousand Baht)

Current investments 
Fixed Deposit within 1 year 30,000 -

Long-term deposits at financial institutions within 1 year 70,000 -

Other debt securities held to maturity within 1 year 10,000 -

Total 110,000 -
Other long-term investments

Long-term deposits at financial institutions 10,000 80,000

Equity securities available-for-sale 5 67,877 75,217

Other non-marketable equity securities 5 31,614 32,464

Other debt securities held to maturity - 20,000

Total 109,491 207,681

Less allowance for impairment (6,147) (5,883)

Net 103,344 201,798

Current investments in fixed deposits within 1 year and long-term deposits at financial institutions within 
1 year have annual interest rates of 3.25% to 3.65% (2012: nil)
Long-term deposits at financial institutions have annual interest rates of  3% (2012: 2.75% to 3.75%).  
Other debt securities held-to-maturity investments have interest rates of 3.54% (2012: 3.20% and 3.54%) 
and mature in 1 year.
Other investments of the Company as at 31 December 2013 and 2012 were denominated entirely in Thai 
Baht.
Movements during the year ended 31 December 2013 and 2012 of marketable equity securities and debt 
securities were as follows:

2013 2012
(in thousand Baht)

Current investments
At 1 January - 30,028

Purchases during the year 120,000 205,000

Sales during the year (110,000) (235,028)

Reclassify from non-current 100,000 -
At 31 December 110,000 -

Other long-term investments
At 1 January 201,798 201,922
Purchases during the year 10,550 40,550
Sales during the year (1,400) (40,000)
Reclassify to current (100,000) -
Change in fair value of investment (7,340) 31
Allowance for impairment loss of long-term investment (264) (705)
At 31 December 103,344 201,798
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8 Trade accounts receivable 

Note 2013 2012
(in thousand Baht)

Related parties                                5 466 200
Other parties 234,018 278,360
Total 234,484 278,560
Less allowance for doubtful accounts (8,590) (11,252)
  allowance for goods returned (15,001) (20,673)
Net 210,893 246,635

Reversal of doubtful debts expenses for the year (2,662) (2,863)

Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:

Note 2013 2012
(in thousand Baht)

Related parties
Within credit terms 466 200
Total 466 200
Other parties
Within credit terms 116,891 136,403
Overdue:
Less than 3 months 101,898 122,665
 3-6 months 10,119 14,249
 6-12 months 837 736
 Over 12 months 4,273 4,307
Total 234,018 278,360
Less allowance for doubtful accounts (8,590) (11,252)
  allowance for goods returned (15,001) (20,673)
Net 210,427 246,435
Grand total 210,893 246,635

The normal credit term granted by the Company ranges from 30 days to 60 days.

Trade accounts receivable of the Company as at 31 December 2013 and 2012 were denominated entirely 
in Thai Baht.

9 Inventories

2013 2012
(in thousand Baht)

Finished goods 279,933 240,544
Less allowance for decline in value (2,354) (2,432)
Net 277,579 238,112
Inventories recognised as cost of sales of goods and expenses
- Cost 774,120 803,637
- (Reversal of) Write-down to net realisable value (78) 770
Total 774,042 804,407
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10 Investment property 

2013 2012
(in thousand Baht)

Cost
At 1 January 144,248 -
Additions - 144,248
At 31 December 144,248 144,248

During the third quarter of 2013, the Company’s land which had net book value of Baht 144.25 million 
was appraised by Modern Property Consultant Co., Ltd., a firm of independent professional valuers, by 
using a Market Approach. The appraised value was Baht 241.53 million which is higher than book value.

11 Property, plant and equipment 

Land

Buildings 

and other 

construction

Office 

equipment

Beautifying 

accessories Vehicles

Furnishing 

of office 

and selling 

areas Total

(in thousand Baht)

Cost
At 1 January 2012 1,908 51,068 30,489 4,898 25,561 81,232 195,156
Additions - - 1,623 198 - 3,800 5,621
Disposals - - (1,371) (219) (3,600) (8,094) (13,284)
At 31 December 2012
and  1 January 2013 1,908 51,068 30,741 4,877 21,961 76,938 187,493
Additions - - 1,297 108 2,408 4,807 8,620
Disposals and write off - - (1,111) (488) - (3,974) (5,573)
At 31 December 2013 1,908 51,068 30,927 4,497 24,369 77,771 190,540

Depreciation and
impairment losses

At 1 January 2012 - 46,705 25,466 3,831 20,461 62,524 158,987
Depreciation charge for the year  - 2,506 2,764 549 1,809 7,052 14,680
Disposals - - (1,353) (214) (3,600) (6,397) (11,564)
At 31 December 2012
and 1 January 2013 - 49,211 26,877 4,166 18,670 63,179 162,103

