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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

ผลการด�าเนินงาน             (หน่วย:ล้านบาท)

 งบการเงินเฉพาะ  งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เสมือน

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2555

รายได้จากการขายสินค้า 1,219 1,625 2,314 5,747 6,684 8,509 8,284

รวมรายได้ 1,273 1,694 2,601 6,113 7,177 9,120 8,844

ต้นทุนขายสินค้า 954 1,258 1,850 4,434 5,157 6,560 6,396

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 255 376 506 1,417 1,623 2,046 2,007

รวมค่าใช้จ่าย 1,210 1,635 2,365 5,857 6,785 8,606 8,407

ก�าไรสุทธิ 46 45 209 121 272 409 309

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
  

0.53 
 

0.52 
    

0.65 
  

0.50 
  

1.18 
  

1.28 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
 

0.22 
  

0.08 
       
-   

       
-   

  
1.21 

  
0.50 

ฐานะการเงิน                      (หน่วย:ล้านบาท)

 งบการเงินเฉพาะ  งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เสมือน

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2555

สินทรัพย์หมุนเวียน 327 402 708 2,298 2,393 2,799 2,393

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 166 9,556 9,638 583 4,012 4,162 4,012

สินทรัพย์รวม 493 9,958 10,346 2,881 6,405 6,961 6,405

หนี้สินหมุนเวียน 235 684 946 1,545 2,078 2,311 2,078

หนี้สินไม่หมุนเวียน 14 10 6 20 87 82 87

หนี้สินรวม 249 693 952 1,565 2,166 2,394 2,166

ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 80 320 320 1,332 320 320 320

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 244 9,263 9,394 1,316 4,239 4,803 4,239

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.04 28.95 29.36 0.99 13.25 14.27 13.25
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อัตราส่วนทางการเงินท่ีส�าคัญ

หน่วย  งบการเงินเฉพาะ  งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เสมือน

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.39 0.59 0.75 1.49 1.15 1.21 1.15

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 29.50 28.80 31.48 13.82 12.87 12.40 10.38

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน 40.69 41.78 37.42 69.96 74.57 73.44 60.13

ระยะเวลาช�าระหนี้ วัน 69.82 65.51 71.62 96.47 100.23 97.93 80.81

อัตราก�าไรขั้นต้น % 21.74 22.61 20.07 22.86 22.84 22.91 22.79

อัตราก�าไรสุทธิ % 3.61 2.78 9.04 1.98 4.07 4.80 3.73

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 18.28 0.95 2.24 9.63 9.79 9.04 11.13

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 9.83   0.86    2.06   4.27    5.85   6.12 6.66

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.02 0.07 0.10 1.19 0.51 0.50 0.51
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โครงสร้างรายได้ปี 2556

* ข้อมูลเปรียบเทียบรายงานงบเสมือนปี 2555 และงบการเงินรวม 2556
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วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Corporate Vision) 
เป็นผูน้�าท่ีเป็นเลศิในธรุกจิ ด้านการค้าปลกี(Retail) และระบบ
ค้าปลีกออนไลน์ (e-tailing) ที่มีประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค
อาเซียน

พันธกิจ (Mission)
- พัฒนาและน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริหารจัดการใน
  ธุรกิจขององค์กร  
- พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความส�าคัญและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าทุกระดับ
- เสริมสร้างกระบวนการจัดซื้อของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
  และประสิทธิผล
- ให้ความส�าคัญกับสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ (BusinessStrategies)
- จะเป็นผู ้ริเริ่มน�าเทคโนโลยีและแนวคิดที่ทันสมัยมาใช้
  บริหารจัดการในองค์กรและให้บริการกับลูกค้า
- น�าระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (e-Learning) 
  มาใช้ในองค์กรเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
- ใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้า (Customer   
  Relat ion Management and Suppl ie r Re lat ion 
  Management) 

- ลูกค้าเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร
  อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- น�าเสนอระบบท่ีใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  และประสิทธิผลในกระบวนการจัดซื้อของลูกค้า เช่น ระบบ
  การจัดซื้อจัดหาผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (e-Procurement) 
  และระบบชมุชนการค้าผ่านสือ่อเิลค็ทรอนกิส์ (e-Community 
  Commerce)
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม (Value) 
- ลูกค้าเป็นสินทรัพย์ท่ีมีคุณค่าสูงสุดขององค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
- ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
- มุ ่งเสริมสร้างบรรยากาศการท�างานร่วมกันอย่างสนุก
  มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี



6 รายงานประจำาปี 2556

สำรจำกคณะกรรมกำรบริษัท

นบัจากปลายปี 2555 ทีบ่รษิทั ออฟฟิศเมท จ�ากดั (มหาชน) 
ได้ควบรวมกิจการกับกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นผู้น�าธุรกิจค้าปลีก
ในไทยนั้น การรวมกิจการนี้ ได ้ช ่วยผลักดันให ้บริษัท 
ได้ก้าวขึ้นเป็นผู ้น�าธุรกิจค้าปลีกด้านอุปกรณ์ส�านักงาน 
อุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ และสินค้าที่เกี่ยวกับสาระ
ความรูค้วามบนัเทงิ ทีม่ช่ีองทางการจัดจ�าหน่ายทีห่ลากหลาย 
อันได้แก่ ระบบออนไลน์และคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงการ
จ�าหน่ายผ่านหน้าร้านสาขาภายใต้ชื่อ “ออฟฟิศเมท” 
และ “บีทูเอส” ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศมากถึง 
134 สาขา พร้อมกันนี้เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท
อย่างรวดเร็วในอนาคต บริษัทได้ขยายพื้นที่คลังสินค้า
เพิม่ขึน้เป็น 15,000 ตารางเมตร ซึง่ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ
ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2556 เพ่ือให้สามารถรองรับสินค้าท่ีมี
มากกว่า 40,000 รายการ และสามารถตอบรับความ
ต้องการของตลาดได้มากข้ึน  

ในด้านผลการด�าเนนิงานในปี 2556 บรษิทัมผีลประกอบการ
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้ว่าต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ
และการจับจ่ายที่ชะลอตัวตลอดทั้งปี รวมถึงผลกระทบจาก
การปรับตัวของส่วนงานต่างๆในช่วงแรกของการรวมกิจการ 
อย่างไรกต็าม บรษิทัสามารถท�ารายได้รวม 9,120 ล้านบาท 
เติบโตขึ้นร้อยละ 3 และมีผลก�าไรสุทธิ 409 ล้านบาท 
เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 32 จากปีก่อน อันเป็นผลส�าเร็จจาก
การใช้กลยทุธ์การบรหิารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า คูค้่า และการ
พฒันาเทคโนโลยทีีช่่วยเพิม่ประสทิธิภาพในกระบวนการสัง่ซือ้
ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างตรงจุดทั้งเรื่องของสินค้า ราคา และกิจกรรม
ทางการตลาด ประกอบกับการควบรวมกิจการท�าให้บริษัท
มีความแข็งแกร่งมากข้ึนทั้งในด้านการแข่งขันทางธุรกิจ
และฐานะทางการเงิน รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ท่ีมีประสิทธิภาพอันเป็นผลจากความได้เปรียบจากการ
ประหยัดต่อขนาด นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทยังคง
ด�าเนินการ ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่
ทั่วประเทศได้มากขึ้น โดยปีที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดสาขาใหม่
รวม 19 สาขา ซึ่งเป็นไปตามแผนงานวางไว้ ซึ่งประกอบ
ด้วย ออฟฟิศเมท 8 สาขา และ บทีเูอส 11 สาขา 

อกีหนึง่ก้าวส�าคญัของออฟฟิศเมท ในปี 2556 คือ การเปิด
ตวักลุม่ธรุกจิออนไลน์ ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.central.co.th 
และ www.robinson.co.th เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การ
จบัจ่ายสินค้าของลกูค้าเสมอืนว่าลกูค้าได้เข้ามาเลอืกซือ้สนิค้า
ในห้างสรรพสินค้าช้ันน�าของไทยโดยไม่ต้องเดินทางไปเอง
ทั้งนี้ พฤติกรรมการจับจ ่ายของผู ้บริโภคมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ต้องการทางเลือกที่มากขึ้น และเน้นความ
สะดวกสบาย ส่งผลให้กระแสความต้องการซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ (หรอื Online Shopping) ในปัจจบัุนน้ัน
เพิ่มขึ้น ซึ่งตามแผนงานที่บริษัทวางไว้นั้น ในระยะแรกจะมี
สนิค้าทีเ่สนอไว้บรกิารกว่า 8,000 รายการ ครอบคลมุสนิค้า
กลุ่มเครื่องส�าอาง เสื้อผ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เป็นต้น
นอกจากนี ้การซือ้สินค้า ผ่านช่องทางใหม่นีล้กูค้ายังคงได้รบั
การบริการส่งสินค้า ภายใต้เง่ือนไขเดิมคือ ให้บริการส่งฟรี
เมื่อซื้อสินค้าครบ 499 บาท ซึ่งบริษัทเชื่อว่าช่องทางนี้
เป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้บริษัท ได้ดีในอนาคต

นอกเหนือจากความมุ่งม่ันในการรักษาความเป็นเลิศทาง
ธุรกิจแล้ว ในด้านสังคมถือเป็นอีกประเด็นท่ีบริษัทให้ความ
ส�าคัญเสมอมา โดยปี 2556 บริษัทได้ด�าเนินโครงการที่
เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบทางสังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ด้านการศกึษา สิง่แวดล้อม สขุภาพ 
และการพัฒนาชุมชน อันได้แก่ การส่งมอบห้องสมุดให้กับ
โรงเรียนวัดบัวโรย จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการ 
“Off iceMate & B2S Delivery ความรู้สู่น้อง” ปีที่ 7 
นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแบ่งบันเสียงใสๆผ่าน
ทางวิทยุเครือเนชั่น เพื่อส่งมอบไฟล์เสียงให้แก่น้องๆ
ผู้พิการทางสายตา เป็นต้น ท้ังนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการ
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ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ตอบแทนสังคมอย่างจริงใจ และเพื่อช่วยสนับสนุนให้บริษัท
เติบโตได้อย่างยั่งยืน   

นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�าคัญในด้านบรรษัทภิบาล
มุ่งมั่นให้องค์กรด�าเนินงานไปตามแนวทางการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้รับ
การประเมินผลโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการจาก
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัในไทยระดบั “ดมีาก”
(4 สัญลักษณ์) เป็นปีที่ 2 และได้รับการประเมินด้านการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนในไทยใน
ระดับ “ดีเลิศ” (100 คะแนนเต็ม) ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งใน
ความภาคภูมิใจของบริษัทในปีน้ี บริษัทจะยังคงรักษาความ
ภาคภูมิใจนี้ไว้ โดยด�าเนินธุรกิจด้วยความมีบรรษัทภิบาลท่ี
ดี โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ส�าหรับปี 2557 บริษัท ยังคงมีแผนงานในการขยายธุรกิจท่ี
ชัดเจนและเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ โดยจะมีการปรับรูปแบบ
การน�าเสนอสินค้า ช่องทางการจัดจ�าหน่าย เพื่อให้กลุ่ม
ธุรกิจของออฟฟิศเมทเป็นผู้น�าธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ และ
เป็นผู้น�าด้าน Digital Content และมุ่งก้าวไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งด้านสาระความรู้และ
ความบันเทิง ขณะเดียวกันบริษัท ได้มีการวางแผนในการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
และการขยายตวัทางเศรษฐกจิจากการเปิดประชาคมอาเซยีน
รวมถึงการให้ความส�าคัญในการพัฒนาด้านการบริการ 
เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งบริษัทได้ประโยชน์ร่วมกันสูงสุด

 

สดุท้ายนีใ้นฐานะตวัแทนคณะกรรมการบรษิทัขอขอบพระคณุ
ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงเพื่อนพนักงานทุกท่านที่
เช่ือมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทตลอดมา บริษัทเชื่อว่า 
ด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และการด�าเนินธุรกิจด้วยบรรษัทภิบาลท่ีดีนั้น จะ
ช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถเติบโตไปได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน 
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บริษัท ออฟฟิศเมท จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู ่จดทะเบียน ตั้งอยู ่ 
เลขที่ 24 ซอยอ่อนนุช 66/1 ถนนอ่อนนุช แขวง สวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
2 กันยายน 2551

ต่อมา ในปี 2553 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) และในปี 2555 ได้รวมกิจการกับบริษัท 
ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ�ากัดและบริษัทย่อยและบริษัท บทูีเอส 
จ�ากดั และได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(The Stock Exchange of Thailand : SET) ภายหลังจาก
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด�าเนินการเสร็จสิ้น ท�าให้
บริษัท มีบริษัทย่อย คือ บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ�ากัด
และบริษัทย่อย และบริษัท บีทูเอส จ�ากัด
 
  เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ 

เป็นผู้น�าที่เป็นเลิศด้านการค้าปลีกและระบบค้าปลีกออนไลน์ 
ที่มีประสิทธิภาพในระดับเอเซียภูมิภาค โดยจะเป็นผูร้เิริม่น�า
เทคโนโลยีและแนวคิดที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการลูกค้า
และบริหารองค์กรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความพร้อม
ของการให้บริการธุรกิจระบบการค้าระยะทางไกลและ

ระบบการขายผ่านหน้าร้าน บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�า
การค้าปลีกสินค้าผ ่านระบบธุรกิจการค้าระยะทางไกล
ควบคู่ไปกับการแตกไลน์ธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(1) เป็นผู้น�าธุรกิจจ�าหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณส์�านักงาน
ในรูปแบบการท�าธุรกิจระหว่างบริษัทกับบริษัท(Business 
to Business: B2B) ผ่านระบบแค็ตตาล็อก ระบบออนไลน์
ในรูปแบบเว็บไซต์ และระบบสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะ
แต่ละองค์กร (e-Procurement) โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กร
ที่มีศักยภาพและมีความมั่นคง 

(2) เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจ e-Procurement ใน
องค์กรที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้มาตรฐานการให้
บริการพร้อมการจัดส่งภายในวันท�าการถัดไป 

(3) เป็นผู้น�าธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า
บุคคล (Personal Use) โดยมีแผนในการเพ่ิมปริมาณสินค้า
ให ้มีความหลากหลายเพื่ อตอบสนองต ่อรูปแบบการ
ด�าเนินชีวิตที่ทันสมัยและมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจภายใต้กระบวนการสั่งซื้อที่มีความสะดวกและ
ปลอดภยั พร้อมบรกิารจดัส่งท่ีรวดเรว็และครอบคลมุท่ัวประเทศ 

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
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(4) เป็นผู ้น�าธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าที่เก่ียวกับสาระความรู ้
และความบันเทิง เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส�านักงานผ่านทาง
หน้าร้านที่มีสาขาทั่วประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในขั้นตอน
การจัดหาสินค้า และจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มี

ความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของกลุม่ผูบ้รโิภค
ในปัจจุบัน โดยมีแผนจะเพ่ิมจ�านวนสาขาให้ครอบคุลมพื้นที่
ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าบุคคลที่กระจาย
อยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย 

   ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ

ปี 2537 - จัดต้ังบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนจ�านวน 5 ล้านบาท เพื่อจ�าหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์

  ส�านักงานผ่านระบบแค็ตตาล็อก และรับค�าสั่งซื้อผ่านระบบ Call Center

ปี 2542 ถึง ปี 2550 - เปิดให้บริการเว็บไซต์ www.officemate.co.th เพื่อเพิ่มช่องทางในการสั่งสินค้าของลูกค้า
  ให้เข้าถึงได้ง่าย
- ปรับระบบคลังสินค้าเป็นระบบแนวราบบนพ้ืนท่ี 2,000 ตารางเมตร
- ใช้ระบบซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการและการควบคุมระบบ  Call Center
- พัฒนาระบบ E-Procurement ซึ่งเป็นระบบสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกซ์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
  ของลูกค้าเฉพาะแต่ละองค์กร 

ปี 2551 - ขยายคลังสินค้าบนพ้ืนท่ี 7,200 ตารางเมตร รองรับสินค้า 20,000 รายการ
- แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2551 ด้วยทนุจดทะเบยีน 80 ล้านบาทและ
  ทุนช�าระแล้ว จ�านวน 56 ล้านบาท 
- บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 2 กันยายน 2551
 

ปี 2552 - เปิดบริการเว็บไซต์ www.trendyday.com เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าบุคคล 
- เพื่อช่องทางในการแลกรับของก�านัลทางออนไลน์ “Redeem Center”

ปี 2553 - น�าหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ด้วยทุนจดทะเบียน
  80 ล้านบาทและทุนช�าระแล้ว 80 ล้านบาท โดยเข้าซื้อขายวันแรก วันที่ 28 กรกฎาคม 2553

ปี 2554 - ปรบัปรงุระบบคอลเซนเตอร์เป็นระบบ Multimedia Call Center รวมถงึขยายสาขาคอลเซนเตอร์
  และเพิม่จ�านวนพนกังานขายสนิค้าทางโทรศพัท์
- เปิดบรกิารเวบ็แชท เพือ่ให้ข้อมลูสนิค้าแก่ลกูค้าทางออนไลน์
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ปี 2555 - เปิดร้าน trendyday.com ท่ี ศูนย์การค้าเมกกะ บางนา และเกตเวย์ เอกมัย
- ขยายช่องทางการขายผ่าน Mobile Application และร่วมมือกับบริษัท Samsung ในการท�า 
  Application บน Internet TV
- รวมกิจการกับบริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ�ากัดและบริษัทย่อย และบริษัท บีทูเอส จ�ากัด 
  โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 240,000,000 หุ้น รวมเป็น 320,000,000 หุ้นและทุน
  จดทะเบียน 320 ล้านบาท และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ท�าให้บริษัทได้ก้าวขึ้นเป็นผู้น�าด้านการค้าปลีกสินค้าประเภท
  เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส�านักงาน

ปี 2556 - ปิดบริการเว็บไซต์ www.trenddyday.com วันท่ี 30 พฤศจิกายน  2556 
- เริ่ม ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ ผ่าน www.central.co.th และ www.robinson.co.th วันที่
  5 ธันวาคม 2556 เพื่อตอบสนองลูกค้าบุคคล โดยเว็บไซต์ท�าหน้าที่เสมือนห้างสรรพสินค้า
  มีสินค้าที่ครอบคลุมความต้องการ มากกว่า 6,000 ประเภท
- เปิดร้านค้าใหม่ เพื่อครอบคลุมพื้นทีทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยร้านออฟฟิศเมท 
  เปิดบริการสาขาใหม่ จ�านวน  8 สาขา และร้านบีทูเอส เปิดบริการสาขาใหม่ จ�านวน 11 สาขา
- ปรับปรุงคลังสินค้าบนพื้นท่ี 7,200 ตารางเมตร เป็น 15,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับ
  สินค้า 60,000 รายการ
- ปรับปรุงรูปแบบร้านค้าให้ทันสมัย โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีในการท�ากิจกรรมส่งเสริมการขาย

ณ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมีสาขาที่เปิดด�าเนินการภายใต้ แบรนด์ออฟฟิศเมทและบีทูเอส ทั่วประเทศรวมทั้งหมด 134 สาขา โดยแบ่งออกเป็น 

ร้านออฟฟิศเมท 49 สาขา และร้านบีทูเอส 85 สาขา 

  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บมจ. ออฟฟิศเมท

บริษัท บีทูเอส จ�ากัด

99.99 %99.99 %

99.99 %

บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ�ากัด

บริษัท ออฟฟิศ ซัพพลาย คลับ จ�ากัด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียดของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

ชื่อบริษัท
ทุนช�าระแล้ว 
(ล้านบาท)

ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ

บริษัท ออฟฟิศเมท จ�ากัด(มหาชน) 320.00 ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�านักงานผ่าน
ระบบแค็ตตาล็อก โดยรับค�าสั่งซื้อผ่านระบบ Call Center
ระบบออนไลน์ (e-Commerce) ระบบสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์
เฉพาะแต่ละองค์กร (e-Procurement) พร้อมให้บรกิารจดัส่งฟรี
ส�าหรับการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 499 บาทขึ้นไปและการขายผ่าน
หน้าร้าน

บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ�ากัด 691.55 ประกอบธรุกจิจ�าหน่ายสนิค้าทัง้ในรปูแบบการค้าปลกีและค้าส่ง
โดยครอบคลุมท้ังอุปกรณ์เครื่องใช้ส�านักงานและเฟอร์นิเจอร์ 
ขายผ่านร้านสาขาภายใต้ชื่อ “ออฟฟิศเมท”

บริษัท บีทูเอส จ�ากัด 640.00 ประกอบธรุกจิร้านจ�าหน่ายเครือ่งเขยีน หนงัสอื สือ่บนัเทงิ เพลง
ภาพยนตร์ และอุปกรณ์ส�านักงานขายผ่านร้านสาขาภายใต้
ชื่อ“บีทูเอส” และขายผ่านระบบออนไลน์ 

บริษัท ออฟฟิศซัพพลายคลับ จ�ากัด

(บริษัทย่อยทางอ้อม)

200.00 ปัจจุบันทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทได้ถูกโอนไปยังบริษัท
ออฟฟิซคลับ(ไทย)จ�ากัด หมดแล้ว มีเพียงธุรกิจการให้เช่า
พื้นที่ขายสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่จากสัญญาเช่าเดิม

ธุรกิจของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในกลุ ่มเซ็นทรัล
ซึง่กลุม่มนีโยบายในการเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนั
ด้วยการลงทุนของกลุ่มเซ็นทรัลเน้นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน อาทิ 
ผูพ้ฒันาศนูย์การค้า ผูใ้ห้บรกิารหรอืให้เช่าพืน้ทีค้่าปลกี ผูน้�าเข้า
ผลิตหรือจ�าหน่ายผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เสื้อผ้า และของใช้
ส่วนบุคคลที่มีแฟชั่น รวมถึงการเน้นการบริหารงานแบบ
รวมสู่ศูนย์กลางโดยเฉพาะงานหลังร้านที่เก่ียวข้องกับการ

สนับสนุนธุรกิจค้าปลีกเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในเรื่องของ
การประหยัดต่อขนาดความเชี่ยวชาญช�านาญการ และเพิ่ม
ศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ 
อนึ่ง บริษัทมีนโยบายในการท�าธุรกรรมระหว่างบุคคลที่
เก่ียวโยงกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดในหัวข้อ “รายการ
ระหว่างกัน”
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  ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กลุ่มเซ็นทรัล

(ตระกูลจิราธิวัฒน์)

บมจ.ออฟฟิศเมท
กลุ่มเซ็นทรัลรีเทล

คอร์ปอเรชั่น

บมจ.ห้างสรรพสนิค้า

โรบินสัน

บมจ.เซ็นทรัล

พัฒนา

บมจ.โรงแรม

เซ็นทรัลพลาซ่า

กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล

มาร์เก็ตติ้ง

100 % 55 % 64 % 100 %

62 %

63 %
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โครงสร้างรายได้แยกตามช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ประเภทรายได้
ปี 2556 ปี 2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายผ่านหน้าร้าน 6,627.83 72.67 7,150.23 99.63

รายได้จากการขายผ่านออนไลน์ 2,492.29 27.33 26.35 0.37

รวมรายได้ 9,120.12 100.00 7,176.57 100.00

สัดส่วนรายได้ตามสายผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจ กลุ่มสินค้า ปี 2556 ปี 2555

ธุรกิจออฟฟิศเมท เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส�านักงาน
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในส�านักงาน
เฟอร์นิเจอร์และ อื่นๆ 

45%
45%
10%

45%
45%
10%

ธุรกิจบีทูเอส หนังสือและสื่อการเรียนรู้
เคร่ืองเขียน 
Lifestyle&Entertainment

30%
50%
20%

31%
49%
20%

  ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

บริษัท ออฟฟิศเมท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ท�าธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�านักงาน 
“ออฟฟิศเมท” และธรุกจิค้าปลกีจดัจ�าหน่ายสนิค้าทีเ่กีย่วกบัสาระความรูแ้ละความบนัเทงิ “บทีเูอส” มรีายละเอยีดประกอบธรุกจิ
ดังนี้ 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
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ธุรกิจ“ออฟฟิศเมท”
จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�านักงาน คอมพิวเตอร์ และเฟอร์นิเจอร์ เน้นขายสินค้าให้กับกลุ ่มลูกค้าองค์กร ผู้ประกอบการทั้ง
ขนาดเล็กและใหญ่ แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 : สินค้าประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในส�านักงาน (Stationary & Off ice Supplies)

กลุ่มที่ 2 : อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในส�านักงาน (Off ice Automotive Supplies)

กลุ่มที่ 3 : เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในส�านักงาน (Furniture)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขายสินค้าที่ใช้ตราบริษัท (Private Brand) ภายใต้แบรนด์ “ออฟฟิศเมท” เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับ
ลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่หลากหลายที่มีคุณภาพและคุ้มค่า โดยสินค้าในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยสินค้าท่ีใช้ในส�านักงานต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นกระดาษถ่ายเอกสาร คลิปหนีบกระดาษ เทปกาว และอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งยังมีการบริการจัดหา ออกแบบ สินค้าพรี่เมี่ยมมากกว่า 1,000 รายการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยากได้
สินค้า ที่มีเอกลักษณ์ หรือ แบบเฉพาะตัว เช่น ปากกา แก้ว แผ่นรองเมาส์ ร่ม Flash drive ที่สกีนโลโก้เฉพาะของแต่ละองค์กร 
รวมถึงการบริการพิเศษเฉพาะ เช่น บริการรับออกแบบพื้นที่ส�าหรับจัดวางเฟอร์นิเจอร์ส�านักงาน

- อุปกรณ์การเขียนและลบค�าผิด (Writing and Correction) เช่น ปากกาประเภทต่างๆ ดินสอ ดินสอเขียนกระจก เทปลบค�าผิด ยางลบ 

  เป็นต้น

- อุปกรณ์ส�านักงานเบ็ดเตล็ด (Office Stationary) เช่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องยิงบอร์ด กรรไกรเครื่องตัดซองจดหมาย มีดคัตเตอร์

  บัตรติดหน้าอก ตรายาง ตู้จดหมาย แท่นประทับ ชุดเครื่องใช้ส�านักงาน ป้ายข้อความ  กาว เทป และ อุปกรณ์เพื่อบรรจุ (Glue, Taping 

  and Packing) เช่น กาวอเนกประสงค์ กาวน�้า เทปขุ่น เทปใส เทปโอพีพี เทปพลาสติกไวนิล 

- ผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper, Pad and Envelop) เช่น กระดาษ ถ่ายเอกสาร กระดาษการ์ดสี  กระดาษต่อเนื่อง กระดาษแฟกซ์ กระดาษ

  คาร์บอน แผ่นใส โพสต์-อิท โน้ต สมุดฉีก สมุดปกอ่อน ใบส�าคัญรับ-จ่าย ใบส่งของ บิล สมุดบัญชี ซองเอกสาร ซองจดหมาย รวมถึง

  ป้ายสติกเกอร์

-  แฟ้มและอปุกรณ์จัดเกบ็เอกสาร (Filling and Storage) เช่น ห่วงแฟ้มประเภทต่างๆ แท่นโชว์เอกสาร ซองเอกสารพลาสตกิ ซองอเนกประสงค์ 

  อินเด็กซ์ ลิ้นแฟ้ม ตาไก่ คลิปบอร์ด ฉากกั้นหนังสือ กล่องเอกสาร รวมถึงตระกร้าเอกสาร 

- เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในแคนทีน และผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด (Canteen and Cleaning) เช่นชา กาแฟ เครื่องดื่มส�าเร็จรูป อุปกรณ์ส�าหรับ

  ห้องแคนทีน ถาด ช้อน แก้วน�้า คูลเลอร์น�้า ที่ใส่ช้อน กระดาษช�าระ น�้ายาเช็ดกระจก แชมพูล้างรถ น�้ายาล้างจาน ผงซักฟอก น�้าหอม

  ปรับอากาศ ยาก�าจัดยุง และ แมลง ถุงมือยาง ไม้ถูพื้น ไม้กวาด ไม้ขนไก่ เครื่องดูดฝุ่น เก้าอี้ ถุงขยะ เป็นต้น

- อุปกรณ์เพื่อการประชุมและน�าเสนอ (Conference and Presentation) เช่น กระดานอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดต่างๆ

-  แปรงลบกระดาน เครื่องเข้าเล่ม เครื่องเคลือบบัตร พลาสติกเคลือบบัตร 

-  อุปกรณ์ส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Off ice Electronics) สินค้าใน  หมวดนี้ ได้แก่ เครื่องคิดเลข เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องพิมพ์อักษร 

  โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร นาฬิกา ถ่านไฟฉาย ไฟฉาย เครื่องลงเวลา เครื่องท�าลายเอกสาร เครื่องฟอกอากาศ เครื่องพับ

  กระดาษ เครื่องพิมพ์เช็ค เครื่องตรวจนับธนบัตร เครื่องนับแยกเหรียญ ชุดไมโครโฟน อุปกรณ์ขยายเสียง เทปคาสเซ็ท วิดีโอเทป ตู้น�า้เย็น

  และกระติกน�า้ร้อน

- เฟอร์นิเจอร์ส�านักงาน (Off ice Furniture) สินค้าในหมวดนี้ ได้แก่ เก้าอี้ ชุดรับแขก โต๊ะท�างาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะประชุมตู้เอกสาร

  ตู้หนังสือ เคาน์เตอร์ อุปกรณ์เสริม ชุดเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัว ชุดโต๊ะอาหาร ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เซฟ ตู้เก็บกุญแจ เป็นต้น

- อุปกรณ์ส�าหรับโรงงานและซ่อมบ�ารุงอาคาร (Factory and Maintenance) เช่น ไขควง ประแจ คีม  ค้อน กุญแจ หมวกนิรภัย 

  แว่นครอบตากันสะเก็ด ถุงมือ รองเท้าบู๊ท ตลับเมตร กล่องใส่เครื่องมือ ปืนยิงกาว บันได รถเข็น รถยก ล้อรถเข็น
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ธุรกิจ“บีทูเอส”
จัดจ�าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับสาระความรู้และความบันเทิงรวมถึงสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ส�าหรับกลุ่ม ลูกค้าบุคคล 
โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มหนังสือและสื่อการเรียน

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มเครื่องเขียน

กลุ่มที่ 3 : กลุ่มนันทนาการเพ่ือความบันเทิง (Lifestyle &Entertainment)

สินค้ากลุ่มนี้ ประกอบด้วยหนังสือทุกประเภท เช่น นิยาย วรรณกรรม สุขภาพความงาม ศาสนา ปรัชญา ภาษาและวิชาการ บริหารจัดการ 

พยากรณ์ บ้านและสวน สัตว์เลี้ยง แม่และเด็ก สารคดี เยาวชน การ์ตูนความรู้ หนังสือเสริมทักษะ ท่องเที่ยววัฒนธรรม คอมพิวเตอร์และไอที 

อาหารและเครื่องดื่ม ศิลปะและงานฝีมือ ดนตรี กีฬา และพระราชนิพนธ์ 

นอกจากนี้ยังรวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ขายผ่าน Mobile Application ของ บีทูเอส โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่จัด

จ�าหน่าย ในปัจจุบันคลอบคลุมกลุ่ม การ์ตูน การเมือง การศึกษาและทุน คอมพิวเตอร์งานและอาชีพ ชีวประวัติ ท่องเที่ยว ธุรกิจและการลงทุน 

แม่และเด็ก นวนิยายและวรรณกรรม บ้านและที่อยู่อาศัย บุคคล ประวัติศาสตร์ไทย บ้านและยานยนต์ สาระบันเทิง วารสารและปรัญชา 

พัฒนาตนเอง วาไรตี้ หนังสือภาพ โหราศาสตร์ อาหารและเครื่องดื่ม

สินค้ากลุ่มนี้ ประกอบด้วยเครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนต่างๆ เช่นอุปกรณ์การเขียนและลบค�าผิด อุปกรณ์ส�านักงานเบ็ดเตล็ด 

ผลิตภัณฑ์กระดาษ แฟ้มและอุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร การ์ดและอุปกรณ์ห่อของขวัญ

สินค้ากลุ่มนี้ ประกอบด้วยสินค้าประเภทนันทนาการเพื่อความบันเทิง เช่นเพลง คอนเสิร์ต หนังและดีวีดี (Movie&DVD) รวมถึงสินค้ากลุ่มชุด

อุปกรณ์งานฝีมือ “ Art&Craft Shop” ของเด็กเล่น และสินค้า Trendy Gift 

  ตลาดและการแข่งขัน 

คู่แข่งขันของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

คู่แข่งขันโดยตรง

มีการขายสินค้าที่มีรูปแบบ ความหลากหลายของสินค้า
ใกล้เคียงกัน สามารถที่จะแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะ
ซื้อสินค้าประเภทเดียวกันนี้จากผู ้ขายคนใดก็ตาม รวมถึง
มีกลุ่มลูกค้าและ รูปแบบสถานประกอบกิจการที่เหมือนกัน

คู่แข่งขันทางโดยอ้อม

มีการขายสินค้าท่ีบางส่วนท่ีใกล้เคียงกัน หรือเป็นกลุ ่มที่
ขายสินค้าโดยตรงให้ลูกค้าทั้งที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง

รายละเอียดของผู ้แข่งขันทางตรงและทางอ้อมของบริษัท

แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจออฟฟิศเมท ธุรกิจบีทูเอส

คู่แข่งโดยตรง กลุ่มธุรกิจค้าปลีกประเภท Hyper Market เช่น 
โลตัส แมคโคร และบ๊ิกซี 

ร ้านหนังสือซี เอ็ด ร ้านหนังสือนายอินทร ์ 
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่แข่งโดยอ้อม ร้านค้าเล็กๆในชุมชน และ ร้านสะดวกซื้อเช่น 
ร้าน 7/11 , ร้าน Lawson 108, ร้าน Familymart  
ร้าน Double A และ Metro system Corporation

ร้าน Book Smile และร้านหนงัสอืออนไลน์ต่างๆ
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ภาวะธุรกิจค้าปลีก
ภาวะธุรกิจค้าปลีกในปี 2556 มีการขยายตัวในอตัราทีช่ะลอ
ตวัลง ตามการบรโิภคภาคเอกชนทีเ่ตบิโตอยูร่ะดบัต�่าเพียง 1% 
ซึง่เป็นไปตามทิศทางการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ 
การบริโภคที่ชะลอตัวลงสืบเน่ืองจากการกระตุ้นการจับจ่าย
ด้วยมาตรการต่างๆ ของภาครฐัตัง้แต่ปีทีผ่่านมาท�าให้ผูบ้รโิภค
มีภาระการใช้จ่ายและหน้ีสินเพิ่มสูงข้ึน และเป็นเหตใุห้ต้อง
ลดการบริโภคลง นอกจากน้ีผู้บริโภคมีความกังวลในทิศทาง
เศรษฐกิจ สืบเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลง 
การส่งออกเติบโตอยู ่ในระดับต�่ากว่าที่คาดหมาย รวมถึง
บรรยากาศทางการเมอืงทีม่แีนวโน้มเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา
ดังจะเห็นได้จากตวัเลขดชันคีวามเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคต่อเศรษฐกจิ
ทีป่รบัตัวลงอย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี ดงันัน้ ในปีนีธ้รุกจิค้าปลกี
ไทยทั้งระบบต่างได้รับผลกระทบดังกล่าว

กลุ ่มธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในปีที่ผ ่านมา
โดยเน้นการแข่งขันด้านราคาสินค้าและการบริการเพื่อรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิม่ฐานลกูค้าให้มากข้ึน ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่เน้นท�ารายการส่งเสรมิการขายร่วมกบัการท�ากจิกรรม
บนพื้นที่ขายเพื่อเป็นเครื่องมือในการดึงลูกค้าให้เข้าร้านให้
มากขึ้นรวมถึงใช้โปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษและ ร่วมกับบัตร
เครดิตต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้โดยง่าย 
ณ จุดขาย 

การจัดสรรพ้ืนที่หน ้าร ้านค ้าให ้สามารถใช ้ประโยชน ์
และก่อให้เกิดยอดขายได้มากที่สุดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ี
ผู้ประกอบการใช้ในปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่
และการขยายสาขาไปยงัเขตชมุชนและหวัเมอืงใหญ่เพ่ือรองรบั
การกระจายตัวของคนเมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ผู ้ประกอบการยังเพิ่มการจัดกิจกรรมกับลูกค้า
สมาชิก เพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์ รวมถึงยังมีการ
พัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ 
และผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่าง
ทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ 

บริษัทได้มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
และพฤติกรรมผู ้บริโภคที่ เปลี่ยนไปตามปัจจัยพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยเน้นการสร้าง
การรับรู้และความเชื่อมั่นให้ลูกค้า 2 ด้านคือ 

1. ด้านคุณภาพสินค้า

ลูกค้าต้องได้รับการเสนอขายสินค้าที่มีคุณภาพ รูปแบบ
ทันสมัย มีความหลากหลายให้เลือก ในราคาที่สมเหตุผล

2. ด้านการบริการ

ลูกค้าต้องได้รับความใส่ใจในการให้บริการจากพนักงาน
ด้วยความรวดเร็ว

กลยุทธ์การแข่งขัน 
ด้านการขยายสาขาให้คลอบคลุมทุกภูมิภาคและการปรับปรุง

สาขาเดิม

บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปในหลายพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย เพื่อให้คลอบคลุมลูกค้าในทุกภูมิภาคตอบสนอง
ต่อการกระจายตัวของชุมชนและพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าของผู้บริโภค โดย ปี 2556 ธุรกิจออฟฟิศเมท และ 
ธุรกิจบีทูเอส มีการเปิดสาขาใหม่ รวม 19 สาขา แบ่งเป็น 

สาขาของออฟฟิศเมท จ�านวน 8 สาขา 

กรุงเทพ จัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)

ภาคกลาง อยุธยาพาร์ค และโรบินสันสระบุรี

ภาคตะวันออก ฮาร์เบอร์มอล์ลชลบุรี

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

ภาคเหนือ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ และ 
เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่

ภาคใต้ เซ็นทรัลเฟสติเวลหาดใหญ่



54 รายงานประจำาปี 2556

สาขาของบีทูเอส เปิดสาขาใหม่ 11 สาขา 

กรุงเทพ เสนาเฟสท์, อิมเมจิน วิลเลจ, 
ลาดกระบัง และ สุขาภิบาล3

ภาคกลาง โรบินสันสระบุรี

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี, 
โรบินสันสกลนคร
และโรบินสันสุรินทร์

ภาคตะวันตก โรบินสันกาญจนบุรี

ภาคเหนือ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

ภาคใต้ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

 
บริษัทยังได้ปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือ
เน้นให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การช้อบปิ ้งที่มากกว่า
การซือ้สนิค้า แต่เป็นการซมึซบับรรยากาศและอารมณ์ร่วมกบัผูอ้ืน่
มกีารจดัแสดงสนิค้าให้มคีวามโดดเด่น และอ�านวยความสะดวก
ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่าย รวมถึงมีการจัดระบบแสงสีเสียง
ภายในห้างฯ การตกแต่งทั้งภายนอกและภายในเพื่อช่วย
กระตุ ้นความสนใจซ่ึงท�าให ้ลูกค้าได ้รับประสพการณ์ท่ี
เหนือความคาดหมาย  

ด้านสินค้า 
บริษัทพัฒนาการน�าเสนอสินค้าอยู่เสมอ โดยเป็นศูนย์รวม
ของอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์ส�านักงาน และสื่อความ
รู ้ความบันเทิง (Lifestyle category store) ที่ มีความ

หลากหลายของสินค้าผ ่านร้านออฟฟิศเมทและบีทูเอส 
มากกว่า 180,000 รายการ 

ธุรกจิออฟฟิศเมทมกีารน�าเสนอกลุม่สนิค้าท่ีมจี�าหน่ายเฉพาะที่
ห้างออฟฟิศเมท อนัได้แก่ สนิค้าทีใ่ช้ตราบรษิทั (Private Brand)
และสินค้าคัดเลือกพิเศษ (Exclusive Brand) โดยการเลือก
สินค้ากลุ่มนี้ ได้รับความร่วมมือจากมีทีมงานและผู้บริหาร
ระดับสูงที่ดูแลสินค้าในกลุ ่มนี้เป็นผู ้คัดเลือกสินค้าเข้ามา
วางจ�าหน่าย สินค้าท่ีเลือกเข้ามาสามารถเติมเต็มช่องว่างที่มี
อยู ่ในตลาด จากความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้าได้
อย่างเหมาะสม 

ธุรกจิบทูีเอสเน้นการน�าเสนอสนิค้าแบรนด์ใหม่และคอลเลค็ชัน่
ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าของขวัญ ของที่ระลึก 
ท่ีเน้นรูปแบบท่ีทันสมัยคู ่กับการใช้งานท่ีสะดวก ซึ่งสินค้า
กลุ ่มนี้  ได ้รับความนิยมของเป ็นอย ่างมากในป ัจจุบัน 
บริษัทได้มีการเลือกซื้อสินค้ากลุ่มของขวัญ ของที่ระลึก มาจัด
จ�าหน่ายในช่วงเทศกาลต่างๆ ท�าให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการซื้อของลูกค้าตลอดทั้งปี 

นอกจากนี้ยังมีการขายหนังสือออนไลน์ผ่าน B2Se-book
เพื่อตอบสนองรูปแบบการอ่านที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี 
โดยมีหนังสือออนไลน์ที่ขายผ่าน Mobile Application ครบ
ทุกหมวดหมู่ 

ด้านการบริการ
บริษัทได้มุ่งพัฒนาการให้บริการของพนักงานของออฟฟิศเมท
และบีทูเอส ที่ท�าหน้าที่ทั้งในส่วนหลังร ้านและหน้าร ้าน
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพนักงานขายและพนักงาน
แคชเชียร์ ซึ่งได้มีการก�าหนดระดับขั้นพื้นฐานในการให้
บริการแก่ลูกค้า ส�าหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถ
มอบการบริการที่ดีแก่ลูกค้าและสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่
แรกเห็น โดยเน้นท่ีการเข้าหาลูกค้า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
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สินค้า ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าชิ้นนั้นๆ รวมถึง
การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
สินค้าที่ง่ายขึ้น 

ส�าหรับธุรกิจออฟฟิศเมท มีกลยุทธ์ด้านการบริการที่ส�าคัญ
คอื บรกิารส่งฟรท่ัีวประเทศ เมือ่ซือ้สนิค้าราคาตัง้แต่ 499 บาท
ขึ้นไป และมีบริการสั่งซื้อสินค้าที่สะดวก รวดเร็ว เหมาะกับ
ลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงการมีช่องทางการช�าระเงินที่สะดวกและ
ปลอดภัยส�าหรับลูกค้า 