Depreciation charge for the year - 1,857 2,471 425 1,658 6,206 12,617

Disposals and write off - - (1,084) (488) - (3,500) (5,072)
At 31 December 2013 - 51,068 28,264 4,103 20,328 65,885 169,648
Net book value

At 1 January 2012 1,908 4,363 5,023 1,067 5,100 18,708 36,169

At 31 December 2012
and 1 January 2013 1,908 1,857 3,864 711 3,291 13,759 25,390

At 31 December 2013 1,908 - 2,663 394 4,041 11,886 20,892

The gross amount of the Company’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in use 
as at 31 December 2013 amounted to Baht 150.56 million (2012: Baht 87.02 million).
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12 Leasehold rights 
Leasehold

rights-Land

Leasehold

rights- Building

and premises
Total

(in thousand Baht)

Cost
At 1 January 2012 1,200 45,204 46,404
At 31 December 2012 and 1 January 2013 1,200 45,204 46,404
At 31 December 2013 1,200 45,204 46,404

Amortisation
At 1 January 2012 934 19,072 20,006
Amortisation for the year 46 2,146 2,192
At 31 December 2012 and 1 January 2013 980 21,218 22,198
Amortisation for the year 46 2,147 2,193
At 31 December 2013 1,026 23,365 24,391

Net book value
At 1 January 2012 266 26,132 26,398
At 31 December 2012 and 1 January 2013 220 23,986 24,206
At 31 December 2013 174 21,839 22,013

The Company has leasehold rights agreements on land and buildings and premises. In this regards, the 
Company still pays monthly rental fee according to rates as stipulated in agreements for period of  10 
- 28 years, expiring in 2016 - 2030.

13 Deferred tax 

Deferred tax assets and liabilities as at 31 December were as follows:

2013 2012
(in thousand Baht)

Deferred tax assets 41,037 38,016

Deferred tax liabilities (9,929) (11,397)

Net deferred tax assets 31,108 26,619
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Movements in total deferred tax assets and liabilities during the year were as follows:

At

1 January

2013

(Charged) / credited to:

At

31 December

2013

Profit or

loss

Other

comprehensive

income

(Note 23)

(in thousand Baht)

Deferred tax assets
Trade accounts receivable 39,575 4,999 - 44,574
Inventories (17,281) (3,182) - (20,463)
Other long-term  investments 1,177 52 - 1,229
Employee benefit obligations 13,992 1,482 - 15,474
Others 553 (330) - 223
Total 38,016 3,021 - 41,037

Deferred tax liability
Available-for-sale investments 11,397 - (1,468) 9,929
Total 11,397 - (1,468) 9,929

At

1 January

2012

(Charged) / credited to:

At

31 December

2012

Profit or

loss

Other

comprehensive

income

(Note 23)

(in thousand Baht)

Deferred tax assets
Trade accounts receivable 38,059 1,516 - 39,575
Inventories (15,596) (1,685) - (17,281)
Other long-term investments 1,036 141 - 1,177
Employee benefit obligations 12,638 1,354 - 13,992
Others 654 (101) - 553
Total 36,791 1,225 - 38,016

Deferred tax liability
Available-for-sale investments 11,391 - 6 11,397
Total 11,391 - 6 11,397

14 Trade accounts payable 

Note 2013 2012

(in thousand Baht)

Related parties 5 77,231 89,398
Other parties 71,115 63,798

Total 148,346 153,196

Trade accounts payable of the Company as at 31 December 2013 and 2012 were denominated entirely in 
Thai Baht.
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15 Employee benefit obligations 

2013 2012
(in thousand Baht)

Statement of financial position obligations for:

Other long-term employee benefits 77,369 69,960

For the year ended 31 December
Statement of comprehensive income:
Recognised in profit or loss:
Other long-term employee benefits 17,296 11,225

The Company operate a defined benefit pension plan based on the requirement of Thai Labour Protection 
Act B.E 2541 (1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration 
and length of service.

Movement in the present value of the defined benefit obligations

2013 2012
(in thousand Baht)

Defined benefit obligations at 1 January 69,960 63,190

Benefits paid by the plan (9,887) (4,455)

Current service costs and interest 17,296 11,225

Defined benefit obligations at 31 December 77,369 69,960

Expense recognised in profit or loss (Note 21)

2013 2012
(in thousand Baht)

Current service costs and interest on obligation 17,296 11,225

Total 17,296 11,225

The expense is recognised in the following line items in the statement of comprehensive income:

2013 2012
(in thousand Baht)

Administrative expenses 17,296 11,225

Total 17,296 11,225

PrinciPal actuarial assumPtions at the rePorting date (exPressed as weighted averages):

2013 2012
(%)

Discount rate 3.71 4

Future salary increases 5 - 10 4 - 10

Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and mortality tables.
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16 Share capital  
Par value

per share

2013 2012

Number Baht Number Baht

(in Baht) (thousand shares / thousand Baht)

Authorised
At 1 January
-  ordinary shares 1 80,000 80,000 80,000 80,000
At 31 December
- ordinary shares 1 80,000 80,000 80,000 80,000

Issued and paid-up
At 1 January
-  ordinary shares 1 60,000 60,000 60,000 60,000
At 31 December
- ordinary shares 1 60,000 60,000 60,000 60,000

The holders of ordinary shares are entitled to receive dividends as declared from time to time, and are 
entitled to one vote per share at meetings of the Company.

Share premium 

Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription 
monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“Share premium”). 
Share premium is not available for dividends distribution.

17 Reserves 

Reserves comprise:

Appropriations of profit and/or retained earnings

Legal reserve

Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 Section 116 requires that a public company shall 
allocate not less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a 
reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the registered 
authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.

General investment reserve

The Company had appropriated some of net profit for reserve a general investment reserve which is not 
mentioned for any specific purpose.

Other components of equity

Fair value changes in available-for-sale investments

The fair value change in available-for-sale investments account within equity comprises the cumulative net 
change in the fair value of available-for-sale investments until the investments are derecognised or impaired.

Movements in reserves

Movements in reserves are shown in the statements of changes in equity.



215REPORT2013
ANNUAL

18 Segment Information 

The Company has three reportable segments, as described below, which are the Company’s strategic 
divisions. The primary format, business segments, is based on the Company’s management and internal 
reporting structure. 

Inter-segment pricing is determined on mutually agreed terms.

Segment results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those 
that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items mainly comprise interest or dividend-earning 
assets and revenue, and corporate assets and expenses.

Business segments

The Company comprises the following main business segments:

Segment 1 Cosmetics distributing and beauty services

Segment 2 Clothes

Segment 3 Others

Information regarding the results of each reportable segment is included below. Performance is measured 
based on segment profit before tax, as included in the internal management reports that are reviewed 
by the Company’s CODM. Segment profit before tax is used to measure performance as management 
believes that such information is the most relevant in evaluating the results of certain segments relative 
to other entities that operate within these industries. 

Information about reportable segments

Cosmetics distributing

and beauty services
Clothes Others Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
(in thousand Baht)

External revenue 1,302,539 1,367,567 199,556 209,747 4,681 7,004 1,506,776 1,584,318

Segment profit (loss) before 
income tax 131,028 138,609 (7,422) (3,137) (900) (95) 122,706 135,377

Segment assets as at 31 
December 417,409 425,123 99,056 90,403 4,149 4,697 520,614 520,223

Reconciliation of reportable segment profit or loss and assets

2013 2012
(in thousand Baht)

Profit or loss
Total profit for reportable segments 122,706 135,377

Unallocated amounts
  - Other income 14,971 10,276

  - Other corporate expenses (12,350) (2,819)

Consolidated profit before income tax 125,327 142,834
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2013 2012
(in thousand Baht)

Assets
Total assets for reportable segments 520,614 520,223

Cash and cash equivalents 81,452 73,788

Current investments 110,000 -

Other current assets 33,517 33,659

Other long-term investments 103,344 201,798

Investment property 144,248 144,248

Deferred tax assets 31,108 26,619

Other non-current assets 3,356 2,131

Other unallocated amounts 17,551 17,524

Consolidated total assets 1,045,190 1,019,990

Geographical segments
The Company is managed and operates principally in Thailand.  There are no material revenues derived 
from, or assets located in, foreign countries.

19 Selling expenses 

2013 2012
(in thousand Baht)

Personnel expenses 274,878 266,638

Sale promotion expenses 60,520 61,408

Sample products expenses 42,596 52,076

Advertisement expenses 21,627 38,225

Furnishing on sale areas 19,197 20,414

Travelling expenses 13,603 13,165

Rental expenses 10,782 10,313

Depreciation and amortisation expenses 8,742 9,742

Transportation expenses 7,868 7,389

Others 41,830 48,133

Total 501,643 527,503

20 Administrative expenses

2013 2012
(in thousand Baht)

Personnel expenses 84,299 75,197
Depreciation and amortisation expenses 6,551 7,602
Maintenance expenses 4,575 4,688
Rental expenses 3,894 3,682
Electricity expenses 3,666 3,580
Others 17,217 18,229
Total 120,202 112,978
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21 Employee benefit expenses

Note 2013 2012
(in thousand Baht)

Management 5

Wages and salaries 28,141 31,852
Others 6,344 5,397
Total 34,485 37,249

Other employees
Wages and salaries 255,151 239,660
Others 104,026 102,175
Total 359,177 341,835

Grand total 393,662 379,084

Defined contribution plans
The defined contribution plans comprise provident funds established by the Company for its employees. 
Membership to the funds is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at 
the rate of 3% of their basic salaries and by the Company at rates ranging from 3% to 4% of the 
employees’ basic salaries. The provident funds are registered with the Ministry of Finance as juristic 
entities and are managed by a licensed Fund Manager.