นอกจากนี้ธุรกิจออฟฟิศเมท มีบริการหลังการขายที่มี
ประสิทธิภาพ อาทิ “ระบบคอลเซ็นเตอร์” มีเจ ้าหน้าท่ี
ลูกค้าสัมพันธ ์คอยแนะน�าและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า 
“ระบบ Live Chat” บริการให้ข้อมูลการสั่งซื้อและค�าแนะน�า
ผ่านการสนทนากับพนักงาน ออนไลน์ ท�าให้ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการรับประกันความพึงพอใจในสินค้า 
และบรกิารเปลีย่นหรอืคนืสนิค้าภายใน 7 วนั และมศีนูย์บรกิาร
ที่รับซ่อมบ�ารุงสินค้ากรณีเกิดปัญหาในการใช้งานเบื้องต้น

ส�าหรับธุรกิจบีทูเอส มีกลยุทธ์ด ้านการบริการที่ส�าคัญ 
คือ มีบริการจัดจ�าหน่ายสินค้าทั้งแบบร้านค้าและออนไลน์ให้
กับลูกค้าเลือกใช้บริการ ซ่ึงครอบคลุมทุกความต้องการของ
ลูกค้าได้ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ เป็นศูนย์รวมจัดจ�าหน่าย
สินค้าเครื่องเขียน อุปกรณ์ส�านักงาน และของใช้ที่จ�าเป็น
ในชีวิตประจ�าวัน และมีการรับประกันความพึงพอใจในสินค้า
และบริการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 7 วัน

 
ด้านการตลาด
บริษัทเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเน้นระบบ
ลูกค ้าสมาชิก และมีการจัดรายการส ่ง เสริมการขาย
ผ่านบัตร The 1 Card โดยลูกค้าสามารถร่วมสะสมคะแนน
กับบัตร The 1 Card เพื่อน�าไปแลกรับส่วนลดพิเศษ หรือแลก

รับสิทธิพิเศษจากร้านค้าพันธมิตรทั่วประเทศ 

นอกจากนี้  บริษัท ยังคงสร้างการรับรู้แบรนด์ “ออฟฟิศเมท” 
และ ”บีทู เอส” ผ ่ านการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์
สื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
สังคมออน์ไลน์ (Social Network) ที่ก�าลังได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่องทางท่ีบริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงยังสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่ม
วัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ได้อย่างใกล้ชิด โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา 
บริษัท มีการใช้สื่อสังคมออน์ไลน์ (Social Network) เพิ่มขึ้น
จากเดมิ 3 ช่องทาง คอื Socialcam, Instagram และ Ibutterfly
ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและการบริการ

นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจออฟฟิศเมท บริษัทใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดที่มุ ่งเน้นการสร้างความผูกพันธ์กับลูกค้า
เก่าและใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้า
บุคคลและกลุ่มลูกค้าองค์กร อาทิ การยืนราคาขายสินค้าผ่าน
แค็ตตาล็อก โดยบริษัทไม่มีการปรับราคาระหว่างปี ท�าให้
ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนการสั่งซื้อได้ตลอดปีรวมถึง
สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ 
ลูกค้าได้รับรู้ข่าวสารของสินค้าใหม่ๆ รายการส่งเสริมการขาย
ในแต่ละช่วงเวลา รวมถงึสทิธพิเิศษต่างๆ ทีบ่รษิทัผ่านแคต็ตาลอ็ก
รายเดือน

การจัดจ�าหน่ายสินค้าและการจัดส่งสินค้า

ธุรกิจ“ออฟฟิศเมท”
สินค้าของบริษัทมีช ่องทางการจัดจ�าหน่าย รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. การซื้อผ่านร้านค้า (Store) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ร้านออฟฟิศเมท มีร ้านท่ีด�าเนินการท้ังหมด 49 สาขา
ประกอบด้วยสาขาในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลั ห้างสรรพสนิค้า
โรบินสัน บ๊ิกซี ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า และร้านค้าที่ตั้งใน
ชุมชน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นสาขาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน 33 สาขา และใน
ต่างจังหวัดจ�านวน 16 สาขา

2. การซื้อผ่านเว็บไซต์ (www.officemate.co.th) เน้น
ให้บริการกลุ ่มลูกค้าองค์กร บริษัทห้างร้าน (Business 
to Business : B2B) เพื่อสั่งซื้อสินค้าอุปกรณ์ส�านักงาน ซึ่ง
ลูกค้าสามารถลงทะเบียนและสั่งซื้อสินค้าทุกหมวดเช่นเดียว
กับระบบแค็ตตาล็อก และมีการพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับ
แผนการตลาดและเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
สม�า่เสมอ ลกูค้าสามารถสัง่สนิค้าได้ตลอด 24 ชัว่โมง 365 วนั 
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3. การซื้อผ ่านระบบ e-Procurement การจัดซื้อผ ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบตามความต้องการ ของ
ลูกค้าเฉพาะองค์กร โดยเช่ือมต่อระบบการจัดซ้ือของลูกค้า
เข้ากบัระบบการสัง่ซือ้สนิค้าของบรษิทัอย่างครบวงจร ซึง่ลกูค้า
สามารถควบคมุงบประมาณและจ�ากดั ประเภทของกลุม่สนิค้า
ที่ต้องการซื้อได้ตามต้องการ 

4. การซื้อผ่านระบบโทรศัพท์ (มี 2 ประเภท คือ Call Center 
และ Fax Ordering) การส่ังซ้ือจากพนักงานบริษัทผ่านระบบ
โทรศพัท์ (Call Center) หมายเลข 02-739-5555 ลูกค้าสามารถ
สั่งซื้อได้ระหว่างเวลา 08.30-18.00 น โดยบริษัท มีพนักงาน
เทเลมาร์เก็ตติ้งรองรับค�าส่ังซ้ือกว่า 300 คู่สายทุกวัน และ
การสั่งซื้อผ่านระบบโทรสาร (Fax Ordering) หมายเลข 
02-763-5555 ลกูค้าสามารถสัง่ซือ้ได้ ตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั
โดยบรษิทัจะมบีรกิารจากพนกังานเทเลมาร์เกต็ติง้ ตดิต่อกลบั
ลูกค้าเพื่อยืนยันการสั่งซื้อในวันท�าการ

นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดส่งสินค้าฟรี ทุกภูมิภาคเมื่อมีการ
สั่งสินค้าตั้งแต่ 499 บาทขึ้น ไปโดยแบ่งพื้นที่การจัดส่งดังนี้ 

1. ภายใน 24 ชั่วโมง (วันท�าการถัดไป) ส�าหรับลูกค้า

กรงุเทพและปรมิณฑล 13 จงัหวดัได้แก่ กรงุเทพฯ สมทุรปราการ
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา 
นครปฐม ชลบุรี ระยอง สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 

2. ภายใน 1-2 วันท�าการ ส�าหรับลูกค ้า 10 จังหวัด
ได้แก่ เชยีงใหม่ ล�าพนู ล�าปาง ขอนแก่น อดุรธาน ีมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด ภูเก็ต พังงา กระบี่

3. ภายใน 3-7 วันท�าการ ส�าหรับลูกค้าท่ีอยู ่นอกเขตการ
ขนส่งโดยรถขนส่งบริษัท 

บริษัทมีช่องทางการช�าระเงินท่ีสะดวกและปลอดภัยส�าหรับ
ลูกค้า ทั้งหมด 4 ช่องทาง ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการตามการ
ใช้งาน ดังนี้ 

1. ช�าระที่หน้าร้านออฟฟิศเมทหรือช�าระเมื่อรับสินค้าจาก
พนกังานจดัส่ง ด้วยเงนิสดหรอืบตัรเครดติ(Cash on Delivery)

2. ช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ด้วย OfficeMate Payment 
Slip 

3. ช�าระด้วยระบบ OfficeMate Credit Term ส�าหรับลูกค้า
องค์กร โดยมีระยะการเรียกเก็บเงิน 30 วัน 

4. ช�าระผ ่านระบบ Online Payment เมื่อสั่ งซื้อผ ่าน 
www.officemate.co.th ซึ่งลูกค้าสามาถช�าระผ่านระบบ 
mPay Paypal และ Paysbuy ด้วยบัตรเครดิตของ Visa และ 
Mastercard  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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ธุรกิจ“บีทูเอส”
สินค้าของบริษัทมีช ่องทางการจัดจ�าหน่าย รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. การซื้อผ่านร้านค้า (Store)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ร้านบีทูเอสมีร้านที่ด�าเนินการทั้งหมด 85 สาขา ประกอบด้วย 
สาขาในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 
บิก๊ซ ีท้อปส์ซปุเปอร์มาเกต็ และร้าน Stand Alone ซึง่ครอบคลมุ
พ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพมหานคร
จ�านวน 42 สาขา และในต่างจังหวัดจ�านวน 43 สาขา

2. การซื้อผ่านเว็บไซต์ (www.b2s.co.th) เน้นให้บริการ
กลุ่มลูกค้าทั่วไป โดยลูกค้าสามารถส่ังซ้ือและช�าระค่าสินค้า
โดยง่าย เพียงแค่ลงทะเบียนในระบบก่อนการส่ังซื้อโดยใช้ 
อีเมล 

บริษัทมีช่องทางการช�าระเงินที่หน้าร้านบีทูเอส โดยลูกค้า
สามารถช�าระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต

  การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารสินค้าโดยค�านึงถึงความ
คุ้มค่าของคุณภาพที่ได้รับจากการใช้สินค้า ตลอดจนความ
ทันสมัย ตรงตามกระแสนิยม และความหลากหลาย ทั้ง
ประเภท ชนิด และรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทจึงได้มีการคัดสรรสินค้าที่จะ
น�ามาจ�าหน่ายเป็นอย่างดี ซ่ึงมีที่มาจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้น

บริษัทสั่ งซื้ อสินค ้ าภายในประ เทศและต ่ า งประ เทศ 
โดยมุ่งเน้นท่ีสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีรูปแบบท่ีทันสมัย และมี
ความหลากหลายทั้งประเภท ชนิด และรูปแบบ ซึ่งเข้าได้กับ
รสนิยมและความต้องการของลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม

ส�าหรับการจัดซื้อจากต่างประเทศ บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการ
ติดต่อกับคู่ค้าโดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปส�ารวจสินค้าและเจรจา
ต ่อรองจากผู ้ผลิตหรือผู ้ จัดจ� าหน ่ ายในประเทศนั้นๆ
โดยมิได้มีการผูกขาดการซื้อกับผู้ผลิตหรือผู้จ�าหน่ายรายใด
รายหนึ่งเป็นพิเศษ มุ่งเน้นการน�าเสนอสินค้าท่ีแปลกใหม่ มี
ความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง 

นอกจากนี้ บริษัทยังรับจ ้างผลิตสินค้าและน�าเข ้าสินค้า
ภายใต ้ตราสินค ้ าของบริษัทอื่ น  โดยมีการคัด เลื อก
บริษัทผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานในการผลิต รวมถึงรูปแบบการ
ด�าเนนิงานทีส่อดคล้องกนั สนิค้าทีบ่รษิทัรบัจ้างผลติและน�าเข้า 
มีหลายประเภทและหลายรูปแบบ อาทิเช่น ปากกาลูกลื่น 
ไม้บรรทัด เทปลบค�าผิด คลิปหนีบกระดาษ แฟ้มพลาสติก
และเฟอร์นิเจอร์ 

การช�าระค่าสินค้าของบริษัทท่ีมีการด�าเนินการอยู่มี 2 แบบ
คือการจ่ายเงินตามยอดขาย และการซื้อขาด ซึ่งมีสัดส่วน
ต่อยอดขายประมาณร้อยละ 30-40 และร้อยละ 60-70
ตามล�าดับ ส�าหรับธุรกิจบีทูเอส ในขณะที่ธุรกิจออฟฟิศเมท
ซึ่งมีการจ่ายเงินตามยอดขาย และการซื้อขาด สัดส่วน
ต่อยอดขายประมาณร้อยละ 5-10 และร้อยละ 90-95 ตาม
ล�าดับ
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บริษัทและบริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจัด
จ�าหน่ายเครื่องเขียน หนังสือ และอุปกรณ์ส�านักงานผ่าน
ระบบแค็ตตาล็อก โดยรับค�าส่ังซ้ือผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์
และระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์(www.officemate.co.th
www.b2s.co.th www.central.co.th และ www.robinson.co.th) 
และขายผ่านหน้าร้านที่เปิดให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 
ภายใต้ชื่อ “ร้านออฟฟิศเมท” และ “ร้านบีทูเอส”

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มสีาขาทีเ่ปิดให้บรกิารรวม 134 แห่ง 
ประกอบด้วย

       ร้าน ออฟฟิศเมท   จ�านวน 49 แห่ง
       ร้าน บีทูเอส   จ�านวน 85 แห่ง

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้ด�าเนินการเปิด ร้านออฟฟิศเมท
ใหม่ 8 แห่ง และร้านบีทูเอสใหม่ จ�านวน 11 แห่ง 

กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

ภาพรวมธุรกิจออฟฟิศเมท
ปี 2556 นับเป็นปีแรกที่บริษัทมีช ่องทางการจ�าหน่าย
สินค้าครบวงจรโดยผ่านหน้าร้าน ระบบคอลเซนเตอร์ และ
ออนไลน์ ซึ่งจากการท�างาน 2 ระบบ ในช่วงแรกของการรวม
ระบบงานปฎิบัติการนั้น ท�าให้การบริหารงานมีอุปสรรค อาทิ 
สินค้าขาดสต๊อก พนักงานระดับปฏิบัติการไม่เพียงพอ พื้นที่
จัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการบริการ
ลูกค้าและผลต่อเนื่องไปยังการเติบโตของรายได้จากการขาย
สินค้า รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของค่าใช ้จ ่ายอันเกิดจากการ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานลดลงชั่วคราว ซึ่งฝ่ายบริหาร
ได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชดิและส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี
นอกจากนี้ออฟฟิศเมทได้มีการปรับปรุงระบบการขายสินค้า
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการน�าระบบ E-ordering มา
ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าท่ีร้านสาขา ขณะเดียวกัน
บริษัท ได้ขยายคลังสินค้าเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง
มีการปรับปรุงระบบการจัดการด้านการคลังและโลจิสติกส์ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับบริษัท
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ในระยะยาว ท�าให้รายได้จากการขายสินค้าเริ่มกลับมาขยาย
ตัวอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง  แต่อย่างไรก็ดีในปี 2556 นี้ การ
ด�าเนินธุรกิจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง 
บริษัท ห้างร้านต่างมีความระมัดระวังและควบคุมค่าใช้จ่าย
มากขึ้น ท�าให้การซื้อสินค้าเพื่อใช้ในส�านักงานและอื่นๆมีการ
ขยายตัวต�่ากว่าที่คาดไว้ แต่ออฟฟิศเมทยังคงรักษาการเติบโต
ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก
ธุรกิจออฟฟิศเมทประมาณ 60%ของรายได้จากการขาย
(ตามงบการเงินรวม ปี 2556) 

ภาพรวมธุรกิจบีทูเอส
ภาพรวมของธุรกิจร ้านหนังสือและสื่อบันเทิงประเภท
แผ่นซีดี แผ่นดีวีดีมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลง อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคบาง
กลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนัก
ถงึผลกระทบดงักล่าวและตดิตามการเปลีย่นแปลงอย่างใกล้ชดิ 
เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา โดยในปี 2556 บริษัทได้ลงทุน
ปรบัปรงุหน้าร้านบทีเูอส โดยเริม่จากสาขาชดิลมทีเ่ป็นสาขาใหญ่
และเป็นที่นิยมของลูกค้า ให้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ร้านค้าที่
เน้นไลฟ์สไตล์ ความทันสมัย ซึ่งเมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จ
ร้านบีทูเอสสาขานี้ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากลูกค้า 
นอกจากนี้ บีทูเอสมีการเพิ่มเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร 
เช่น การเพิ่มสัดส่วนการจ�าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ การ
เพิ่มกิจกรรมการค้าออนไลน์ การเพิ่มสายสินค้าประเภทที่
เกี่ยวข้องกับความบันเทิงโดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
รวมถงึการปรบักจิกรรมทางการตลาดให้น่าสนใจยิง่ขึน้ เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่า บีทูเอส ยังคงเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและ
สามารถเสริมให้บริษัทมีการเติบโตในระดับสูงได้ในอนาคต 
ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจบีทูเอสประมาณ 40%
ของรายได้จากการขาย (ตามงบการเงินรวม ปี 2556)

ภาพรวมธุรกิจออนไลน์
ในปี 2556 บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้
บริการขายสินค ้าที่ เ ก่ียวกับชีวิตประจ�าวัน และแฟชั่น 
โดยน�าสินค้าที่มีจ�าหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้า
สินค้าเฉพาะอย่างมาขายผ่านอินเตอร์เนท พร้อมบริการส่ง
สินค้า ซึง่ธรุกจิออนไลน์นี ้ได้เริม่เปิดทดลองขายสนิค้าไปครัง้แรก
แล้วเม่ือเดอืนธนัวาคม 2556 ภายใต้เวบ็ไซต์ www.central.co.th
โดยในช่วงแรกจะมีสินค้าให้บริการประมาณ 8,000 รายการ

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานในปี 2556
จากการรวมธุรกิจของบริษัทกับกลุ ่มจิราธิวัฒน์ ถือว ่า
บริษัท ออฟฟิซคลับ (ไทย) จ�ากัด และบริษัท บีทูเอส จ�ากัด
เป็นบรษิทัทีม่อี�านาจควบคมุ ดงันัน้ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ซึ่งก�าหนดให้เปิดเผยงบการเงินของบริษัทที่มี
อ�านาจควบคุมเป็นหลัก บริษัท จึงแสดงงบก�าไรขาดทุนของ
บริษัท ออฟฟิซคลับ (ไทย) จ�ากัดและบริษัทย่อย และบริษัท 
บีทูเอส จ�ากัด เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ
ผลการด�าเนินงานของบริษัท ได้อย่างเหมาะสม บริษัท จึงได้
สรุปผลการด�าเนินงานเสมือนว่า บริษัท ออฟฟิศเมท จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งถูกรวมธุรกิจในเดือนธันวาคม 2555 เป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท มาโดยตลอด

ตามงบการเงินรวม ใน ปี 2556 บริษัท มีรายไดร้วมจ�านวน 
9,120 ล้านบาท และก�าไรสุทธิจ�านวน 409 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 27.1% และ 50.4% จากปีก่อน ตามล�าดับ ขณะที่
เมื่อเปรียบเทียบกับงบเสมือน รายได้รวมและก�าไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น 3.1% และ 32.2% จากปีก่อน ตามล�าดับ

รายได้
ตามงบการเงินรวมในปี 2556 บริษัท มีรายได้รวมจ�านวน 
9,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.1% จากปีก่อน ขณะที่เมื่อเปรียบ
เทียบกับงบเสมือน รายได้รวมเพิ่มขึ้น 3.1% จากปีก่อน
อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่างๆ ดังนี้

รายได้จากการขาย 

ตามงบการเงนิรวม รายได้จากการขายมจี�านวน 8,509 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้น 27.3% จากปีก ่อน ขณะท่ีเมื่อเปรียบเทียบกับ
งบเสมือน เพิ่มขึ้น 2.7% จากปีก่อน แม้ว่าในปี 2556 ภาวะ
เศรษฐกิจไทยไม่เอื้ออ�านวยต่อธุรกิจ โดยเศรษฐกิจมีการ
เติบโตที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
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ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ มีการเติบโตอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า
ที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะการบริโภค แต่บริษัทยังสามารถ
รักษาการเติบโตของยอดขายได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ อันเป็น
ผลจากยอดขาย ออฟฟิศเมททีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีย่อดขาย บทีเูอส 
ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ท�าให้ผู ้บริโภคบางกลุ่มมีความ
ต้องการสินค้าทดแทนอื่น 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ

รายได้นี้ ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ การให้
บริการ และการลงโฆษณาสินค ้าในแคตตาล็อกบริษัท 
ตามงบการเงินรวม มีจ�านวน 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.9% 
จากปีก่อน ขณะท่ีเมือ่เปรยีบเทยีบกบังบเสมอืน เพิม่ขึน้ 10.5%
จากปีก่อน อันเนื่องมาจากจ�านวนแคตตาล็อกที่ผลิตเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน รวมถึงการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าพื้นที่

รายได้อื่น

ตามงบการเงินรวม รายได้อื่นมีจ�านวน 441 ล ้านบาท
เพิ่มขึ้น 12.9% จากปีก ่อน ขณะที่ เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบเสมือนเพิ่มขึ้น 8.5% จากปีก่อน อันเนื่องมาจากรายได้
จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์และรายได้จากส่วนลดการค้า
ที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่าย
ตามงบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายรวมมีจ�านวน 8,606 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 26.9% จากปีก ่อน ขณะที่ เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบเสมือน ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 2.4% จากปีก่อน อันเป็นผลจาก
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

ต้นทุนขาย

ตามงบการเงินรวม ต้นทุนขายมีจ�านวน 6,560 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 27.2% จากป ีก ่อน คิดเป ็นสัดส ่วนต ่อยอด
ขายเท่ากับ 77.1% ขณะที่เม่ือเปรียบเทียบกับงบเสมือน 
ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน ขณะที่สัดส่วนต้นทุน
ขายต่อยอดขายใกล้เคียงกับปีก่อน สาเหตุหลักมาการขาย
สินค้าเพิ่มขึ้น และการผลิตแค็ตตาล็อกธุรกิจออฟฟิศเมทเพิ่ม
ขึ้นจ�านวน 50,000 เล่ม ทั้งนี้ บริษัท มีก�าไรขั้นต้นจ�านวน 
1,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3% จากปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ตามงบการเงนิรวม มจี�านวน 2,046 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 26.0% 
จากปีก ่อน ขณะที่ เมื่อเปรียบเทียบกับงบเสมือนค ่าใช ้
จ ่ ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 2.0% จากป ีก ่อน  
โดยมสีาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายด้านบคุคลากรและโลจสิตกิส์
ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงแรกที่รวมกิจการรวมถึงอัตราค่าเช่า