22 Expenses by nature 
The statements of income include an analysis of expenses by function. Expenses by nature disclosed in 
accordance with the requirements of various TFRS were as follows:

2013 2012
(in thousand Baht)

Changes in inventories of finished goods (39,389) (42,235)
Purchase of finished goods 817,047 845,118
Personnel expenses 359,177 341,835
Sale promotion expenses 60,520 61,408
Sample products expenses 42,596 52,076
Advertisement expenses 21,741 38,225
Key management personnel compensation 34,484 37,249
Depreciation and amortisation expenses 15,293 17,344
Others 118,980 130,347

Total cost of sales of goods, selling expenses and
administrative expenses 1,430,449 1,481,367
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23 Income tax expense

Income tax recognised in profit or loss

Note 2013 2012
(in thousand Baht)

Current tax expense
Current year 26,982 37,100

Adjustment for prior year (7) -

Total 26,975 37,100

Deferred tax expense
Movement in temporary differences 13 (3,021) (1,225)

Total income tax expense 23,954 35,875

Income tax recognised in other comprehensive income 

2013 2012
(in thousand Baht)

Available-for-sale financial assets 1,468 (6)

Reconciliation of effective tax rate 

Tax rate
(%)

2013
(in thousand Baht)

Tax rate
(%)

2012
(in thousand Baht)

Profit before income tax expense 125,327 142,834

Income tax using the Thai corporation tax rate 20.0 25,065 23.0 32,852

Income not subject to tax (1,716) (4,047)

Expenses not deductible for tax purposes 612 7,070

Adjustment for prior year (7) -

Total 19.1 23,954 25.1 35,875

Income tax reduction

Royal Decree No. 530 B.E. 2554 dated 21 December 2011 grants a reduction in the corporate income 
tax rate for the three accounting periods 2012, 2013 and 2014; from 30% to 23% for the accounting 
period 2012 which begins on or after 1 January 2012 and to 20% for the following two accounting 
periods 2013 and 2014 which begin on or after 1 January 2013 and 2014, respectively.

It is understood that the Government will proceed to amend the law in order to maintain the corporate 
income tax rate at not higher than 20% for the accounting period 2015 which begins on or after 1 
January 2015 and onwards in order to give full effect to the Cabinet resolution dated 11 October 2011 
to increase Thailand’s tax competitiveness.

The current tax expense in the statements of comprehensive income is less than the amount determined 
by applying the Thai corporation tax rate to the accounting profit for the year principally because of the 
different treatment for accounting and taxation purposes of certain items of income and expenses.
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24 Basic earnings per share

The calculations of basic earnings per share for the year ended 31 December 2013 and 2012 were based 
on the profit for the year attributable to ordinary shareholders of the Company and the number of 
ordinaryshares outstanding during the year as follows:

2013 2012
(in thousand Baht / 
in thousand shares)

Profit attributable to ordinary shareholders
of the Company (basic) 101,373 106,959

Number of ordinary shares outstanding 60,000 60,000

Earnings per share (basic) (in Baht) 1.69 1.78

25 Dividends

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 23 April 2013, the shareholders 
approved the appropriation of dividend of Baht 0.80 per share, amounting to Baht 48 million. The dividend 
was paid to shareholders during 2013. 

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 24 April 2012, the shareholders 
approved the appropriation of dividend of Baht 0.70 per share, amounting to Baht 42 million. The dividend 
was paid to shareholders during 2012.

26 Financial instruments

Financial risk management policies

The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency 
exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company does 
not hold or issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes.

Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a system of 
controls in place to create an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of 
managing the risks. The management continually monitors the Company’s risk management process to 
ensure that an appropriate balance between risk and control is achieved.

Capital management  

The Board of Directors’ policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor 
and market confidence and to sustain future development of the business.  The Board monitors the return 
on capital, which the Company defines as result from operating activities divided by total shareholders’ 
equity, and also monitors the level of dividends to ordinary shareholders. 