พืน้ทีส่าขาทีป่รบัเพิม่ขึน้ระหว่างปี ค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาใหม่
ของร้าน ออฟฟิศเมท และร้าน บีทูเอส และค่าเสื่อมราคาของ
สาขาใหม่ ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัท มีการบันทึกค่าใช้จ่ายจาก
การรวมกิจการจ�านวน 25 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวม ก�าไรสุทธิมีจ�านวน 409 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 50.4% จากปีก่อน ขณะท่ีเมื่อเปรียบเทียบกับ
งบเสมือน ก�าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 32.2% จากปีก่อน อันเป็นผล
จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น อาทิ รายได้จากการขาย รายได้โฆษณา
สินค้าในแคตตาล็อก รายได้จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และรายได้จากส่วนลดการค้า รวมถึงการปรับลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคล

ฐานะการเงิน (ตามงบการเงินรวม)
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับวันที่ 31 
ธันวาคม 2555)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 
6,961 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 556 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ 
8.7%จากปีก่อน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 407 
ล้านบาทจากปีก ่อน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 
149 ล ้ านบาทจากป ีก ่อน ทั้ งนี้ การเปลี่ ยนแปลงของ
สินทรัพย์ของบริษัท ที่ส�าคัญมีดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร ณ สิ้นปี 2556 
บริษัทมี เ งินสดและรายการเทียบเท ่ า เงินสด จ� านวน 
785 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 131 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 20.1%
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เงินลงทุนชั่วคราว

บริษัทได้น�ากระแสเงินสดคงเหลือไปลงทุนในตราสารทุนที่
เป็นหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว 
จ�านวน 27.46 ล้านบาท ลดลง 40.15 ล้านบาท หรือลดลง 
59.4% จากปีก่อน เนื่องจากมีการไถ่ถอนเมื่อครบก�าหนด
ระยะเวลาการลงทุน ทั้งนี้ เงินลงทุนชั่วคราวทั้งหมดบริษัท
เป็นสกุลเงินบาท

ลูกหนี้การค้า

บริษัทมีลูกหนี้การค้าเพิ่มข้ึนตามยอดขาย ทั้งยอดขายส่ง
และขายให้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยในปี 2556  บริษัท
มีลูกหนี้การค้าสุทธิทั้งสิ้น 313.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.87 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.0% จากปีก่อน โดยลูกหนี้การค้า
ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าประเภทบริษัท ห้างร้าน องค์กร 
หรือหน่วยงานของรัฐบาลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงซึ่ง
สามารถช�าระค่าสนิค้าได้ตรงตามก�าหนดช�าระเงนิ อย่างไรกด็ี
บริษัทมีนโยบายการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการเก็บเงิน
ลูกหนี้ไม่ได้ โดยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50% ของลูกหนี้
การค้าค้างช�าระ 91-180 วัน และ 100% ของลูกหนี้การค้า
ค้างช�าระตั้งแต่ 181 วัน

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลูกหนี้ค่า
ส่งเสริมการขาย และอื่นๆ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีลูกหนี้
อื่น 262.37ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.75ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
97.8% จากปีก่อน ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นนี้

นอกเหนือจากรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายแล้ว การเปิด
ร้านใหม่ของออฟฟิศเมท และบทูีเอสในปีนีส่้วนใหญ่เปิดท�าการ
ในช่วงปลายปี ท�าให้มีค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย
ค้างรับเพ่ิมขึ้นมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงเงิน
สนับสนุนการเปิดร้านใหม่ค้างรับด้วย

สินค้าคงเหลือ

ณ 31 ธันวาคม 2556 สินค้าคงเหลือมีจ�านวน 1,410.62 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.4%จาก
ปีก่อน ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มการเก็บสินค้าไว้ที่
คลังสินค้ามากขึ้นเพื่อสนองความต้องการในการบริโภค
รวมถึงสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากจ�านวนร้านสาขาทั้งของออฟฟิศเมท
และบีทูเอสที่เปิดใหม่ระหว่างปี 

ส� าหรับธุ รกิ จออฟฟ ิศ เมท บริษัทใช ้ ระบบการสั่ งซื้ อ
สินค้าเมื่อจ�านวนสินค้าในคลังสินค้าหรือสินค้าคงเหลือที่
หน้าร้านต�่ากว่าระดับที่ก�าหนดซึ่งพัฒนาจากพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าของลูกค้าในอดีต ท�าให้บริษัทสามารถส�ารองสินค้า
คงคลงัไว้ในปรมิาณทีเ่หมาะสมและบรหิารสนิค้าคงคลงัได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สินค้าคงเหลือในช่วงปลายปีจะมีจ�านวน
มากกว่าในช่วงอื่น ๆ ของปี เพราะบริษัทจะท�าการซื้อสินค้า
ในช่วงปลายปีเพ่ือเตรยีมการส�าหรบัยอดสัง่ซือ้จากลกูค้าในช่วง
ต้นปีซึ่งจะมียอดสั่งซื้อตามแค๊ตตาล๊อกส�าหรับปีถัดไปที่
ค่อนข้างสูงตามพฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้า รวมถึงมีการ
เตรียมสินค้าพิเศษเพื่อเป็นของขวัญส�าหรับช่วงเทศกาลปีใหม่
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ในขณะที่บีทูเอสมีการปรับลดปริมาณการเก็บสินค้าคงคลัง
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะสินค้าประเภทหนังสือ ส่งผลให้ภาพรวมบีทูเอส
มีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นในระดับต�่าอันมีสาเหตุหลักมาจาก
การเปิดสาขาใหม่

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ตามที่ บริษัทมีการขยายคลังสินค้าจาก 7,000 ตารางเมตร 
เป็น 15,000 ตารางเมตร มกีารเปิดร้านออฟฟิศใหม่ 8 แห่ง 
และมกีารเปิดร้านบทีเูอสใหม่อกี 11 แห่ง ท�าให้ ณ สิน้ปี ที่ดิน 
อาคารและอปุกรณ์ เท่ากบั 711 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 148 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 26.3% จากปีก่อน

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหน้ีสินรวม เท่ากับ 
2,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 227 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
10.5%จากปีก่อน โดยหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 232 
ล้านบาทจากปีก่อน และหนีส้นิไม่หมนุเวยีนลดลง 5 ล้านบาท 
จากปีก ่อน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินของบริษัท
ที่ส�าคัญมีดังนี้

เจ้าหนี้การค้า

ณ สิ้นปี 2556 เจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 1,850 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
131 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ 7.6% จากปีก่อน ทัง้นีม้สีาเหตหุลกั
จากการซือ้สนิค้าส�าหรบัธรุกจิออฟฟิศเมทเพิม่สงูขึน้ เพ่ือรองรบั
การขยายตัวของยอดขาย ในขณะที่เจ ้าหน้ีการค้าธุรกิจ
บีทูเอสมีปรับลดลงเน่ืองจากการส่ังซ้ือสินค้าลดลง 

เจ้าหนี้อื่น

ประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเป็นหลัก ซึ่งในปี 2556 
ออฟฟิศเมท และบีทูเอส มีการเปิดร ้านใหม่หลายแห่ง
โดยเฉพาะในช่วงปลายปี รวมถึงค่าเช่าค้างจ่ายเพิ่มขึ้นด้วย 
ดังนั้น ณ สิ้นปี 2556 เจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 419 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26.2%จากปีก่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 
4,567 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 329 ล้านบาท หรอืเพิม่ข้ึน 7.8% 
จากปีก่อน โดยทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท
จากปีก่อน และก�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรรเพิม่ข้ึน 313 ล้านบาท 
จากปีก่อน

โครงสร้างเงินทุน
โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ประกอบด้วยหนี้สินรวมจ�านวน 2,394 ล้านบาท และส่วน
ของผู ้ถือหุ ้นจ�านวน 4,567 ล ้านบาท บริษัทมีสถานะ

ทางการเงินเป็นเงินสดสุทธิ และไม่มีหนี้สินทางการเงินที่เกิด
จากการกู้ยืม บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 0.5
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นโยบายของบริษัท 
บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษ ีและส�ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู ่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง 
ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ผ่านมามีดังนี้ 

ปี ก�าไรสุทธิ* (บาท) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) อัตราการจ่ายปันผล***

2554 45,971,945 0.26 ร้อยละ 46.33

  2555** 45,129,669 0.45 ร้อยละ 112.72

2556 408,792,396 0.50 ร้อยละ 40.72
*ส�าหรับปี 2554 และ 2555 เป็นก�าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2556 เป็นก�าไรสุทธิจากงบการเงินรวม

**ในปี 2555 บริษัทได้มีการจ่ายปันผลรวม 2 ครั้ง ครั้งที่1 จ�านวน 0.20 บาท ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน 80ล้านหุ้น ครั้งที่ 2 จ�านวน 0.25 บาท ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน 

320ล้านหุ้น

***อัตราการจ่ายเงินปันผล ค�านวณจากเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิหลังหักภาษี และส�ารองตามกฎหมาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/ 2557 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลให้
แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ในวันที่ 21 เมษายน 2557 เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

นโยบายของบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องขึ้นกับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และสถานะทางการ
เงิน เงื่อนไขและข้อจ�ากัดทางการเงินที่มีต่อผู้ให้กู้(ถ้ามี) และความเหมาะสมอื่นๆ

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
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ผู้ถือหุ้น

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
บริษัท มีทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาท เรียกช�าระแล้ว 320 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ ้นสามัญ 320,000,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ราคาหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมูลค่า 29.50 บาท และมีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 9,440 ล้านบาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. ตระกูลจิราธิวัฒน์
   นายณรงค์ฤทธิ์    จิราธิวัฒน์
   นายสุทธิธรรม    จิราธิวัฒน์
   นายพิชัย    จิราธิวัฒน์
   นายสุทธิลักษณ์   จิราธิวัฒน์
   นางสาวจริยา    จิราธิวัฒน์
   นายทศ      จิราธิวัฒน์
   บุคลลอื่นๆ

202,505,100
31,479,000
28,995,000
28,170,000
27,945,000
27,519,000
27,420,000
30,977,100

63.28
9.84

9.06

8.80

8.73

8.60

8.57

9.68

2. ตระกูลอุ่นใจ
   นายวรวุฒิ    อุ่นใจ
   บุคลลอื่นๆ 

37,959,700
28,241,100
9,718,600

11.87
8.83

3.04

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 6,363,601 1.99

4. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากัด (มหาชน) 3,680,000 1.15

5. นายมนต์ชัย    ลีศิริกุล 3,350,000 1.05

6. นายจรัสพัณ    ปัญจทรัพย์ 3,000,000 0.94

7. นายธวัชชัย    ตันติพจน์ 2,070,000 0.65

8. นายพีรณัฎฐ์     ตันติพจน์ 1,784,300 0.56

9. นายวีรวัฒน์    ชุติเชษฐพงศ์ 1,718,000 0.54

10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 1,500,000 0.47
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงานของบริษัท 
บุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 63 และตระกูลอุ่นใจ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 12 นับเป็นจ�านวนรวมการ
ถอืหุ้นประมาณร้อยละ 75 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีผู้แทนจากตระกูลจิราธิวัฒน์และตระกูลอุ่นใจ เข้าร่วมเป็น กรรมการบริษัท จ�านวน 5 ท่าน และ 
1 ท่าน ตามล�าดับ จากจ�านวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน

ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว 
โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ�านวนร้อยละ 0.13

ประเภท จ�านวนหุ้น ร้อยละ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 319,576,400 99.87

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 423,600 0.13

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
จ�านวนหุ้นสามัญคงเหลือ

ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2557
ร้อยละของจ�านวนหุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว

นายสหัส       ตรีทิพยบุตร - -

นางอังครัตน์    เพรียบจริยวัฒน์ - -

นางสาวชุลีพร   เปี่ยมสมบูรณ์ - -

นายวรวุฒิ      อุ่นใจ* 34,241,100* 10.70

นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 27,945,000 8.73

นางสาวจริยา   จิราธิวัฒน์ 27,519,000 8.59

นายปัณฑิต     มงคลกุล - -

นายปรีชา      เอกคุณากูล - -

นายณัฐ        วงศ์พานิช - -

นายอรรณพ    บุญทวีพัฒน์ 240,500 0.075

นางปัทมา      วรรณวิทยาภา 30,000 0.094

* นับรวมภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผู้บริหารคิดเป็น
จ�านวนรวม

89,975,600 28.12
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คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง
มาอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารจดัตัง้คณะท�างานบรหิารความเสีย่ง
อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 
ท�าหน้าท่ีบริหารจัดการด้านความเส่ียงในระดับปฏิบัติการและ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อการ
พิจารณากลั่นกรองก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้ยก
ระดับความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จึงได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมา เพื่อเป็น
กลไกส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย ติดตาม และวิเคราะห์
ความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาวอีกด้วย 

ส�าหรับในปี 2556 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ที่ควรพิจารณามีดังนี้

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
เนื่องจากธุรกิจจ�าหน่ายเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส�านักงาน 
ตลอดจนธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ�าวันถือ
เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงแต่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก ดังนั้น 
จึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดคู่แข่งรายใหม่ขึ้นในตลาดได้ง่าย ซึ่ง
ลกัษณะของผูป้ระกอบธรุกจิในอตุสาหกรรมนีม้คีวามหลากหลาย 
อาทิ ร้านค้าปลีก โมเดอร์นเทรด การขายตรง การขายสินค้า
ผ่านแค็ตตาล็อก เป็นต้น อันส่งผลต่อรูปแบบการแข่งขันที่
แตกต่างกันไป

ปัจจัยควำมเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม การรวมธุรกิจกับบริษัท ออฟฟิศคลับ(ไทย) 
จ�ากัด และบริษัท บีทูเอส จ�ากัด ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกที่มีการ
จ�าหน่ายสินค้าท่ีคล้ายคลึงกัน ส่งผลให้บริษัทมีช่องทางการ
จ�าหน่ายสนิค้าผ่านหน้าร้านและครอบคลมุฐานลกูค้าเพ่ิมมากขึน้
รวมถึงมีสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าท้ังกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคล นอกจากนี้  
ยังท�าให้การจัดซื้อสินค้าของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
เกิดการประหยัดต้นทุนจากขนาดการผลิต (Economies of 
Scale) ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนต่อหน่วยลดลงและมีความ
สามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมุ่งม่ันที่จะ
รักษาต�าแหน่งผู ้น�าธุรกิจจ�าหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ส�านักงานผ่านร้านสาขาของบีทูเอสและออฟฟิศเมท (ร้าน
ออฟฟิศดีโปเปล่ียนชื่อเป็นออฟฟิศเมท) ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน 
ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจค้าปลีกผ่านระบบแค็ตตาล็อก
และระบบ e-Commerce เพื่อตอบสนองลูกค้าบุคคลได้อย่าง
ท่ัวถึง โดยให้ความส�าคัญกับคุณภาพสินค้าในระดับราคาที่
สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสร้างความแตกต่างในการให้บริการ
ด้วยความโปร่งใสและเป็นมืออาชีพโดยการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาใช้พัฒนา
ระบบการขายตรงผ่าน Call Center และเว็บไซต์ พร้อมทั้ง
ให้บริการจัดส่งสินค้าฟรีและบริการหลังการขายอันน�ามาซึ่ง
ความสามารถในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
ที่ยั่งยืนได้
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ความเสี่ยงในด้านการปฎิบัติงาน

ความเสี่ยงจากระบบการขายผ่านออนไลน์และคอลเซ็นเตอร์

ขัดข้อง

การขายผ่านระบบออนไลน์หรือคอลเซ็นเตอร์ของบริษัทอาจ
หยุดชะงัก หากเกิดความผิดพลาดหรือขัดข้องของระบบ
คอมพวิเตอร์และระบบข้อมลูสารสนเทศ ซึง่ระบบคอมพวิเตอร์
และสารสนเทศ ถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางที่ส�าคัญในการสร้าง
รายได้ให้แก่บรษิทั ดงันัน้ ความผดิพลาดหรอืขดัข้องของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ จึงอาจมีผลกระทบ
ต่อขีดความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ และอาจท�าให้สูญเสีย
ลูกค้าให้กับคู่แข่ง เน่ืองจากการไม่ได้รับความสะดวกสบาย
จากการให้บริการ ทั้งน้ี บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงในเรื่อง
ดังกล ่าว บริษัทจึงได ้ท�าการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร ์และสารสนเทศมาอย่างต ่อเนื่องเพื่อให ้มี
เสถียรภาพ และสามารถรองรับยอดการสั่งซื้อได้ที่เพิ่มขึ้นได้
อกีทัง้ บรษิทัยงัจดัให้มรีะบบการป้องกนัไวรสั และส�ารองข้อมลู

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคลังสินค้า

สนิค้าทีบ่รษิทัขายผ่านระบบออนไลน์หรอืคอลเซน็เตอร์ จะถกู
เก็บไว้ที่คลังสินค้า ซ่ึง ณ ปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้าหนึ่งแห่ง
ที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจในการมีคลังสินค้าหลักเพียงแห่งเดียว เพื่อที่บริษัทจะได้
จัดส่งสินค้าได้ทันเวลาตามมาตรฐานการบริการที่ให้ค�ารับรอง
แก่ลูกค้า อีกทั้ง คลังสินค้าเพียงแห่งเดียวนี้ มีความเหมาะสม
ส�าหรับขนาดธุรกิจในปัจจุบัน และท�าให้ประสิทธิภาพใน
บริหารงานโลจิสติกส์สูงขึ้น รวมถึงต้นทุนในการด�าเนินงานต�่า 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอาจได้รับผลกระทบหากคลังสินค้าที่มีอยู่
มีข้อขัดข้อง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถด�าเนินงานได้ อาทิ 
อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทมีการเตรียมแผนส�ารองในการจัดหา

สินค้าเพื่อรองรับการสั่งซื้อในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง รวมถึงมี
การเฝ้าระวัง และจัดให้มีระบบการป้องกันความสูญเสีย 
(Loss and Prevention) นอกจากนี ้บรษิทัได้ท�าการประกนัภยั
เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย 

นอกจากนี้ เพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจประเภทออนไลน์

ส�าหรับสินค้าส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ�าวัน บริษัท

ไดว้างแผนในการเช่าคลังสินค้าในท�าเลแห่งใหม่ด้วย เพื่อเพิ่ม
ความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากคลังสินค้านี้อยู่ใกล้กับ
แหล่งที่มาของสินค้า และช่วยลดความเสี่ยงจากการพึงพิงคลัง
สินค้าแห่งเดียว

 

ความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัยและสินค้าสูญหาย

แม้สินค้าที่ธุรกิจออฟฟิศเมทมีจ�าหน่ายในปัจจุบัน เป็นสิ่งของ
จ�าเป็นท่ีใช้ในส�านักงาน มีระดับของการเปล่ียนแปลงตาม
กระแสนิยมไม่สูง แต่ก็มีความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย เนื่องมา
จากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะท่ีธุรกิจบีทูเอส 
สินค้ามีระดับการของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยมสูงกว่า
ธุรกิจออฟฟิศเมท โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นหนังสือนิตยสาร ที่
มีโอกาสล้าสมัยสูง แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าเหล่านี้ คู่ค้าตกลง
รับผิดชอบในกรณีที่เกิดสินค้าล้าสมัย

ในด้านการบริหารสินค้า บริษัทให้ความส�าคัญอย่างมาก
ต่อระบบ Supply Chain รวมถึงควบคุมและติดตามการ
เคล่ือนไหวของสินค้าคงคลังในแต่ละสาขาอย่างสม�่าเสมอ
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังและสินค้าที่วาง
จ�าหน่ายท่ีหน้าร้านให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการ
จ�าหน่าย ประกอบกับบริษัท มีนโยบายทางบัญชีในการตั้ง
ส�ารองการด้อยค่าสินค้าล้าสมัยอีกด้วย

นอกจากนี้ สินค้าท่ีขายผ่านหน้าร้าน ซึ่ง ณ สิ้นปี 2556 
บริษัทมีร้านสาขาออฟฟิศเมท และบีทูเอสรวม 134 แห่ง ซึ่ง
เป็นธรรมดาทางธุรกิจที่ต้องประสบปัญหาในเรื่องของสินค้า 
ช�ารุด สูญหายอันเกิดจากการขโมยหรืออื่นๆ ซึ่งบริษัท
ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ในแต่ละร้าน
สาขา บริษัทได้จัดให้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
รวมถึงการก�าหนดขั้นตอนการปฎิบัติงาน ส�าหรับพนักงาน
หน้าร้านให้มีการสอดส่อง ดูแลลูกค้าภายในร้าน ทั้งนี้ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการที่สินค้ามีการสูญหาย นอกจากนี้ บริษัทมี
นโยบายในการตั้งส�ารองค่าใช้จ่ายในกรณีสินค้าสูญหาย เพื่อ
บรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายสินค้าสูญหายเม่ือมีการตรวจ
นับสินค้าประจ�ารอบบัญชี 
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ความเสี่ยงในด้านการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดคงเหลือจ�านวน 785.45 ล้านบาท นอกจากนี้ หาก
พิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน พบว่า อัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเท่ากับ 1.21 เท่า ซึ่งสูงขึ้นจาก
ปีก่อนที่อยู่ในระดับ 1.15 เท่า และบริษัทไม่มีภาระหนี้สิน
ทางการเงินแต่อย่างใด โดยหน้ีสินหมุนเวียนของบริษัท
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเจ้าหนี้การค้า 

การจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับแผนการลงทุนในโครงการขยาย
สาขา รวมถึงการลงทุนปรับปรุงสาขาเดิม บริษัทได้มีการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอย่างสม�่าเสมอ และมี
วินัยในการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนอย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทยังคงสามารถด�าเนินโครงการลงทุนได้ตามเป้าหมายท่ี
ก�าหนดจากกระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานตามทีป่ระมาณการไว้

ส�าหรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจุบันการท�า
ธุรกรรมในต่างประเทศของบริษัท มีจ�านวนน้อย ท�าให้ความ
เสี่ยงในเรื่องดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท อย่างมีนัยส�าคัญ
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษัทที่ก�ากับหน้าที่ดูแลกิจการของบริษัท และมีกรรมการ
ชุดย่อยอีกจ�านวน 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงานเฉพาะเรื่องในด้าน

การบริหารงาน บริษัทมีโครงสร้างการบริหารธุรกิจท่ีชัดเจน 

โดยแบ่งเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจออฟฟิศเมท ธุรกิจบีทูเอส 
และธุรกิจออนไลน์ โดยแต่ละธุรกิจมีกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผูบ้รหิารสงูสดุดแูลรบัผดิชอบการบรหิารจดัการในธรุกจินัน้
และรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าบรหิาร ส�าหรบัรายละเอยีด
โครงสร้างการจัดการเป็นดังนี้

โครงสรำ้งกำรจัดกำร
  คณะกรรมการบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการทัง้หมด 9 ท่าน โดยมกีรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน  
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน  ซึ่งมีจ�านวนกรรมการอิสระ เท่ากับ
1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้ งหมดของบริษัท ด ้วย
โครงสร้างนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกัน
อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
บริษัท 

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง การประชุม*

นายสหัส        ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 5/5

นางอังครัตน์     เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ   4/5**

นางสาวชุลีพร    เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ   4/5**

นายวรวุฒิ       อุ่นใจ กรรมการ (ท่ีเป็นผู้บริหาร) 5/5

นายสุทธิลักษณ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ (ท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร) 5/5

นายปรีชา       เอกคุณากูล*** กรรมการ (ท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร) 5/5

นายปัณฑิต      มงคลกุล กรรมการ (ท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5/5

นางสาวจริยา    จิราธิวัฒน์ กรรมการ (ท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร) 5/5

นายณัฐ         วงศ์พานิช กรรมการ (ท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร)   4/5**

*   การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 (จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งการประชุม)

**  นางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนในต่างจังหวัด

    นายณัฐ วงศ์พานิช ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนเดินทางต่างประเทศ

    นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนในต่างจังหวัด

*** นายปรีชา เอกคุณากูล ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557
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กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทัมจี�านวน 6 ท่าน ดงันี้
นายวรวุฒิ อุ ่นใจ หรือ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ หรือ
นายปรีชา เอกคุณากูล หรือ นายปัณฑิต  มงคลกุล หรือ 
นายณัฐ วงศ์พานิช หรือ นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ
สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราส�าคัญ
ของบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีด่�าเนนิกจิการของบรษิทัให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจน
มติของที่ประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระวังรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้อืหุน้รวมถงึอยูใ่นกรอบของจรยิธรรมธรุกจิและค�านงึถงึ
ประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังจัดการให้มี
ระบบบัญชแีละรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชท่ีีเชือ่ถอืได้

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจมีการมอบหมาย
ให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ
แทนอย่างใดอย่างใดแทนคณะกรรมการ ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการหรือมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏบิติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบั
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ
ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. ทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องท่ีมีสาระส�าคัญ 
อาท ินโยบาย กลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิ แผนธรุกจิงบประมาณ
โครงการลงทนุขนาดใหญ่ อ�านาจการบรหิารและรายการอืน่ใด
ทีก่ฎหมายก�าหนด รวมทัง้ก�ากบัดแูลการจดัการของฝ่ายบรหิาร
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้มอบหมายให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการ
สอบบัญชีท่ีมีความน่าเชื่อถือได้ รวมท้ังดูแลให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. จดัท�ารายงานคณะกรรมการบรษิทัประจ�าปี และรบัผดิชอบ
ต่อการจัดท�าและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดงถึงฐานะ
การเงิน และผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อน�าเสนอ
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏิบตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัท  ทั้งนี้การมอบอ�านาจดังกล่าวจะไม่รวม
ถึงการมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้กรรมการ
หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากกรรมการสามารถอนมุตัริายการทีต่น
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย ้ง มีส ่วนได ้ เสีย หรือมี
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติ
รายการทีเ่ป็นรายการธรุกจิปกตแิละเป็นไปตามเงือ่นไขการค้า
โดยทัว่ไปตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดอ�านาจ และ/หรือ
วงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตาม
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ที่ก�าหนดเกี่ยวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียน
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามประกาศของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการบริษัท ต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก�าหนดให้กรรมการ หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

  รายชื่อ            ต�าแหน่ง

  นายวรวุฒิ  อุ่นใจ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
  ธุรกิจออฟฟิศเมท 
  นางสาววิลาวรรณ  ฤกษ์เกรียงไกร  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  นายโฆษิต  เลขานนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ
  นางสาววิริทยา   มณีวงศ์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์
  นางปัทมา   วรรณวิทยาภา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด
  นางสาวนภสร   คชสาร   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายโลจิสติกส์
  นายธนวัฒน์     จิรังคพัฒน์*  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารสินค้า

  ธุรกิจบีทูเอส 
  นายสมชัย  ถาวรรุ่งโรจน ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  นางสาวฤดีพร ศิริภานิวงศ ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ
  นายเคียงศักดิ ์ พงษ์กิตติพันธ์*  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด
  นางสาวพรทิพย์   แซ่ตั้ง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารสินค้า

  ธุรกิจออนไลน์ 
  นายอรรณพ   บุญทวีพัฒน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่

  ฝ่ายการเงินและบัญชี 

  นายธนัญชัย  กล�่าแดง   ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

* นายธนวัฒน์ จริงัคพฒัน์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งผูช่้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธรุกจิออฟฟิศเมทฝ่ายบรหิารสินค้า โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557

  นายเคยีงศกัดิ ์ พงษ์กติติพนัธ์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ธรุกจิบทูีเอสฝ่ายการตลาด และเข้าด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยกรรมการ

  ผูจ้ดัการใหญ่ธรุกจิออฟฟิศเมทฝ่ายบริหารสนิค้า โดยมีผลต้ังแต่วนัท่ี วนัท่ี 1 มกราคม 2557 

   ผู้บริหาร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีคณะผู้บริหารตาม
ค�านิยามของส�านักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร 1 ท่าน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 3 ท่าน ผูช่้วยกรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่ธุรกิจออฟฟิศเมท 5 ท่าน ผู ้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจบีทูเอส 3 ท่าน และผู้อ�านวยการฝ่ายการ
เงินและบัญชี 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 13 ท่าน ดังนี้



72 รายงานประจำาปี 2556

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(ผู้มีอ�านาจสูงสุดในคณะผู้บริหาร)
1. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและวธิกีารบรหิาร โดยให้ครอบคลมุ
ถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรมการว่าจ้างและ
การเลิกจ้างพนักงานของบริษัท

2. มีอ�านาจในการแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทใน
ต�าแหน่งที่ไม่สูงกว่าต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. จดัท�าแผนธรุกจิและก�าหนดอ�านาจการบรหิารงานตลอดจน
จัดท�างบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี

4. ด�าเนนิธรุกจิตามแผนการและกลยทุธ์ทางธุรกจิให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแนวทางที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริษัท

5. มีอ�านาจอนุมัติและมอบอ�านาจช่วงเพื่ออนุมัติการเบิกจ่าย
ส�าหรับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน บริการ และการท�า
รายการอืน่เพือ่ประโยชน์ของบรษิทั ซึง่อ�านาจการอนมุตัดิงักล่าว
จะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงิน
ในแต่ละรายการไม่เกิน 5 ล้านบาทหรือเทียบเท่า

6. ปฏบิติัหน้าท่ีอืน่ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

ทัง้นีอ้�านาจหน้าทีข้่างต้นต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามการมอบ
อ�านาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจที่ท�าให้กรรมการ
ผู ้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่กรรมการผู ้จัดการหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติ
และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดอ�านาจและ/ หรือวงเงินไว้ โดยอยู ่ภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเก่ียวกับการเข้าท�ารายการที่
เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินที่
ส�าคญัของบริษัทจดทะเบยีนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ
หรือตามประกาศของส�านักงาน ก.ล.ต.

   เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวจิราพรรณ ทองตัน* 
ผู ้อ�านวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อ
ท�าหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการด�าเนินการอื่นให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการก�ากับดูแลท่ีดี รวมถึงพรบ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ นางสาวจิราพรรณ ทองตัน ได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
บริษัท ได้แก่ Company Secretary Program (CSP) และ 
Effective Minute Taking (EMT) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน และหลักสูตร
ผูป้ฎบิตังิานเลขานกุารบรษิทั จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
ด้วย
* นางสาวจิราพรรณ ทองตัน ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

เลขานกุารบรษิทัคนใหม่ เพือ่ทดแทน นางสาววลิาวรรณ ฤกษ์เกรยีงไกร 

และ นางสาวนฤมล วิภาเจริญ โดยมีผลตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2556 

เป็นต้นไป 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ ได ้มีการแก ้ไข)
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบ
ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ซึ่งครอบคลุมถึง 
  (ก) ทะเบียนกรรมการ
  (ข) รายงานประจ�าปีของบริษัท
  (ค) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงาน
      การประชุมคณะกรรมการบริษัท
  (ง) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ ้นและรายงานการประชุม
      ผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหาร

3. จดัการประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถ้อืหุน้
รวมทัง้รบัผดิชอบในการจดัท�ารายงานการประชมุคณะกรรมการ
บรษิทั และการประชมุผูถ้อืหุน้ ให้เป็นไปตามระเบยีบ ข้อบงัคบั
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่าง
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
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5. ประสานงาน และติดตามการด�าเนินงานตามมติของ
กรรมการและผู้ถือหุ้น

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วน
ที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลตามระเบียบและ
ข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ

7. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
ประกาศก�าหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

บริษัทได้พิจารณาแนวทางในการก�าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งผ่านการ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

  ค่าตอบแทนรายไตรมาส      ปี 2556
  
  ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  25,000
  กรรมการอิสระ       20,000
  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   20,000
 

  ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายตามจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม)   ปี 2556

  คณะกรรมการบริษัท 
  ประธานกรรมการ       26,000
  กรรมการอิสระ/ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการ(ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) 20,000

  คณะกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ     30,000
  กรรมการตรวจสอบ      24,000

  คณะกรรมการบริหาร 
  ประธานกรรมการบริหาร      17,000
  กรรมการอิสระ/กรรมการ(ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)    15,000

กล่ันกรองอย่างละเอียดรอบคอบโดยค�านึงถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆรวมถึงให้มีความสอดคล้องกับผลประกอบการ
ของบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และได้พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงของบริษัทในกลุ่ม
อตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั หรอืบรษิทัทีม่ขีนาดรายได้หรอื
ก�าไรที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

ในรอบปี 2556 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินท่ีจ่ายส�าหรบักรรมการ
บริษัทจ�านวน 9 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,048,000 บาท 
(ในปี 2555 มค่ีาตอบแทนรวมเป็นตวัเงนิทีจ่่าย 852,000 บาท) 
ซึง่เป็นไปตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ครัง้ท่ี 1/2556 อนมุตัิ
ในวงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร เพื่อให้มีการก�าหนด
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฎิบัติงานและสอดคล้องกับภาระ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รายละเอียดค่าตอบแทน
ผู้บริหารมีดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี2556

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

ปี2555
ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
   1.1 เงินเดือน  โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ
   1.2 กองทุนส�ารองเล้ียงชีพและ กองทุนประกันสังคม 

45.60
1.40

12.37
0.58

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ไม่มี ไม่มี

จ�านวนผู้บริหาร (คน) 13 7

(2) ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี- 

  บุคลากร

จ�านวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานประจ�าซึ่งรวมถึงพนักงานสายปฎิบัติการประจ�าอยู่ในสาขาที่เปิด
ให้บริการ พนักงานที่คลังสินค้า พนักงานประจ�าท่ีหน่วย Call Center และพนักงานในส่วนกลาง ของท้ัง 3 ธุรกิจหลัก
(ธุรกิจออฟฟิศเมท ธุรกจิบทีเูอส และธรุกจิออนไลน์) รวมทัง้สิน้จ�านวน 2,978 คน (ในปี 2555 มพีนกังานจ�านวนรวมทัง้สืน้ 
2,505 คน แบ่งเป็นชาย 955 คน และหญิง 1,550 คน)

จ�านวนพนักงาน
ปี 2556

ชาย หญิง รวม

ธุรกิจบีทูเอส 373 815 1,188

ธุรกิจออฟฟิศเมท 803 987 1,790

รวมทั้งกลุ่ม 1,176 1,802 2,978

ผลตอบแทน
บริษัทมีการก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานให้เป็นไปใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมขนาดใกล้เคียงกันและมีสวัสดิการขั้น
พื้นฐานตามกฎหมายให้แก่พนักงาน อีกทั้งมีการพิจารณาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี เช่น เบี้ยขยัน เบี้ยกันดาร
ชุดยูนิฟอร์ม รถรับส่ง รางวัลอายุงาน เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-5 ตามอายุงานและตามความสมัครใจของ
พนักงาน ซึ่งบริษัทจะสมทบให้ในอัตราเดียวกันกับพนักงาน โดยมีรายละเอียดผลตอบแทนพนักงานดังนี้
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร (ล้านบาท) ปี 2556 ปี 2555

เงินเดือนและค่าแรง 599 390

ผลประโยชน์พนักงาน 5 3

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 7 3

อื่นๆ 122 68

รวม 733 464

สวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์
ในการท�างานภายในบริษัท พนักงานทุกคนจะได้รับการดูแล
เสมือนหน่ึงคนในครอบครวัเดยีวกนั โดยมหีน่วยงาน Employee
Service Center : ESC ซ่ึงนอกจากจะท�าหน้าที่เบิกจ่าย
สวัสดิการให้กับพนักงานอย่างรวดเร็วและถูกต้องแล้วยังดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ การจัดสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน เนือ่งจากบรษิทัต้องการให้พนกังานมคีวามรูส้กึ
เสมือนบริษัทเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน เมื่อ
พนักงานก้าวเข้ามาในบริษัทแล้ว พนักงานต้องได้รับความ
อบอุ่น และได้รับการดูแลเปรียบเสมือนอาศัยอยู่ในบ้านของ
ตนเองเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน อันจะเห็นได้จากบริษัท
ได้มีการจัดห้อง Relax Room ซึ่งจัดเป็นห้องพักผ่อนให้แก่
พนักงาน ซึ่งภายในห้องบรรจุ ส่ือความบันเทิงต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น สื่อโทรทัศน์ นิตยสารบันเทิง ให้พนักงานได้มีโอกาส
เข้าไปใช้บริการเพื่อผ่อนคลายระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึง
จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่พนักงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
สวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน อาทิ 

โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี

บริษัทจัดหาโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในการจัดหาโปรแกรม
ตรวจสุขภาพประจ�าปีแก่พนักงานเป็นประจ�าทุกปี และในปี 
2556 บริษัท ศูนย์สุขภาพอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ 
จ�ากัด ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานฟรีแก่ผู้บริหาร
และพนักงานของบรษิทัตามสถานทีท่�างานในแต่ละจดุของบรษิทั

โครงการ Sport Day

บริษัทสนับสนุนเรื่องสุขภาพของพนักงานต้องการปลูกฝังเรื่อง
การดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองโดยสนับสนุนให้พนักงาน
ได้เล่นกีฬาที่ตนเองถนัดและยังเป็นการสร้างสานสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพนักงานภายในบริษัท โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
เพื่อสร้างสายสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่าง
พนักงานเพื่อให้เกิดความสามัคคีในบรษัทและสร้างน�้าใจ
นักกีฬาให้แก่พนักงานในบริษัทภายใต้แนวความคิด “รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี” 

โครงการครอบครัวสุขสันต์ 

ซึ่งเป็นโครงการท่ีจัดพาพนักงานและครอบครัวไปท่องเที่ยว
ภายในประเทศ โดยบริษัท บริการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวที่
น่าสนใจแก่พนักงานและครอบครัว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
พนักงานได้มีช่วงเวลาพิเศษกับคนพิเศษกับครอบครัวท่ีตนรัก
และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่ง
บริษัทถือว่าครอบครัวท่ีเข้มแข็งและอบอุ่นเป็นจุดเริ่มต้นของ
สังคมที่เข้มแข็งในอนาคต

โครงการ Smile D

เป็นโครงการให้ค�าปรึกษาแก่พนักงาน โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานทุกคนในบริษัทที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม
สามารถโทรศัพท์เข้าไปขอค�าปรึกษาขอรับค�าแนะน�าจากผู้ให้
ค�าปรกึษามอือาชพีทีส่ามารถให้ค�าแนะน�าแก่พนกังาน ซึง่ข้อมลู
ต่างๆจะเก็บเป็นความลับ เพ่ือช่วยผ่อนคลายความกดดันที่
พนักงานได้รับอยู่ ซึ่งบริษัท ถือว่าปัญหาต่างๆ ของพนักงาน
แม้จะเป็นเพียงปัญหาเล็ก ก็อาจจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพ
ของพนักงานได้ 
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โครงการ สุขสันต์วันเกิด

บริษัทเห็นความส�าคัญของพนักงานทุกคน ดังน้ันทุกครบรอบ
วันเกดิของพนกังานในบรษิทั ESC จะจดัวนัเกดิให้แก่พนกังาน
โดยรวบรวมพนักงานทีค่รบรอบวนัเกดิในแต่ละเดอืน จดังานเลีย้ง
ให้แก่พนักงาน โดย ESC เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงเพ่ือให้
พนักงานมคีวามสขุและให้พนกังานได้ทราบว่าพนกังานมคีณุค่า
และมีความส�าคัญต่อบริษัท 

โครงการจัดเลี้ยงปีใหม่

เพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนานและเป็นการผ่อนคลายของ
พนักงาน ESC ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ให้แก่พนักงานเป็นประจ�า
ทุกปี เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานในบริษัท
และเป็นการเปิดโอกาสให้พนกังานได้รูจ้กัซึง่กนัและกนัภายใน
บริษัทมากยิ่งขึ้น 

การพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายที่ให้ความส�าคัญในการพัฒนาด้านศักยภาพ
และความสามารถของพนักงานอย่างจริงจัง โดยพนักงานใน
ทกุระดบัมโีอกาสได้รบัการพฒันาส่งเสรมิความรูค้วามสามารถ
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทมุ่งหวังให้พนักงานท�างาน
ด้วยความภาคภูมิใจในองค์กร มีความรู้ ความสามารถที่จะ
ท�างานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้ใน
ด้านต่างๆ โดยมีกรอบในการพัฒนาพนักงานของบริษัท
ดังต่อไปนี้

1) การพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

พนักงานระดับพนักงาน - ระดับผู้จัดการ

บรษิทัมเีครือ่งมอืในการพฒันาพนกังานโดยใช้ Training Road
Map ในการพัฒนาพนักงาน ซึ่ง Training Road Map เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาพนักงานที่ได้รับการออกแบบจาก
บทบาทหน้าที่ของพนักงาน ( Job Description ) ตาม
ต�าแหน่งงานและความเหมาะสมในการเรียนหลักสูตร

โดยมีกลุ่มวิชา 3 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 

      กลุ่ม General Management 
      กลุ่ม Function Development
      กลุ่ม Business Acumen 

ทั้ง 3 กลุ่มวิชา มีหลักสูตรทั้งสิ้นมากกว่า 150 หลักสูตร และ 
Training Road Map ของแต่ละต�าแหน่งจะต้องประกอบด้วย
หลักสูตรครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มวิชา โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนกังาน เพือ่เพิม่ทกัษะ
การบริการให้ลูกค้าได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับ
จริยธรรมธุรกิจ โดยมีช่วงระยะเวลาเรียน ดังนี้ 

(1) หลกัสตูร ทีเ่รยีนช่วงอายงุาน 0-5 เดอืน เรยีนเพือ่พนกังาน
สามารถน�าความรู้ท่ีได้เรียนมาไปใช้เพื่อสามารถท�างานใน
เบื้องต้น

(2) หลักสูตรที่เรียนช่วงอายุงาน 3–12 เดือน เรียนเพื่อ
พนักงานน�าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาศักยภาพการท�างานของ
ตนเองให้มีทักษะที่เก่งมากขึ้น 
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พนักงานระดับผู้บริหาร

เครื่องมือในการพัฒนาคือ IDP หรือ Individual Development 
Plan ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาผู้บริหาร
คนนั้นๆ เป็นรายบุคคล เพื่อพิจารณาดูว่าแต่ละคนจะต้องเข้า
รับการอบรมหลักสูตรอะไร ถึงจะสามารถน�าไปเพิ่มศักยภาพ
ในการท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2) การพฒันาความพร้อมด้านการบรหิารและพัฒนาภาวะผูน้�า
เพื่อความมีประสิทธิภาพในการจัดการเชิงกลยุทธ์แลกระจาย
อ�านาจความรบัผดิชอบได้อย่างเป็นระบบและในทศิทางเดยีวกนั
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นในวิชาชีพ
ให้เข้ารับการอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการบริหาร
และภาวะผู้น�า เพื่อยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการใน
อนาคตให้ทันต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
โดยจัดหาหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาภาวะ
ผู้น�า เช่น หลักสูตรการเป็นหัวหน้างาน หลักสูตรการเป็น
ผูจ้ดัการมอือาชพี ซึง่เป็นหลกัสตูรทีเ่รยีนช่วงอายงุาน 1 – 5 ปี
โดยหลักสูตรเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรองรับความ
ก้าวหน้าของตนเองเพื่อน�าไปสู่ต�าแหน่งที่สูงข้ึนในอนาคต 
เป็นต้น

3) เส้นทางการพัฒนาบุคลากรและการจัดการการเรียนรู้
การให้บรกิารแก่ลกูค้าด้วยความถกูต้อง รวดเรว็และเชือ่ถอืได้
เป็นหัวใจหลักของการให้บริการธุรกิจระบบการค้าทางไกล 

ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องตระหนักว่า
ลูกค้าคือสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดขององค์กรและต้องปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่
ลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพ่ือวาง
กรอบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ได้แก่

- ก�าหนดความต้องการในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์กรและความสามารถในวิชาชีพเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้น�าในธุรกิจ 

- จัดปฐมนิเทศการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โครงสร้างธุรกิจ
และภาพรวมการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงแนวทางการ
จัดการการเรียนรู ้ควบคู ่ไปกับการพัฒนาบุคคลากรและ
จริยธรรมธุรกิจ

- พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านช่องทางห้องสมุด เว็บไซต์
ส�าหรับการเรียนรู ้ภายในองค์กร (CMS Website) และ
ศูนย์การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning Room) เป็นต้น

- พัฒนาการเรยีนรูภ้ายใต้การเรยีนรูด้้วยตนเอง (Self-Learning)
การเรยีนรูจ้ากสายงานเดยีวกนั (Functional Team Learning)
และการเรยีนรูข้้ามสายงาน (Cross Functional Team Learning)
เป็นต้น 
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  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและ
  จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้
เติบโตอย่างยั่งยืน มีภารกิจที่จะด�าเนินกิจการอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมบุคลากรทุก
ระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับความรับ
ผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและส่ิงแวดล้อม
ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้นโยบายการก�ากับดูแล
กจิการเป็นหนึง่ในภารกจิหลกัทีบ่คุลากรทกุระดบัต้องมคีวามรู้
ความเข้าใจและมีจิตส�านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติหน้าที่และซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและส่วนรวม และ
เพื่อให้การปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการของบุคลากร 
ทุกระดับเป็นไปตามแนวทางที่ดี บริษัท จึงได้จัดท�าคู่มือ “การ
ก�ากับดูแลกิจการ” ที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีอันสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการของ 
OECD Principle of Corporate Governance, 2004 ซึ่งเป็น
แนวปฎิบัติที่ดีของสากล และได้จัดท�าแนวปฎิบัติที่ดีตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทอีกด้วย (สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูล
ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท www.off icemate.co.th ในหน้า
นักลงทุนสัมพันธ์)

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ในปี 2556 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลขึ้นมา เพ่ือท�าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลงานด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่ง
นับว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่ส�าคัญ ในการด�าเนินงาน
ด้านนี้อย่างจริงจังของบริษัท

  คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร และในปี 2556 คณะ
กรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งต้ังเพ่ิมเติมอีก 3 คณะ 
อันได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
ท้ังนี้ รายชื่อกรรมการ และขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ (วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี)
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ผ่านการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการอิสระ
ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก�าหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจ
สอบมีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้
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 1. นางองัครัตน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายสหัส     ตรีทิพยบุตร   กรรมการตรวจสอบ 

 3. นางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์  กรรมการตรวจสอบ

นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ นายสหัส ตรีทิพยบุตร และ
นางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพีกบับรษิทั

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายพสิจูน์ สขุแสงทพิย์

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผลและ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท

ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท

ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ฉ) จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ช) ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไป ควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติ 
หน้าที่ตามที่ระบุข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับ
ผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และคณะ
กรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน
ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริหาร (วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผูบ้รหิาร 2 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน รวมเป็น
กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

  1. นายปรีชา  เอกคุณากูล*  ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายวรวุฒิ อุ่นใจ     กรรมการบริหาร

  3. นายณัฐ   วงศ์พานิช     กรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นางสาว จิราพรรณ 
ทองตัน
* นายปรีชา เอกคุณากูล ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

และประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 

เป็นต้นไป
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ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ก�าหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน 
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และจัดท�างบประมาณประจ�าปีเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
เป้าหมาย แผนการด�าเนนิงาน กลยทุธ์ทางธุรกจิ และงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

3. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและอ�านาจการบริหารจัดการ
ภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. พิจารณาอนุมัติการใช้จ ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการ
ด�าเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน
การเงินเพื่อการท�าธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายในวงเงิน
ส�าหรับแต่ละรายการหรือหลายรายการที่เกี่ยวเนื่องกันซึ่งรวม
แล้วไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. ปฏบิติัหน้าท่ีอืน่ใดตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

ทั้งนี้ การมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อ
บังคับของบริษัท และจะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะ
กรรมการบรหิารสามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง มีส ่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ซึง่การ
เข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงหรือการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมาย
ที่ก�าหนดตามประกาศที่เกี่ยวข้องของส�านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�าหนดในประกาศเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (วาระการ
ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี)
ในปี 2556 คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดนี้ มี
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง กล่าวคือ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก 
1 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

 1. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์    ประธานคณะกรรมการ
                               สรรหาและก�าหนด
         ค่าตอบแทน

 2. นางสาวชุลีพร  เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการสรรหาและ
         ก�าหนดค่าตอบแทน

 3. นายปรีชา      เอกคุณากูล  กรรมการสรรหาและ
                               ก�าหนดค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
ได้แก่ นางสาว จิราพรรณ ทองตัน

* นายปรีชา เอกคุณากูล ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท และ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนโดยมผีลตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม

2557 เป็นต้นไป

ขอบเขตและหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา
1. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจ�านวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะ
กรรมการ รวมทั้งก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี  

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่หมดวาระและ/
หรือในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริหารที่จะแต่งตั้งใหม่ 

3. จัดให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ

ด้านการก�าหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาแนวทางและนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นๆของ คณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อยท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและน�าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

2. ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆท่ีเหมาะสมท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และ
มิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่



82 รายงานประจำาปี 2556

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังเพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นชอบ และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาก�าหนดเป้าหมาย และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมถึงน�าเสนอและให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติ
งานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (วาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี)
ในปี 2556 คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการชุดน้ี ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก 
2 ท่าน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

  1. นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์  ประธานกรรมการ
                                บริหารความเสี่ยง

  2. นายวรวุฒิ   อุ่นใจ        กรรมการบริหาร
                                ความเสี่ยง

  3. นายปัณฑิต  มงคลกุล        กรรมการบริหาร
                                ความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง  ได ้แก ่ 
นายธนัญชัย กล�่าแดง

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. น�าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
เพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมอบหมายให้
ฝ่ายบริหารน�าไปปฏิบัติ

2. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการด�าเนินการเพื่อให้
มั่นใจได้ว่า การจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้และ
มกีารปฏบิตัติามมาตรการการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง

3. รายงานผลการสอบทานความเสีย่งของบรษิทั วธิกีารจดัการ 
และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท

4. ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับปัญหาส�าคัญที่เกิดขึ้นในระหว่าง
กระบวนการและการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

5. สนับสนุนให้มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม

6. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบทีก่�าหนดในกฎบตัรนี ้หรือ
หน้าที่พิเศษอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้
ปฏิบัติเพิ่มเติมเป ็นกรณีพิเศษ ด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี

ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการน�าไปปฎิบัติจริง และครอบคลุมใน
ทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึง
ได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจ 
อันได้แก่ คณะท�างานบริหารความเสี่ยงธุรกิจออฟฟิศเมท 
คณะท�างานบรหิารความเสีย่งธรุกจิบทีเูอส คณะท�างานบรหิาร
ความเสี่ยงธุรกิจออนไลน์ โดยก�าหนดให้ผู้บริหารในแต่ละ
สายงานระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไปเป็นคณะท�างาน
และมีผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นเลขานุการคณะ
ท�างานด้วย 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
3 ปี)
ในปี 2556 คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาล โดยคณะกรรมการชดุนี ้ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก 2 ท่าน   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
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 1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

 2. นางจริยา จิราธิวัฒน ์ กรรมการบรรษัทภิบาล

 3. นายณัฐ  วงศ์พานิช กรรมการบรรษัทภิบาล

เลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภบิาล ได้แก่ นางสาวจริาพรรณ 
ทองตัน

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. พิจารณาก�าหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ทบทวนความ
เหมาะสม และความพอเพียงของนโยบาย รวมถึงก�าหนดแนว
ปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้เป็น
ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. ก�าหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility)  

3. จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงาน
บรรษัทภิบาล รวมถึงก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
บรรษัทภิบาล ของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัท
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีหลักการที่ดีในการก�ากับดูแล การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานภายในของบริษัทด้วยเกณฑ์
บรรษัทภิบาล เพือ่ก�าหนดประเดน็ทีต้่องปรบัปรงุ รวมถงึรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษัท พร้อมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม และตามที่เห็นสมควร 

5. เป็นตัวแทนบริษัทหรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งใน
การสือ่สารและด�าเนนิกจิกรรมด้านบรรษทัภบิาลทัง้กบัผูบ้รหิาร 
พนักงาน และหน่วยงานภายนอก

  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
  และผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ
เพื่อความโปร่งใสของการจัดต้ังคณะกรรมการในแต่ละชุด
และเพื่อสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเก่ียวกับบทนิยาม
ของ “กรรมการอิสระ” และ “ผู้บริหาร” ของบริษัท  บริษัท
จึงได้ก�าหนดบทนิยามของ “กรรมการอิสระ” และ “ผู้บริหาร” 
ตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

บทนิยามของ “กรรมการอิสระ”
บริษัท  ออฟฟิศเมท  จ�ากัด (มหาชน)  ได้นิยาม “กรรมการ
อิสระ” ของบริษัท หมายถึง กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของบริษัท และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่าย
จัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุม 

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู ้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล�าดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่หรือของผู ้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการ
จดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คูส่มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมรายอื่น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบรษิทัในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ
ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
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บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า 
หรือถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ทัง้น้ี นิยามกรรมการอสิระของ บรษิทั ออฟฟิศเมท จ�ากดั (มหาชน)
ข้างต้น ได้ก�าหนดเท่ากับและเป็นไปตามข้อก�าหนดขั้นต�่า
ของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 
3 ท่าน

บทนิยามของ “ผู้บริหาร”
บริษัท  ออฟฟิศเมท  จ�ากัด (มหาชน)  ได้นิยาม “ผู้บริหาร”
ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่
ทจ. 23/2551 เรื่อง ก�าหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติ
ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 “ผู้บริหาร”  
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ฉบบัที ่ 4) 
พ.ศ. 2551  หมายความว่า “ผู้จัดการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ารง
ต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายท่ีสี่
ทกุราย และให้หมายความรวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิาร
ในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
หรือเทียบเท่า”

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ตามข้อบังคบัของบรษิทัก�าหนดว่าในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้า

จ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออก
โดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่
ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง และกรรมการที่
ออกจากต�าแหน่ง มีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาด�ารงต�าแหน่ง
ใหม่ได้

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฎิบัติตามหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีและตระหนกัถงึความส�าคญัของกระบวน
การสรรหารวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ท่ีต้องมีกระบวนการท่ีโปร่งใส 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวในปี 2556 
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนขึ้นมา โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน และ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่านเป็นกรรมการในคณะฯ 
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ 
ในธุรกิจ และท�างานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงสุด เพื่อท�า
หน้าเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาฯด้วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการจัดให้มีโครงสร้าง
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี แต่เนื่องด้วยจ�านวนกรรมการอิสระที่
มีจ�ากัด และภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นของกรรมการอิสระ ท�าให้
โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาฯที่เหมาะสมในปัจจุบันของ
บริษัท คือ มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร ้อยละ 50 ใน
คณะกรรมการชุดนี้  และมีประธานกรรมการสรรหาฯ เป็น
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าที่
รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท และเป็น
ผู้ที่เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ
และมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้างขนาด 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทในการน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  

การแต่งตัง้กรรมการบรษิทัเป็นไปตามทีร่ะบใุนข้อบงัคบับริษทั
ดังนี้
- กรรมการของบริษัทไม่จ�าเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท 
บุคคลภายนอกซึ่งยินยอมเป็นกรรมการบริษัท และได้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่แล้ว ย่อมสามารถเป็นกรรมการของ
บริษัทได้
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- คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะ
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ คือ คณะกรรมการ
บริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งคณะ (9 คน) ด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ดังนี้
- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก 
โดยให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง

- ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้
รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้ง
ในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้อีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงชี้ขาด 
- สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ข้อบังคับ
ของบริษัทระบุให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง
หุ้นต่อหนึ่งเสียง ไม่ใช้ระบบ Cumulative voting

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผูถ้อืหุน้
มีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การเป็นกรรมการด้วย

บริษัทได ้แจ ้งต ่อผู ้ถือหุ ้นผ ่านระบบข้อมูลข ่าวสารของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัท ได้เผยแพร่วิธีการ
เสนอ และขั้นตอนการพิจารณาไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ 
www.off icemate.co.th ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน ก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดย
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกัน

2. มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น

3. ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่ก�าหนดตามข้อข้างต้นต่อเนื่องมา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทด้วย

เมื่อได้รับรายชื่อบุคคลท่ีเหมาะสม เลขานุการบริษัทจะเป็น
ผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้ง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นท่ีสิ้นสุด และบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือก
ตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังอีก
ทางหนึ่งเช่นกัน 

อนึ่ง เลขานุการบริษัทยังได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการเสนอชือ่เพือ่เป็นกรรมการบรษิทัจากท�าเนยีบ
กรรมการและแหล่งข้อมูลอื่น เพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วย

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ร่วมกบัคณะกรรมการบรหิาร ในการพจิารณาสรรหา คดัเลอืก 
และเสนอบุคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติต่อไป
  
  การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ
  บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท มีนโยบายสนับสนุนให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออก
เสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการที่ได้
รับมอบอ�านาจ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีด�าเนินการเพ่ือประโยชน์ที่
ดีท่ีสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) 
และบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งนั้น 
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการที่
ได้รับมอบอ�านาจ ก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียง
ในเรื่องส�าคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทเสมือนเป็นการด�าเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ 
การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
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นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทก�าหนดระเบียบให้
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อ
บังคับในเรื่องการท�ารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทดัง
กล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก�ากับดูแลให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถ
ตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนด
ด้วย

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริษัท 
บริษัทจึงได้ออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้

การรักษาความลับของบริษัท
(1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้รับ
จ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารท่ี
ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือ เป็นความลับทางการค้าซึ่งถือ
เป็นสิทธิของบริษัท

(2) ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือพนักงานของผู้รับจ้างของบริษัท จะต้องไม่เปิด
เผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้า
ของบริษัทเป็นเวลา  2 ปี หลังจากพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว
(3) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องทราบถึงขั้นตอนและ
วิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตามเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
(1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปแก่
สื่อสารมวลชน

(2) หน่วยงานผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้จดัท�ารายละเอยีดเอง เช่น สายงานการเงินและนกัลงทนุ
สัมพันธ์ เป็นต้น โดยจะต้องได้รับมอบหมายจากประธานเจ้า
หน้าที่บริหารเท่านั้น 

(3) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย

ก�าหนดผู้มีอ�านาจในการเปิดเผยข้อมูลและผู้ประสานงานแก่
หน่วยงานภายนอก
เพือ่ปฏบิตัติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือ กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงได้ก�าหนดให้
มีบุคคลที่มีอ�านาจในการประสานงานเปิดเผยข้อมูลกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Contact Person) เป็น
ดังนี้

(1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบบัญชี โดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน เลขานุการ
บริษัท ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�าปี (แบบ 56-2) เป็นต้น 

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ และตามรอบ
ระยะเวลาอื่นๆ โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เลขานุการ
บริษัท ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน ได้แก่ รายการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ การเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยง
กัน การก�าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
และผู้สอบบัญชี การย้ายท่ีตั้งส�านักงานใหญ่ การเผยแพร่
หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น และ
โครงการการลงทุนของบริษัท 

(3) เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน (Contact Person) 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ บริษัท ได้ก�าหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธม์ี
การส�ารองช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการท่ีจะงดการเปิดเผย
ข้อมูล (Silent Period) ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของ
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บริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อ
ให้การด�าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่
โปร่งใสและเท่าเทียม

ช่วงเวลาการซื้อ-ขายหลักทรัพย์
บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับ
ทราบข้อมูลภายในท�าการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ห้าม
ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย
หุ้นของบริษัท บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะกระท�า
การด้วยตนเองหรอืผ่านนายหน้าในขณะทีย่งัครอบครองข้อมลู
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน 

การเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทได ้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ท�างานเพื่อ
ป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ และได้ด�าเนินการจ�ากัด
การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู ้
เฉพาะผู ้ที่เกี่ยวข้องและที่จ�าเป็นเท่านั้น ดังนั้น จึงถือเป็น
หน้าทีข่องเจ้าของข้อมลูหรอืผูค้รอบครองข้อมลูทีย่งัไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชนในการก�าชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
การรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งน้ี ผู้ฝ่าฝืนการใช้

ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมาย 
แล้วแต่กรณี

  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  ได้แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ�านวน 3 ราย ดังนี้

 1. นายธนิต        โอสถาเลิศ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
          เลขทะเบียน 5155 หรือ

 2. นางสาวบงกช    อ�า่เสงี่ยม   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
           เลขทะเบียน 3684 หรือ

 3. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
         เลขทะเบียน 3757  

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2556 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผูท้�าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

บริษัท จ ่ายค ่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี ให ้กับบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ส�าหรับการสอบทานงบ
การเ งิน ของบริษัทจ�านวน 2,240,000 บาทต ่อป ี มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส 360,000 บาท

รายไตรมาส บริษัท บีทูเอส จ�ากัด 150,000 บาท

รายไตรมาส บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ�ากัด 150,000 บาท

ค่าตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 500,000 บาท

ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – บริษัท บีทูเอส จ�ากัด 520,000 บาท

ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ�ากัด 550,000 บาท

ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – บริษัท ออฟฟิซ ซัพพลาย คลับ (ไทย) จ�ากัด 10,000 บาท

รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2556 2,240,000 บาท

หมายเหตุ ไม่มีค่าบริการอื่น
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  การปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
  กิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2556 บริษัทได้รับการประเมินผลด้านการก�ากับดูแล
กิจการอยู่ในระดับ 4 สัญลักษณ์ (หรืออยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตามการส�ารวจของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
(กลต.) อีกทั้งบริษัทยังได้รับการประเมินผลในโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี (AGM 
Assessment Project) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai 
Investors Association) อยู่ในระดับ 100 คะแนนเต็ม (หรือ 
ดีเลิศ)

อนึ่ง บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฎิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกจิการท่ีด ีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งปัจจุบันบริษัทสามารถปฎิบัติได้ตามหลักที่ก�าหนดไว้เป็น
ส่วนใหญ่ ส�าหรับหลักการบางข้อบริษัทยังไม่สามารถด�าเนิน
การได้ในปัจจุบัน สืบเน่ืองมาจากข้อจ�ากัดในด้านทรัพยากร
ที่มี หรือบุคคลากร รวมถึงการค�านึงถึงความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

ส�าหรับพัฒนาการทางด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 
ในปี 2556 แบ่งตาม 5 หมวดหลัก มีรายละเอียดที่ส�าคัญ 
ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัท ให้ความส�าคัญและตระหนักต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ท่ีตน
ถืออยู่ สิทธิในการที่ได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไรและเงินปันผล
อย่างเท่าเทียมกัน สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่อง
ส�าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การเลือกต้ัง
หรือถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผล
ต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท การแต่งต้ัง
ผู้สอบบัญชี เป็นต้น อีกทั้งยังคงด�าเนินการในด้านสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นเพื่อความยั่งยืนในเรื่องดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งค�าถาม เสนอ
ระเบียบวาระที่ประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อ
เข้ารบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทัล่วงหน้าเป็นประจ�าทกุปี
ผ่านทางจดหมายถึงเลขานุการบริษัทหรืออีเมล

ir@officemate.co.th ซึ่งบริษัทได้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวสาร
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ รวม
ทั้งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท โดยผู้ถือหุ ้นสามารถส่งข้อมูลก่อนการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ ในปี 2556 ไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ส�าหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 แต่อย่างใด

2. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบ
เอกสาร โดยก�าหนดเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 30 วันส�าหรับฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.officemate.co.th และมีการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วง
หน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน

3. ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ ้น ได้ระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม 
ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว รวมถึงสิทธิในการ
ออกเสยีงลงคะแนน ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุและข้อมลูอืน่ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

4. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก.  หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบ
ใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

5. บริษัทจัดประชุมในวันท�าการ ณ สถานท่ีบริเวณใกล้เคียง
กับสถานท่ีต้ังส�านักงานใหญ่ของบริษัท  มีการคมนาคมที่
สะดวกต่อการเดนิทาง เช่น รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลงิค์ รถโดยสาร
ประจ�าทางอีกทั้งมีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ
ส�าหรับการตรวจสอบเอกสาร การนับคะแนน และจัดให้มี
อากรแสตมป์ส�าหรับเอกสารมอบฉันทะ

6. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นที่
เป็นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมและไม่มีการจ�ากัดสิทธิใน
การเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ในด้านการอ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม บริษัทมีนโยบาย
ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย
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7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีกรรมการ ผู ้บริหาร ที่
ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู ้สอบบัญชีและ
ผู ้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม 
รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส�าคัญ
ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท แจ้งก�าหนดการ วันและเวลาประชุม
ผูถ้อืหุน้แก่กรรมการทกุท่านเป็นการล่วงหน้า เพือ่ให้กรรมการ
ทกุท่านสามารถจดัสรรเวลาเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อย
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่กรรมการบางท่านจะมี
เหตุจ�าเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทแจ้งวิธีการลงคะแนนและ
นับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนนเสียง
นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ตัง้ค�าถามในวาระต่างๆ อย่างอสิระ ก่อนการลงมตใินวาระใดๆ 
และได้บันทึกรายละเอียดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

9. เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินการเลอืกแต่งตัง้กรรมการ 
โดยลงคะแนนเลือกตั้งทีละคน

10. เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจ�าทุกปี

11. คณะกรรมการบรษิทัไม่มกีารถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 
25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

12. บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส�าคัญโดยไม่ได้แจ้งผู ้ถือหุ ้นทราบล่วงหน้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2556 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งได้มีการบันทึก
รายละเอียดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายการคุ ้มครองสิทธิและปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้ถือ
หุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ดังนี้
1. มีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องก�าหนด เช่น สิทธิในการเป็นเจ้าของโดยควบคุม
บริษัทผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัทให้ท�าหน้าที่แทน 
สทิธกิารซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สทิธใินการเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุน้
และออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่างๆ สิทธิ
ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง

คะแนนแทน สิทธิในการถอดถอนและแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริษัท สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งต้ังและก�าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการ
ด�าเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม�่าเสมอและ
ทันเวลา สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�าไรอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิ
ในการรับทราบข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่ง
รวมถือหุ้นขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น สามารถเสนอ
ระเบยีบวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัพจิารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรสาร อีเมล และทางเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.officemate.co.th โดยมีนโยบายในการเปิด
โอกาสให้ผู้ถอืหุน้เสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดอืนก่อนวันสิน้สดุ
รอบปีบัญชี (วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  ถึงวันท่ี 17 มกราคม 
2557) 

3. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง

4. อ�านวยความสะดวกความสะดวกให้กบัผู้ถอืหุน้ท่ีไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะ ให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดย
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่
บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยระบุ
เอกสารและหลกัฐานรวมทัง้ค�าแนะน�าขัน้ตอนในการมอบฉนัทะ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
จัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วม
ประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

5. ในปี 2556 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2556 โดยมีกรรมการ
เข้าร่วมประชมุครบจ�านวนทัง้ 9 คนและได้มอบหมายให้บรษิทั
ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ด�าเนินการจัดส่ง
หนงัสอืเชญิประชมุให้แก่ผู้ถอืหุน้ล่วงหน้า 21 วัน และเผยแพร่
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
อย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร โดยก�าหนด
เผยแพร่ไม่น ้อยกว่า 30 วันส�าหรับฉบับภาษาไทยและ
ฉบบัภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.officemate.co.th 
ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น-
การประชุมผู้ถือหุ้น”

6. กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียง
และออกจากที่ประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย



90 รายงานประจำาปี 2556

7. ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทย่อย
8. ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 
(Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทที่เก่ียวข้องกับข้อมูล
ดังกล่าว (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มิให้
เปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรอืบคุคลทีไ่ม่มหีน้าท่ี
เกี่ยวข้องและไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู ้ที่
เกี่ยวข้องจากต�าแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของ
บริษัท ดังต่อไปนี้

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบ
ข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรอืบคุคล
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 
1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบก�าหนดช่วงระยะ
เวลาในแต่ละไตรมาส

- ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อ
คณะกรรมการเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้า
ก่อนท�าการซื้อขาย

- ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร 4 รายแรกนบัจากประธาน
เจ้าหน้าท่ีบรหิาร รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์
ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการ
แก้ไข) และให้ส่งส�าเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันท�าการ เพ่ือ
รายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงการได้รับการสนับสนุนในการร่วมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างผลก�าไรจากการด�าเนนิงาน
ให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความส�าเร็จในระยะยาว
ของบริษัทได้ จึงให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน 
และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วย
งานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง จึงได้จัดท�านโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีเพ่ือให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ดังต่อไปนี้

1. จัดท�าคู่มือกรรมการ คู่มือผู้บริหาร คู่มือพนักงาน ซึ่งเปิด
เผยนโยบายและสาระส�าคัญอันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
และสุขอนามัย ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน การ
พัฒนาบุคลากรของบริษัทและแผนฝึกอบรม และกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานเพ่ือเป็นการดูแลพนักงานใน
ระยะยาว 

2. ปรับปรุงคู ่มือ ”จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ” และ
จดัอบรมกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนให้ได้รบัทราบ
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้ความส�าคัญต่อสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้แก่ ผู ้ถือหุ ้น คู ่ค้า คู ่แข่ง เจ้าหนี้ 
ลูกค้า และชุมชน

3. ปรบัปรงุ คูม่อื “การก�ากบัดแูลกจิการ” และก�าหนดแนวทาง
ปฏิบตัท่ีิดใีนเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีว้
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมภายใน 
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ว่าด้วยรายการผลประโยชน์
ทีข่ดักนั การรบั การให้ของขวญั ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด 
การรักษาความลับ การซื้อขายหลักทรัพย์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

- สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา

- เพิม่ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรยีนและข้อเสนอแนะ กระบวนการ
รับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

4. ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รักษาวินัย
อันว่าด้วย “จริยธรรมและข้อพึงปฎิบัติในการท�างาน” อย่าง
เคร่งครัดตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หากฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระท�าผิดวินัย 
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5. จัดให ้ มีช ่องทางการติดต ่อ ส่ือสารกับบริษัทอย ่าง
ครบถ้วน ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสารและเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.officemate.co.th พร้อมระบุข้อมูลผู้รับผิดชอบเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
และชมุชน สามารถตดิต่อบรษิทัเพือ่เสนอข้อคดิเหน็ ข้อซกัถาม
ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยการมอบอ�านาจให้คณะ
กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงาน
หรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น และท�าการสอบสวนและรายงาน
ต่อคณะกรรมการ

6. ก�าหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากพนักงานด้าน
ธรรมาภิบาลผ่านเลขานุการบริษัท โดยน�าเสนอรายงานด้าน
ธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการบรรษทัภบิาล โดยผูแ้จ้งเบาะแส
สามารถแจ้งเบาะแสรายงานดงักล่าวถงึผ่านทางส�านกัเลขานกุาร
บริษัท หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.officemate.co.th หรือ
อีเมลมาที่ ir@officemate.co.th 

7. จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน

8. ไม่มีการฝ่าฝืนกฏหมายด้านแรงงานการจ้างงาน ผู้บริโภค 
การแข่งขันทางการค้าสิ่งแวดล้อม

9. ไม่เคยถกูด�าเนนิการโดยหน่วยงานก�ากบัดแูลเนือ่งจากไม่ได้
ประกาศข้อมูลเหตุการณ์ส�าคญัภายในระยะเวลาทีท่�าการก�าหนด 

10. บรษิทัได้ส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ
และคุ้มค่า ก�าหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฎิบัติงาน
ด้วยจติส�านกึถงึความปลอดภยัและค�านงึถงึสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และสังคม และยังคงยึดถือและปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ต่อเนื่อง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บรษัิท มีการเปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทยีม 
และทันเวลา ทั้งรายงานด้านการเงิน และข้อมูลธุรกิจผ่านช่อง
ทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัท 
www.officemate.co.th ในส่วน Investors อย่างสม�่าเสมอ 
อีกทั้งบริษัท มี IR เว็บเพจ http://ofm.listedcompany.com 
ซึ่งเป ็นช่องทางในการสื่อสารส�าหรับผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจข้อมูลของบริษัท โดยได้ด�าเนินการ
ปรับปรุงการน�าเสนอข้อมูลต่างๆ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ การ
เข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นสามารถท�าได้ง่าย เพื่อเป็นช่องทาง
ทีส่�าคญัของผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุในการศกึษาข้อมลูของบรษิทั 
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่มีผลต่อสถานะการแข่งขันของ
บริษัท

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์  ได้รับมอบหมายให้ดูแลโดย ฝ่าย
นักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท�าหน้าที่
ในด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพือ่สือ่สารข้อมลูส�าคญัทีเ่ป็นประโยชน์
แก่นกัลงทนุสถาบนั ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์   สือ่มวลชน 
และประชาชนท่ัวไป รวมถงึรายงานการปฎิบตังิานด้านนกัลงทนุ
สมัพันธ์ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นรายไตรมาส 
อย่างไรก็ดี การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ
ของบริษัท แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ต้องมีช่วงเวลาส�ารองที่เหมาะสมในการที่จะงดการเปิดเผย
ข้อมูลเพื่อให้การด�าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท 
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่โปร่งใสและเท่าเทียม ทั้งนี้ ในรอบปีนี้ งานด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้ด�าเนินการ ได้แก่

1. การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ท่ีขอพบ (Company 
Visit) หรือผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call) 

2. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุนท่ีจัดขึ้นท้ังในประเทศ อาทิ 
Thailand Focus

3. การเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน(Opportunity 
Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจ�าทุกไตรมาส 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน ผู้สนใจสามารถติดต่องานนักลงทุนสัมพันธ์
ของบริษัท ได้ที่

ผู้ติดต่อ : นางสาวจิราพรรณ ทองตัน 
  ผู้อ�านวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

ที่อยู่ : บมจ. ออฟฟิศเมท
  919/555 อาคารจิวเวลลี่เทรดเซ็นเตอร์ 
  ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
  กรุงเทพฯ 

โทรศัพท์ :  02 101-7114, 02 101-7116 

E-mail  :  ir@officemate.co.th
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ในด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท (ซึ่งผ่านการตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท) และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ�าปี โดยคณะกรรมการบรษิทั ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
เพื่อท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ส�าหรับรายงาน
ทางการเงนิในปี 2556 คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่า 
รายงานดังกล่าวได้มีการจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์
ให้กบับรษิทั มีบทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ากับดูแลให้
ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้รบัมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีการด�าเนินการ
ในเรื่องดังต่อไป

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน และ
มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน 
รวมเป็นจ�านวน 9 ท่าน ซึ่งมีจ�านวนกรรมการอิสระเท่ากับ 1 
ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

2. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 ท่าน

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร 88.89 %

4. คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดนิยามความเป็นอิสระ
ที่จะใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้ชัดเจน โดยใช้
เกณฑ์ที่ก�าหนดโดย ก.ล.ต. เป็นเกณฑ์ขั้นต�า่

5. กรรมการอสิระมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบริษัท

6. คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
อย่างมเีหตผุลภายใต้กรอบจรยิธรรมทีด่ ีและค�านงึถงึประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ จึงมีการแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและ

ฝ่ายจัดการชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัทซึ่งท�างานเต็มเวลา หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนด้วยความ
ระมัดระวัง และมีการติดตามและตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ

7. กรรมการไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบ
บัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รบัเงนิเดอืนประจ�า ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบ
บัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ 
อันอาจส่งผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

8. กรรมการมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจในด้าน
ค้าปลีก ระบบสารสนเทศ และมีความสนใจในกิจการของ
บริษัทอย่างแท้จริง อีกทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นไปตามกฎหมาย
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ซึง่เป็นไปตามนโยบายในการสรรหากรรมการ โดยได้พจิารณา
ถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board 
Diversity) และทักษะที่จ�าเป็น

9. กรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

10. ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ มิได้ด�ารง
ต�าแหน่งบรหิารในบรษิทั และมไิด้เป็นบคุคลเดยีวกนักบัประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการ
ผู้จัดการ เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย
ภาพรวมและการก�ากับดูแลกิจการอย่างชัดเจน

11. ไม่มีการกระท�าผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือการกระท�า
ผิดจริยธรรม 

12. ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจาก
ประเด็นเรื่องการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 

13. ไม่มชีือ่เสยีงในทางลบของบรษิทัอนัเนือ่งมาจากความล้มเหลว
ในการท�าหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

14. ไม่มปีระวตักิารกระท�าผดิกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ
และส�านักงาน ก.ล.ต.

15. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

16. คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย 5 ชดุ 
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คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยได้
ก�าหนดขอบเขตและอ�านาจในการด�าเนนิการของคณะกรรมการ
ชดุดงักล่าวไว้อย่างชดัเจน อกีทัง้ก�าหนดอ�านาจด�าเนนิการต่างๆ
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
อย่างชัดเจนในคู่มือ ”อ�านาจด�าเนินการ” ของบริษัทซึ่งมีการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมทุกปี

17. คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้และก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการตรวจสอบเป็น
กรรมการอิสระทั้งหมด พร้อมเปิดเผยประวัติและคุณสมบัติ
ของกรรมการตรวจสอบไว้ ในรายงานประจ�าปี 

18. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการในรายงานประจ�าปี 
(56-2)

19. ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได ้มีมติแต ่งตั้ ง
นางสาวจิราพรรณ ทองตัน เป็นเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นผู้มี
ความรู ้ความสามารถ และผ่านการฝึกอบรมจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ท้ังนี้ 
บริษัทได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 หลังการ
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยก�าหนดหน้าที่ให้เป็นไปตาม
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 

20. เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติงานด้านการก�ากับดูแลกิจการอย่าง
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการได้ ดังนี้

- จ�านวนบริษัทที่กรรมการด�ารงต�าแหน่ ่งกรรมการบริษัท
จดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท (ในปี 2556 ไม่มีกรรมการ
ท่านใดที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า 5 แห่ง)

- การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี (ในปี 
2556 ไม่มีกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี 
จึงไม่ได้เสนอถึงเหตุผลในการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัเิลอืกกรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการมาเกนิ 9 
ปี เป็นกรรมการอิสระ) 

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
ไม่สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ 
หากมีความจ�าเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทก่อน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั
และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

2. ทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องท่ีมีสาระส�าคัญ
อาท ินโยบาย กลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิ แผนธรุกจิ งบประมาณ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�านาจการบริหารและรายการอื่น
ใดท่ีกฎหมายก�าหนด รวมท้ังก�ากับและดูแลการจัดการของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. จดัให้มรีะบบการบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบ
บัญชีท่ีมีความน่าเชื่อถือได้ รวมท้ังดูแลให้มีระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียงที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. จดัท�ารายงานคณะกรรมการบรษิทัประจ�าปี และรบัผดิชอบ
ต่อการจัดท�าและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อน�าเสนอ
ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้การมอบอ�านาจดังกล่าวจะ
ไม่รวมถึงการมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้
กรรมการหรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรือมีผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการ
อนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าโดยท่ัวไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดอ�านาจ 
และ/หรือ วงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี
การเกี่ยวกับการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียน
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือตามประกาศของ
ส�านักงาน ก.ล.ต.

6. คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการ
ก�าหนดวิสัยทัศน์ ภาระกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัท โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันก�าหนดทิศทางองค์กรผ่านการ
สมัมนาเชงิปฏบิตักิารระหว่างคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร
ระดับสูงเป็นประจ�า โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะท�าการ
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สื่อสารผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจถึง
แผนธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับ
ทั่วทั้งองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม

7. ในปี 2556 คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลเพื่อท�าหน้าที่ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของ
บรษิทั  และทบทวนนโยบายเป็นประจ�าทกุปี พร้อมทัง้รายงาน
พัฒนาการด้านการก�ากับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัท 

8. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการ
บรหิารความเสีย่ง พร้อมทัง้ก�าหนดนโยบายการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงของบริษัท โดยมีการจัดต้ังคณะท�างานบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน
ของทุกธุรกิจ  

9. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีการจัดท�าคู่มือ”อ�านาจ
ด�าเนินการ” เป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�าหนดให้มีการแบ่ง
แยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อ�านาจการด�าเนินการของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ การดูแลทรัพย์สิน การ
อนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและข้อมูลทางการเงิน การ
แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมิน
ผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม 

10. คณะกรรมการบริษัทแต ่งตั้ งบริษัท เซ็นทรัลรี เทล 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารท�าหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามระบบ
การควบคุมภายในที่บริษัทก�าหนด โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

11. คณะกรรมการบริษัทให้เปิดเผยรายการเก่ียวโยงไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�าปี (แบบ 56-2) 

12. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานก�ากับการ
ปฏิบัติงาน (Compliance Unit) สังกัดส�านักงานเลขานุการ
บริษัท

13. คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มกีารทบทวน ขอบเขต บทบาท
อ�านาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมบริษัทย่อย
เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ 
1. ในปี 2556 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการเพือ่สร้างความมัน่ใจว่าคณะกรรมการสามารถตดิตาม
ดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัได้อย่างมปีระสทิธผิล โดยมกีาร
ก�าหนดวาระท่ีชัดเจนล่วงหน้าและเลขานุการคณะกรรมการ
บรษิทัจะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระบวุนัที ่เวลา สถานที่
วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีข้อมูล
เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของ
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณี
จ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะ
ด�าเนินการให้เร็วขึ้น 
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รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นดังนี้

ชื่อ-สกุล
คกก.
บริษัท

คกก.
ตรวจ
สอบ

คกก.
บริหาร

คกก.
บริหาร
ความ
เส่ียง

คกก.
สรรหา
และ

ก�าหนด
ค่า

ตอบแทน

คกก.
บรรษัท
ภิบาล

นายสหัส       ตรีทิพยบุตร                         5/5 5/5 - - 1/1 1/1

นางอังครัตน์    เพรียบจริยวัฒน์            4/5 5/5 - 4/4 - -

นางสาวชุลีพร   เปี่ยมสมบูรณ์ 4/5 5/5 - - - -

นายวรวุฒิ      อุ่นใจ 5/5 - 4/4 4/4 - -

นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 5/5 - - - - -

นางสาวจริยา   จิราธิวัฒน์ 5/5 - - - 1/1 1/1

นายปัณฑิต     มงคลกุล 5/5 - - 4/4 - -

นายปรีชา      เอกคุณากูล 5/5 - 4/4 - - -

นายณัฐ        วงศ์พานิช 4/5 - 4/4 - 1/1 1/1

7. เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัจะต้องเป็นผูบ้นัทกึประเดน็ 
ในการประชุมและจัดท�ารายงานการประชุมซึ่งมีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประชุม
เสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม และจัด
ให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นความลับ สะดวกต่อการ
ค้นหาและใช้อ้างอิง

8. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่ง
ท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหาร
ระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่
เป็นประโยชน์เพิ่มเติม รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องไม่อยู่ในท่ีประชุม
และไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงมติในเรื่องนั้น

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ในปี 2556 บริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมิน 

ท้ังนี้ บริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง
ของคณะกรรมการบรษิทัให้กรรมการแต่ละท่านประเมนิตนเอง

2. จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นเพ่ือพัฒนา
การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร

3. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการ
ก�าหนดตารางประชุมล่วงหน้าทุกปี

4. กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการบริษัทกว่าร้อยละ 93 ของการประชุมทั้งปี ในขณะ
ที่กรรมการแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี เป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทที่กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกคร้ังเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็น และ
บรษิทัจะจดัส่งบนัทกึรายงานการประชมุและเอกสารประกอบ
การประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทใช ้ในการอ้างอิงและ
ตรวจสอบได้

5. คณะกรรมการบรษิทัได้เอกสารประกอบการประชมุล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.  บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัจ�านวนองค์ประชมุขัน้ต�า่
ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการว่า
ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด
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โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินดังกล่าว
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดย
แบบประเมินผลได้ครอบคลุมในด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็น 7 
หมวด อันได้แก่ 

1) ความพร้อมของกรรมการ    
2) การก�าหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ   
3) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
5) การติดตามรายงานทางการเงินและการด�าเนินงาน
6) การประชุมคณะกรรมการ
7) อื่นๆ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดย
รวมในปี 2556 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86

ส�าหรับการประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ซึ่งบริษัท โดยจัดท�าแบบประเมินให้เป็นไปตาม
แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554 โดยแบบประเมินผลแบ่งเป็น 
3 หมวด อันได้แก่

หมวดที่ 1  การประเมินความคืบหน้าของแผนงาน 

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติ
งานในด้านต่างๆ 10 หัวข้อ คือ

1) ความเป็นผู้น�า      
2) การก�าหนดกลยุทธ์  
3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8) การสืบทอดต�าแหน่ง
9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10) คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 การพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่ การประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2556 โดย
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
ผลการประเมิน พร้อมรายงานสรุปผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของ
บริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
งานและการปรับปรุงพัฒนาตนเองและบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
เช่น หลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