Interest rate risk 

Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the 
Company’s operations and its cash flows. The Company is primarily exposed to interest rate risk from 
long-term investments (Note 6). The management has considered that the interest rate risk is low as the 
interest rates are mainly fixed.
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The effective interest rates of equity and debt securities as at 31 December and the period in which 
the equity and debt mature securities were as follows:

Effective 

interest rate

Within

1 year

After 1 year but 

within 5 years
Total 

(% per annum) (in thousand Baht)

2013
Current
-  Fixed Deposit within 1 year 3.25 - 3.65 30,000 - 30,000
-  Long-term deposits at financial    
  institutions within 1 year 3.50 - 3.55 70,000 - 70,000

-  Other debt securities held to maturity
  within 1 year 3.54 10,000 - 10,000

Total 110,000 - 110,000
Non-current
-  Long-term deposits at financial institutions 3 - 10,000 10,000
2012
Non-current
Long - term investment
- Long-term deposits at financial institutions 2.75 - 3.75 60,000 20,000 80,000
- Other debt securities held to maturity 3.20 - 3.54 10,000 10,000 20,000
Total 70,000 30,000 100,000

Credit risk

Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to settle 
its financial and contractual obligations to the Company as and when they fall due.
Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing 
basis. Credit evaluations are performed on all customers requiring credit over a certain amount.  At the 
reporting date there were no significant concentrations of credit risk.  The maximum exposure to credit 
risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the balance sheet.  However, due 
to the large number of parties comprising the Company’s customer base, Management does not anticipate 
material losses from its debt collection. 
Liquidity risk 
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed 
adequate by management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of fluctuations 
in cash flows.
Determination of fair values
A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the determination of fair value, 
for both financial and non-financial assets and liabilities.  The fair value is the amount for which an asset 
could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length 
transaction. Fair values have been determined for measurement and/or disclosure purposes based on the 
following methods. When applicable, further information about the assumptions made in determining fair 
values is disclosed in the notes specific to that asset or liability.
The fair value of trade and other short-term receivables is taken to approximate the carrying value.
The fair value of investments in equity and debt securities, which are held for trading, held to maturity 
and available-for-sale, is determined by reference to their quoted bid price at the reporting date. The fair 
value of held-to-maturity investments is determined for disclosure purposes only.
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Fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying values shown in the balance sheets 
at 31 December were as follows:

2013 2012

Fair value Carrying value Fair value Carrying value

(in thousand Baht)

Current investments
- Fixed Deposit within 1 year 30,000 30,000 - -
- Long-term deposits at financial    70,000 70,000 - -
 institutions within 1 year
- Other debt securities held to maturity
 within 1 year 10,000 10,000 - -

Other long-term investments
- Long-term deposits at financial institutions 10,000 10,000 80,000 80,000
- Equity securities available-for-sale 67,877 67,877 75,217 75,217
-  Other debt securities held to maturity - - 20,000 20,000
Investment property 241,529 144,248 144,248 144,248

27 Commitments with non-related parties

2013 2012
(in thousand Baht)

Non-cancellable operating lease commitments
Within one year 8,175 3,255
After one year but within five years 15,221 6,213
After five years 8,207 7,296
Total 31,603 16,764

Other commitments
Unused bank overdraft 110,000 130,000
Unused promissory notes 205,000 205,000
Unused letters of credit for goods and supplies 20,000 20,000
Bank guarantees 1,389 1,389
Guarantees for other companies 700 3,700
Total 337,089 360,089

Lease area and related services agreements

The Company entered into lease agreements and related services agreements with local companies. In 
this regards, the Company is committed to pay the fees according to a formula based on the incurred 
revenue multiplied by the fee rate as stipulated in the agreements for periods of 1 to 26 years expiring 
in 2030. 

28 Litigation case

The Company has been sued by a former employee after termination of employment and the Company 
has made legally severance payment in the amount of Baht 0.43 million.  However, the employee has 
counter-charged the Company for additional compensation of Baht 10 million. The Court rendered its 
judgment to dismiss the plaintiff’s case on 29 December 2008. The plaintiff has submitted an appeal to 
the Supreme Court protesting against the judgment of the Court of First Instance on 17 March 2009 and 
the Company has defended the appeal on 3 April 2009. Currently, there is no further progress on the 
case.
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29 Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted

The Company has not adopted the new and revised TFRS that have been issued as of the reporting date 
but are not yet effective.  Those new and revised TFRS that are applicable to the Company’s operations, 
which become effective for annual financial periods beginning on or after 1 January in the year indicated 
in the following table, are as follows:

TFRS        Topic Year effective

TAS 1 (revised 2012) Presentation of financial statements 2557

TAS 7 (revised 2012) Statement of Cash Flows 2557

TAS 12 (revised 2012) Income Taxes 2557

TAS 17  (revised 2012) Leases 2557

TAS 18  (revised 2012) Revenue Recognition 2557

TAS 19  (revised 2012) Employee Benefits 2557

TAS 21  (revised 2012) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 2557

TAS 24  (revised 2012) Related Party Disclosures 2557

TAS 34  (revised 2012) Interim Financial Reports 2557

TAS 38  (revised 2012) Intangible Assets 2557

TFRS 8  (revised 2012) Operating Segments 2557

TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment 2557

TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 2557

TIC 15 Operating Leases-Incentives 2557

TIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving 
the Legal Form of a Lease

2557

Management expects to adopt and apply these new and revised TFRS in accordance with the FAP’s 
announcement and has made a preliminary assessment of the potential initial impact on the Company’s 
financial statements of these new and revised TFRS and expects that there will be no material impact 
on the financial statements in the period of initial application.
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1. Result of Performance and Financial Status

 1.1  Overall of Performance and Financial Status in the Past

     In 2013 the Company earns total revenue of 1,555.78 million Baht, decreased of 68.42 million Baht 
or equivalent to 4.21% from the previous year. Total expenses amount 1,430.45 million Baht or representing the 
decreased of 50.92 million Baht or equivalent to 3.44% and the net profit after deducted corporation income tax 
was 101.37 million Baht, decreased of 5.59 million Baht or equivalent to 5.22%, comparing previous year.

     The total assets amount as at December 31, 2013 was 1,045.19 million Baht; it increased from 
previous year 25.20 million Baht or equivalent to 2.47%. The current assets increased 121.25 million Baht and the 
non-current assets decreased 96.05 million Baht. The Current assets had cash and cash equivalents increased 7.66 
million Baht, the temporary investments increased 110.00 million Baht, from Fixed Deposit has not exceeding 1 year 
period and Debt Securities held to maturity within 1 year.  Trade account receivable net decreased 35.74 million 
Baht as the adjustment of total sale has slow down and the inventory increased 39.47 million Baht due to the 
preparing of goods sold on Chinese’s New Year and New Year Eve.  Other current assets decreased 0.14 million 
Baht. Non-Current assets as Investment of fix assets in related business decreased 98.45 million Baht because of 
the gradual of long term deposit maturity and the value transformation of investment according to the fair value 
principle. The immovable property for investment unchanged, and the part of property, building and equipment-net 
decreased 4.50 million Baht. Intangible assets-net increased 3.38 million Baht, Leasehold rights decreased 2.19 
million Baht result from the cut-paid based on useful lives, income tax assets deferred 31.11 million Baht increased 
4.49 million Baht and other non-current assets increased 1.23 million Baht.

     In 2013, Thailand’s economy expanded slowly down from last year according to the feeble domestic 
demand. The first half of year, the private consumption has an important role to economic expansion as result of 
the stimulus economy measure of government sector has grown such as the adjustable minimum wage, agricultural 
product intervention measure and the project of First-car tax rebate that stimulated the car purchase continually in 
the period of year ends. In addition, the support factor of the household sector expenditure was in a good criterion 
and the continually investment of the   business sector, however; the second half of year the direction economy 
has rather decelerated from domestic demand contracted because of the stimulus economy measure of government 
sector trend to deplete including the delay expenses to investment of government sector both in and out budgets. 
Moreover; the uncertainty of economic and political circumstances have higher which effected to the household 
sector was cautious the expenses and attempted to not increase the debt. The entrepreneur slowed to invest for 
awaiting obviousness of situation and the lending of financial institutes have more strictness. In part of tourism 
sector was able to expand but the number of tourists decreased in the year end due to the problem of domestic 
political rally event. 

     Meanwhile, the export sector was the key mechanism of economic propelling still recovered though, 
the world economy has the signal to recuperate owing to some Thai’s industrial faced to the shortage of raw 
materials and the limitation of production technology resulted in unable to produce the goods for responding the 
changeable world market demands. 

     The economic condition faced to the minus factors and high uncertain environment including it has 
always changed. The consumer has lacked of the reliance bring to decelerate the purchase by choosing the needful 
product and consuming in limit quantity. The situation of competition has even more intensity, day by day, and it 
has the competitors occurred in the market continuously. Although the Company has the promotion activities in 
various forms for stimulating the purchasing force but it was unable to increase the revenue for growing up which 
the several competitors have faced to the contracted purchasing force problem as well.

     In addition, there are some other factors that affect to the business performance in term of promoting, 
supporting and being the obstacles toward the business operation such as
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(A) The investment of government sector in various projects such as the Infrastructure Investment 
Projects and Water Management Projects were restrained. Furthermore; the delay paid for Rice 
Pledging Scheme, the high level of Household Debt Problem, Agricultural Price Depressed, and 
the decelerated of Industrial Sector Production which effect to Household income in part of 
overtime ;these affected the purchasing force and spending less.

(B) The average of inflation in 2013 was low and decelerate from previous year, it has not affected 
to people’s cost of living. The movement of Thai Baht value has fluctuated when compared with 
US Dollar in accordance to the Thai Baht was strong rapidly since the beginning of January till 
the end of April because of the investors have confident to the Thai economy growth before 
Thai Baht value was weak continually until the end of year. However, the swing of Thai Baht 
value all the year past was not effect to material cost and finished products that imported from 
abroad.

  1.2  Policy and Plan of company in adaptation
(A) According to the condition of competition in market has trended to more intense which both 

existent competitors and new competitors have competed continually by using the strategy in 
several dimensions for snatching the market share. The Company has planned strategy for 
maintaining the existing customer base and attempted to increase the number of new customer 
by promoting the activity at the sale point for stimulating of product trial and PR advertising 
brand directed to the target group for creating the brand awareness and interested in product 
test. 

(B) The Company has still paid attention to develop the innovative product that was outstanding for 
responding consumers’ demand in any chance as well as to regularly improve quality of service 
to enhance consumers’ confidence with utmost pleasant. 

(C) The Company has supported all of employee’s skill and knowledge by having the skill training 
and education concerning to the business growth strategy.  To create the Culture Working Team 
(CWT) for reinforcement the Company’s 6 Values and the corporate favorable culture under 
“Beauty from Within”.  To create the operation’s commitment for reaching target goal. And also, 
there are training courses and seminars which set up for all level staffs continuously in house 
and outdoor including the enhancement to create exchanging network for transferring knowledge 
in Intranet channel (Intranet Web Board)

  1.3  Performance of each product
     In 2013 the Company has total sales incomes of 1,506.78 million Baht; decreased from previous 

year 4.89% by the two major product lines as per each total sale as follows: 
(A) Cosmetics, Musical Instruments 
 The total sales amount is 1,307.22 million Baht or proportion to 86.76% of the Company’s total 

sales, comparing the last year lower 4.90% that result from the expend of consumer has 
decelerated as unavailing economic condition but the Company was able to maintain the old 
customers base firmly and if the internal confidence revive, the total sale will grow up.

(ข) Clothing Products
 Its total sales amount is 199.56 million Baht or proportion to 13.24% of the Company’s total 

sale, 4.86% decrease when compared to previous year. Because of the impact of economic 
condition and political circumstance is unclear that affect to the customer’s mood in spending 
plenty. Owing to the clothing products are seem to be extravagant goods, the consumer shall 
cut these expenses first and choose to consume only the needs.
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  1.4  Performance versus Budget
     In previous year, the Company didn’t show estimate of operating result on the registration statement 

offering of securities.

  1.5  Report of Auditors
     In previous year, the Auditors have checked the financial budget of company and have commented 

that the financial budget is accurate as it should be materially of financial report standard.

  1.6  Changing of the account policy significantly
     In 2013, the Company has not any changing the account policy that affect to the financial budget 

report.

2. Profitable ability

 2.1 Revenue
     In 2013, the Company earns total revenue of 1,555.78 million Baht, comparing last year decreased 

68.42 million Baht or equivalent to 4.21 %. The main revenue came from the total sales are 1,506.78 million Baht 
which decreased from the past year 4.89% by the two major product lines as above mention.

 2.2 Cost of Sales and Expense
     In 2013, the cost of goods sold was 774.12 million Baht or proportion to 51.38% of total net sales 

that increase from the previous year 0.65% deriving from the high-cost of product sale in ratio increased and the 
sale promotion for bringing the slow moving inventory out. The sale expenditure and administration were totaled at 
656.33 million Baht decreased 3.16% from previous year due to the controlled and managed of expenses carefully 
in the Marketing Support Category.

     In previous year, there was unpaid interest because the Company has an excellent level of liquidity; 
therefore it can manage cash inflow and cash outflow with effectiveness.

 2.3 Other Revenues
     The revenue that didn’t earn from the normal operation was 49.00 million Baht increased from 

previous year 9.12 million Baht or equally 22.86% receiving from expensed compensation, dividends received and 
interest received.

 2.4 Profit
     After deducting cost of goods sold, selling and administrative expenses from total sales revenues, 

the Company earns gross profit 76.33 million Baht. It decreased from previous year 26.62 million Baht, representing 
25.86% as the above reasons while the other revenues increased, resulting in a profit before the corporation income 
tax was at 125.33 million Baht, decreased 17.51 million Baht from previous year, representing 12.26%. After the 
deduction of the corporation income tax, the net profit is 101.37 million Baht or decreased 5.22% from previous 
year.

    In comparison with Cash Flow Statement, ratio of net cash earning from operation against net profit 
ratio reached at 0.70 times. Though it decreased 0.36 times from previous year, the result has still at the good level.

 2.5 Return on Shareholders’ Equity
     The Company paid dividend for the year 2012 amount of 48.00 million Baht, representing 44.88% 

of net profit in 2012 that complies with Company’s dividend policy.
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3. Ability to Asset Management

  3.1  Quality of receivables
     Accounts receivable aged over 3 months and the total of returned Cheque amount to 15.23 million 

Baht, representing only 7.22% of all accounts receivable, comparing the previous year has decreased 21.06%. 
This affected the effectiveness of credit management as well as the tracking to collect the debt very closely. The 
Company has set up reserve for doubtful accounts amount of 8.59 million Baht by taking the same rules as 
previous year.

  3.2  Inventories and Impairment
     At the end of 2013, the worth of inventory was at 279.93 million Baht. The Company reserved 

the allowance of inventory impairment by using the criterion as same as in 2012. Thus, the remainder reserved 
in 2013 was at 2.35 million Baht, representing 0.84%.

  3.3 Investment
     In previous year, the Company was not increase the investment because the political circumstance 

and the economy condition were not conducive to investment, however; the Company has the potential to expand 
the investment whenever the overview of external market condition improved.

4. Liquidity and Source of Funds
  4.1  Suitability of Capital Structure
     (A) Capital Structure

  Ratio of the Company’s Debt to Equity equivalent to 0.43 times and it decreased from 
previous year though it has no balance loan. This index represented the stable and solid financial 
structure. When there was appropriate business’s opportunity with worthy profit, the Company 
would be able to expand its investment by using the accumulated funds together with utilizing 
loans from financial institutes.

     (B) Shareholders’ Equity
  As ended of 2013, value of shareholders’ is 729.63 million Baht. It’s increased 47.50 million 

Baht from previous year, representing 6.96% earnings from net profit amount of 101.37 million 
Baht and the loss has not yet happened from the transformation of invested capital in accordance 
with the fair value principle amount of 7.34 million Baht, plus the incomes tax of the transformation 
differences in the fair value of an available for sale investment that amount of 1.47 million Baht 
and deducted from the dividends in 2012 that amount of 48.00 million Baht. 

     (C) Cash Flows
  In 2013, Net cash from operating activities was 70.99 million Baht, decreased from the 

previous year at 42.23 million Baht due to the increasing of inventory and reducing of trade 
accounts payable. Total net cash for investment activities was 15.32 million Baht, increased for 
the previous year at 1.43 million Baht.   The net cash that has been spent for financial activities 
was 48.00 million Baht that it has been paid for dividend of shareholders, after including cash 
at beginning of the year, the balance net cash as ended of the year was 81.45 million Baht.
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     (D) Liabilities
  As ended of 2013, the Company has no balance of loans from financial institutes.  During 

the year, there was none of loan.  Therefore, there was no risk against any fluctuation of foreign 
currency exchange or interest rates.  The Company has no problem at all to pay interest if it 
may need loans in some times. Most of existing liabilities were the Company’s trade accounts 
payable that have been always paid to meet with due date.

  4.2  Liquidity and Ability to payable a liability
     As end of 2013, the ratio of liquidity equivalent to 3.00 times, increased from previous year 0.79 

times. The liquidity ratio rapid revolved was equivalent to 1.33 times, increased from previous year 0.01 times. 
Both the ratio was still high level of liquidity and the circulated Capital was sufficient. The overview of Cash Cycle, 
its average was 112 days, increased 14 days from the previous year as result of the timing of the average debt 
collected and the timing of the sell goods averaged were more long, anyhow; they have not impact to liquidity.

     As the value amount of current assets was 713.44 million Baht and it is higher over the current 
liability amount of 475.25 million Baht.  The Company has no longer the balance of loans to return, thus this 
show the sufficiency of liquidity and the ability to payable liability obviously.

5. Key factors & Influence which may affect Future Performance of Financial Status
  The economy condition in 2014 has various minus factors so much; especially, the unrest situation in 

political bring about the dissolve the parliament of government and if the political problem still go on, it will 
discredit the confidence widely. The overall demand in domestic may be diminishing adaptation. The expenditure 
and investment of government sector may be unexpected delay and high unstable; especially, the disbursed funds 
as Water Resources Management Plan and the Investment Projects of the huge Public Utility owing to awaiting 
for the obviousness in operation from new government. The investment of private sector may decelerate or pause 
because the environment of economy has not favorableness. In part of the consumption of private sector trend 
to steady due to the debt bearing is high level and the household need to spend carefully; moreover, those 
problem also impact to the tourist atmosphere.

  In part of abroad demand has the risk factors from the recovery of world economy that rather fragility 
though the economy of main industrial countries such as USA, Europe and Japan has signal of recovery; nevertheless, 
the growth rate of economy of new market has decelerated whether BRIC (Brazil, Russia, India, China) and others 
in Asia and ASEAN.

  However, the Company has prepared the accommodating in any occurrence of every circumstance by 
making the business carefully and using the principle of good governance. The consideration of risk factors in the 
operation has analyzed various problems and has reasoned cautiously and exhaustively. The Company has determined 
the emergency plan for the worst case scenario as well as commitment to develop products and services for 
meet the consumers’ needs including the most impressive by improving the Information Technology Systems (MIS) 
for reinforcement in decision making and problem solving in timely. The adding skill and developing potential of 
staffs become the professional in administration and create the good environment for achieving synergy and ready 
to step to the mutual success sustainable.
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