ในการเปลีย่นแปลงกรรมการ บรษิทัจดัปฐมนเิทศแก่กรรมการใหม่
โดยจดัเตรยีมคูม่อืกรรมการทีเ่กีย่วข้องกบัข้อพงึปฏบิตัทิีด่ขีอง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทให ้ กับกรรมการท่ีเข ้าด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ในบริษัทเป็นครั้งแรกรับทราบข้อมูลที่เป ็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

บริษัทจัดหาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์แก่กรรมการเพื่อการ
พัฒนาตนเองและบริษัทต่อไป ซึ่งหลังการเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัทเป ็นครั้ งแรก บริษัทได ้จัดหาหลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) แก่กรรมการใหม่
เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการ
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  นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ออฟฟิศเมท จ�ากัด (มหาชน) มีปณิธานหลักของ
บริษัทในการประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตควบคู่ไป
กับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความร่วมแรงร่วมใจ
กันระหว่างพนักงาน องค์กร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้ปฏิบัติตนให้
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้ในการสนับสนุนทางด้าน
การศึกษาให้กับเยาวชน 

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมให้เกดิขึน้ในองค์กร โดยบรษิทัเชือ่ว่าความรบัผดิชอบ
ที่ดีควรเริ่มจากภายในสู่ภายนอก จึงได้ปลูกฝังจิตส�านึกให้กับ
พนักงานทุกระดับผ่านการประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท ให้
ตระหนักถึงความส�าคัญของชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อมและ
การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนด้วย

  การด�าเนินการและการจัดท�ารายงาน

บริษัท ก�าหนดผู้มีส่วนได้เสียโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้มี
ส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ
ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่ค้า คู ่แข่ง เจ้าหน้ี ภาครัฐ ชุนชนและหน่วยงานอื่นๆ ท่ี
เกีย่วข้อง และได้จดัท�ารายงานโดยก�าหนดหลกัการตามแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้ก�าหนดไว้เป็นหลักการ 8 ข้อ ซึ่งบริษัท 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ได้มกีารด�าเนนิการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามหลกัการ
ข้างต้น ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทประกอบกิจการโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ด้วยความเป็นธรรม โดยการน�าความรู้ เละทักษะการบริหาร
มาประยกุต์ใช้อย่างเตม็ความสามารถ โดยตดัสนิใจด�าเนนิการ
ใดๆด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการแข่งขัน
ทางการค้าทีเ่ป็นธรรมโดยไม่ท�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหา ใส่ร้าย โดยปราศจากมลูความจรงิ นอกจากนี้ 
บริษัทได้ปลูกจิตส�านึกให้พนักงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์
และคณุธรรมทัง้ในการประกอบอาชพีและการด�าเนนิชวีติและ
ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างยุติธรรม 
โดยเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ รวมทั้งได้
จดัท�าแนวทางการปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการด�าเนินการเพ่ือป้องกันการมีส่วน
เกีย่วข้องกบัการทจุรติและคอร์รปัชนั โดยได้สือ่สารให้กรรมการ
ผู ้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงนโยบาย
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ดังกล่าวและก�าหนดให้การด�าเนินการทุกกระบวนการอยู่ใน
ขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยหากกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานผู ้ใดกระท�าผิด จะได้รับโทษทางวินัยอย่าง
เคร่งครดั และหากมกีารกระท�าทีเ่ชือ่ได้ว่าผดิกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐด�าเนินการต่อไป โดยไม่ชักช้า อีกทั้งบริษัทได้จัดให้
มช่ีองทางในการรายงานหากมกีารพบเหน็การฝ่าฝืนหรอืพบเหน็
การกระท�าทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านทางส�านักเลขานุการ
บริษัท ที่อีเมล ir@off icemate.co.th หรือร้องเรียนต่อคณะ
กรรมการได้โดยตรง โดยมีคณะกรรมการอิสระและคณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเร่ืองร้องเรียนดังกล่าว รวมถึง
การจัดให้มีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงานด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กบัการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการทจุรติและคอร์รปัชนั
ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณ
ธรุกจิ ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั http://ofm-th.listedcompany.com/
ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ”

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บรษิทัมกีารปฏบัิติในด้านการให้ความเคารพต่อสทิธมินษุยชน
อย่างเคร่งครัด โดยให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกบรษิทั เพือ่ให้ได้รบัสทิธติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
กับผู ้มีส ่วนได้เสีย และ/หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท  
นอกจากนี้ บริษัท ยังก�าหนดให้มีแนวทางในการปฏิบัติตนแก่
พนักงานของบริษัท โดยมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติตนกับผู้
ร่วมงานและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติ
และเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ โดยปราศจากการแบ่งชนชั้น  เชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม รวมถึงการให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัว 
ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ความมีอิสระในการกระท�าใดๆ ตาม
สิทธิอันชอบธรรมตามหน้าที่การงาน ตามกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยส�าคัญของธุรกิจในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการก�าหนดนโยบายและ
ทิศทางในการคุ้มครองและพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดย
ถือว่าพนักงานทุกคนในองค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดใน
องค์กร ดังนั้นบริษัทจึงดูแลพนักงานทุกคนทุกระดับตั้งแต่
ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทมีมาตราการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลทางการ
กรณีมีการกระท�าผิดกฏหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ จะได้รบัความคุม้ครอง บรษิทั 
ไม่สามารถปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียน
ต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ 
รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมา
จากสาเหตุการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการกระท�าผิดกฏหมาย
หรือผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

(2) บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลท่ีมีหน้าที่
หลักโดยตรงในการดูแลพนักงานทุกระดับในองค์กรในแต่ละ
ด้านอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานว่าทุกคน
จะต้องได้รบัการดแูลจากบรษิทัได้อย่างครอบคลมุ และเป็นธรรม
เทียบเท่ากับบริษัทชั้นน�าในระดับสากล ท้ังในเรื่องการให้
โอกาส ผลตอบแทน การแต่งต้ังโยกย้าย และการพัฒนา
ศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้
มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม 

แนวทางปฏิบัติ
(1) ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระท�าผิด
กฏหมายสิทธิมนุษยชน เป็นประจ�าทุกปี

(2) ก�าหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน โดยก�าหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจ
ประเมินประจ�าทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ

(3) เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แสดง
ความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่าน

(4) อีเมลของกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัท

(5) มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส

(6) จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 
2547
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5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีความมุ ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความ
มั่นใจให้กับลูกค้า โดยการส่งมอบสินค้าและบริการท่ีดีมี
คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีและยั่งยืน บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
ดังกล่าวดังต่อไปนี้

- มุ่งมั่นในการสร้างความพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้
ได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการท�างานและการให้บริการให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า แต่จะยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้า
ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ

- เปิดเผยข่าวสารข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิารอย่างครบถ้วน
ทันเหตุการณ์ ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษา
สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขและระยะ
เวลาที่เหมาะสม

- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกับสินค้าและ
บริการและด�าเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการ
ตอบสนองอย่างรวดเรว็ผ่านทกุช่องทางของบรษิทั เช่น  โทรศพัท์
โทรสาร อีเมล เป็นต้น

- ไม่ค้าก�าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้า
หรอืบรกิารในชนดิหรอืประเภทเดยีวกนั และไม่ก�าหนดเงือ่นไข
การค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเง่ือนไข ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางออกร่วมกัน

- รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ รวมถึง
ไม่น�าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผู้เกี่ยวข้อง

- ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจาก
การด�าเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่ตามปกติวิสัย
จะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่
หรือตามกฎหมาย

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้เน้นหนักถึงความส�าคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม
ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยได้ปรับปรุงระบบการท�างานของบริษัท 
และสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ 
การลดปริมาณการใช้กระดาษในส�านักงาน โดยน�าเอาระบบ
คอมพวิเตอร์และระบบ E-Commerce เช่น Oracle , Core II มา
ใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น การให้ความส�าคัญในด้านการ
ประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในร้าน ควบคู่ไปกับการรณรงค์ใน
เรื่องลดการใช้พลังงาน  การก�าหนดเวลาในการเปิด-ปิดไฟใน
ส�านักงาน 
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7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทมีนโยบายที่จะให ้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป ็น
ประโยชน์กับชุมชน รวมถึงการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมา
โดยตลอด ซึ่งการด�าเนินงานตามแผนงานของบริษัทในด้าน
การขยายสาขาไปยังพื้นทีต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นส่วนหนึ่งท่ี
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด และ
ท�าให้มกีารสร้างอาชพีและต�าแหน่งงานใหม่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง
ทั้งนี้ บริษัทมีการก�าหนดนโยบายที่จะไม่กระท�าหรือสนับสนุน
การกระท�าใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ชุมชนและสังคมเพื่อให้สามารถด�ารงอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

8) การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม 
บริษัทได้มีการพัฒนาโปรแกรมการสั่งซื้อเฉพาะองค์กร 
(E-Procurement) ภายใต้แนวคิดหลักคือการควบคุมการสั่ง
ซื้อ ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการท�างาน โดย
ระบบการสั่งซื้อดังกล่าว ลูกค้าองค์กรสามารถระบุขอบเขต
สินค้าที่พนักงานสามารถสั่ง ให้เป็นไปตามรายชื่อและราคาที่
แต่ละองค์กรก�าหนด ซึ่งผลที่ได้ตามมาจากการใช้ระบบสั่งซื้อ
นี้ คือ การลดการใช้กระดาษในขั้นตอนการสั่งซื้อ ซึ่งมีส่วน
ช่วยในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่งผลระยะยาว
ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

  กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทได้ด�าเนินการ
หรืออยู่ในกระบวนการท�างานของบริษัทแล้ว บริษัทได้จัดท�า
โครงการที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อันได้แก่

การให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา
โครงการ “Off icemate & B2S  ห้องสมุด Delivery ความรู้

สู่น้อง”

บริษัทเห็นความส�าคัญของการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ
ของ จึงมุ่งเน้นเรื่องการสนับสนุนและการพัฒนาคุณภาพด้าน
ศึกษาให้กับเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร จึงมีการสารต่อโครงการ  
“Officemate & B2S Delivery ความรู้สู่น้อง” อย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นกัเรยีนให้ได้รบัโอกาสในการเข้าถงึสือ่การเรยีนการสอนต่างๆ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนและเพิ่มโอกาสด้านการ
ค้นคว้าศึกษาข้อมูลต่างๆให้กับเยาวชน ผู้ซึ่งจะกลายเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความก้าวหน้า
ในอนาคต ในปี 2556 ได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าของบริษัท 
ร่วมแบ่งปันผ่านกิจกรรม “1 แบ่งปัน 1 การให้” ผ่านเว็บไซต์ 
www.officemate.co.th และ www.b2s.co.th ด้วยการ

กดคลิกส่งหนังสือ 1 เล่มในเว็บไซต์ซึ่ง เท่ากับร่วมบริจาค 
เงิน 1 บาทสมทบทุนเข้าโครงการฯ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้
รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยในวันที่ 9 กันยายน 
2556  บริษัทได้ส่งมอบห้องสมุดที่ 7 ให้กับโรงเรียวัดบัวโรย 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ พร้อมจัดกิจกรรมเล่านิทาน
จาก Pass Education และการจับฉลากจาก 96.5 Fm
คลืน่แห่งความคดิ รวมถงึมกีารแจกอปุกรณ์การเรยีน การกฬีา
และการเล้ียงอาหารกลางวัน จากคณะผู้บริหาร พนักงาน 
และหน่วยงานภายนอก

โครงการ “ห้องสมุดเสียง Nation Digital Voice”

บรษิทัร่วมเป็นส่วนหนึง่ร่วมกบัวิทยเุนชัน่  มลูนธิิช่วยคนตาบอด
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และหลายภาคส่วน 
เพือ่ช่วยเหลอืและเตมิเตม็ให้แก่ผูพ้กิารทางสายตา ผ่านโครงการ
อ่านล้านเล่มประเทศไทย สร้างพลังและแรงบันดาลใจในการ
อ่านหนังสืออย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการห้องสมุดเสียง 
Nation Digital Voice ของเครือเนชั่นโดยมีการเปิดตัวที่ ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ วันท่ี 24 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้
ได้มกีารเปิดโอกาสลกูค้าร่วมแบ่งปันหนงัสอืเสยีงได้ท่ีร้านบทีเูอส 
สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว โทรศัพท์ 02-541-13511

การให้การสนับสนุนทางด้านกีฬา
โครงการ ”ให้รอยยิ้ม เสริมสุขภาพ เพื่อน้องชนบท”

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาร่วมกับชมรมฟุตบอล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใน
โครงการ “ให้รอยยิ้ม เสริมสุขภาพ เพื่อน้องชนบท “แก่
โรงเรยีนบ้านกระทุม่จานสามคัค ี อ�าเภอแคนดง จงัหวดับรุรีมัย์ 
โดยสนบัสนนุอปุกรณ์การศกึษาและสิง่ของต่างๆเพ่ือช่วยเหลอื
และเติมเต็มให้กับเยาวชนโดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้เยาวชนใช้
เวลาว่างในการท�ากจิกรรมด้านการกฬีา และสร้างความเข้มแขง็
ต่อต้านแรงยั่วยุจากการอยากลองยาเสพติด

โครงการ “One Nation One Family”

บริษัทสนับสนุการจัดกีฬาให้กับบริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) ในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2556 ที่ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีวัตุประสงค์
เพื่อสนับสนุน กิจกรรมสันทนาการและเล่นกีฬาสีร่วมกัน

การให้ความช่วยเหลือต่อชุมชนและสังคม
โครงการ “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมใจ

ช่วยเหลือผู้ประสพภัย” 

บริษัทเห็นความส�าคัญของปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย
ของประชาชนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีสถิติการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้นทุกปี จึงเข้าร่วมกับโครงการฯ 
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เพือ่ให้ประชาชนในเขตทีก่ารรกัษาพยาบาลเข้าถงึได้ยาก ได้รบั
บริการด้านสุขภาพ ด้วยการตรวจรักษาในเบื้องต้นและการให้
บริการทันตกรรม จากทีมแพทย์ทันตกรรมและบุคลากร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ โดยปี 2556 ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปันน�า้ใจที่จังหวัดตราด 

โครงการ “ค่ายการตลาดปันน�้าใจสู่ชนบท”

บริษัทร่วมให้การสนับสนุนต่อคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในโครงการ “ค่ายการตลาดปันน�้าใจสู่ชนบท”  
ให้โรงเรียนบ้านวังปลา อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ระหว่างวันท่ี 
28 ตลุาคม 2556 ถงึ 1 พฤศจกิายน 2556 โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างส่ือการเรียนการสอน ให้
นักเรียนได้มีสภาพการเรียนการสอนที่จูงใจและมีสภาพ
แวดล้อมภายในโรงเรียนดีข้ึน ซ่ึงถือเป็นการโครงการที่ช่วย
แก้ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานในท้องถิ่น

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งหวังที่จะให้การด�าเนินโครงการต่างๆ นั้น
สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู ่สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เกิดผลประโยชน์แก่สังคมเป็นวงกว้าง
และมีความยั่งยืน บริษัทจึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและให้การ
สนับสนุนในการด�าเนินโครงการต่างๆ ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของเครือเซ็นทรัลอีก
หลายโครงการ อาทิ 

- โครงการ Million Gifts Million Smiles เซ็นทรัลรีเทลร่วมกับ
กองทัพบกส่งมอบของขวัญ อาทิ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์
กีฬา เสื้อผ้า ขนม และของเด็กเล่น ซึ่งได้รับบริจาคจาก 
ประชาชน คู่ค้า พนักงานบริษัทในเครือและศิลปินดารา ให้แก่
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง
เทศกาลปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

- โครงการเซ็นทรัลรีเทล มินิมาราธอน เดินวิ่งการกุศล 2012 
เพื่อน�ารายได้จากการจัดงานสมทบทุนช่วยเหลือเหล่าทหาร
และผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

- โครงการ No Bag No Baht เพื่อปลูกจิตส�านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม ลด-ละ-เลิก การใช้ถุงพลาสติก ซึ่งจะช่วยลด
มลพิษและลดภาวะโลกร้อน โดยรณรงค์ให้ลูกค้าที่มาจับจ่าย
สินค้างดรับถุงพลาสติกหรือใช้ถุงผ้าแทน โดยหากลูกค้ามี
ความจ�าเป็นต้องรับถุงพลาสติกก็สามารถร่วมบริจาค 1 บาท 
ต่อ 1 ถุง เพื่อสมทบทุนเข้า “มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม” ส�าหรับ
น�าไปฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่อไป

แนวทางปฎบิตัเิพิม่เตมิเกีย่วกบัการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้อง
กับการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให ้มีนโยบายว ่าด ้วยการ
ต่อต้านทุจริตว่าด้วย “แนวปฏิบัติที่ดีการรับ การให้ของขวัญ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด” ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ”การ
ก�ากบัดแูลกจิการ” ส่วนที ่2 แนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบัหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

(1) บริษัท จะใช้ดุลยพินิจในการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลอื่นในลักษณะท่ีไม่เกินสมควร
หรือฟุ ่มเฟื ่อย หรือผิดธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือ
กฎหมายของประเทศที่มีผลบังคับกับบริษัท

(2) ห้ามบุคลากรทุกระดับและ / หรือครอบครัว เรียกร้อง
หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นจากผู้รับเหมา 
ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อ
การตดัสนิใจในการปฏบิตังิานด้วยความล�าเอยีง หรอืล�าบากใจ 
หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้

(3) บริษัทจะแจ้งเตือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับการรับ
ของขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดอย่างสม�า่เสมอ และ
จะแจ้งให้ผู ้รับเหมา ผู ้รับเหมาช่วง ลูกค้า ผู ้ค ้า/ผู ้ขาย
ผู้ร่วมทุนหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททราบ
เกี่ยวกับนโยบายนี้ด้วย

(4) เปิดช่องทางให้คู ่ค้าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับ
การข่มขู่หรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท สามารถ
ติดต่อร้องเรียนได้ที่ส�านักเลขานุการบริษัท หรืออีเมลมา
ที่ ir@off icemate.co.th

แนวทางปฏิบัติ
(1) จัดสัมนาเชิงวิชาการ ระดับผู ้บริหารระดับสูง เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายเก่ียวกับจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

(2) เปิดโอกาสให้พนักงานและผู ้มีส ่วนได้เสีย สามารถ
แจ้งเบาะแสผ่านอีเมลกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัท
โดยตรงและก�าหนดมาตรการคุ ้มครองผู ้แจ ้งเบาะแส
โดยได้ก�าหนดไว้ในคู่มือ ”จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ”
ของบริษัท

ประกาศนโยบายความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจและการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นในการท�าสัญญากับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง 
ผู้รับเหมาช่วง พร้อมทั้งแจกจ่ายคู่มือ “การก�ากับดูแลกิจการ”
ให้รับทราบ และกรณีพบว่า คู่ค้ามีส่วนร่วมกระท�าการทุจริต 
บริษัทจะระงับการท�าธุรกิจกับบริษัทนั้นทันที
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ในระหว่างปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการ
ระหว่างกันกับกิจการหรือบุคคลเกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกันโดยการ
เป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน
ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจ�าปี 2556 ใน

ส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 ซึ่งสามารถสรุป
รายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันที่มีนัยส�าคัญ สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังปรากฎในตาราง
แสดงรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกัน ดังนี้

รายการที่เป็นรายได้ของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน

บริษัท
ร่วม

ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

ผู้ถือหุ้น
และ/หรือ
กรรมการ
ร่วมกัน

ปี 2556
(ล้านบาท)

ปี 2555
(ล้านบาท)

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 1.41 1.51

บริษัท เซ็นทรัล เพจ วัน (ประเทศไทย) จ�ากัด X X   

บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จ�ากัด X   

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จ�ากัด X   

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ากัด X   

บริษัท เพาเวอร์ บาย จ�ากัด X   

รายได้จากค่าส่งเสริมการขาย 14.19 7.86

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด X X   

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จ�ากัด X   

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ากัด X   

บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ�ากัด X   

บริษัท เพาเวอร์ บาย จ�ากัด X   

กลุ่ม  บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และ
บริษัท ซีอาร์ จ�ากัด

X   

บริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จ�ากัด X   

รายได้จากค่าสาธารณูปโภค - 0.09

บริษัท เซ็นทรัล เพจ วัน ( ประเทศไทย) จ�ากัด X X

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน

บริษัท
ร่วม

ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

ผู้ถือหุ้น
และ/หรือ
กรรมการ
ร่วมกัน

ปี 2556
(ล้านบาท)

ปี 2555
(ล้านบาท)

รายได้จากการบริหารงาน 0.66 2.26

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด X X

บริษัท เซ็นทรัล เพจ วัน ( ประเทศไทย) จ�ากัด X X

บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ�ากัด X

ค่าเช่าและค่าบริการ 257.31 235.17

บริษัท ซี อาร์ ซี เพาเวอร์รีเทล จ�ากัด X

กลุม่  บมจ.ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนัและบรษิทั ซอีาร์จ�ากดั X

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด X

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ากัด X

กลุ่ม  บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา X

บริษัท เตียงจิราธิวัฒน์ จ�ากัด X

บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอต้ี จ�ากัด X

บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) X

บริษัท เพาเวอร์ บาย จ�ากัด X

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ากัด X

Central Marketing Group Intertrade (CMGI) X

บริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จ�ากัด X

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการส่งเสริมการขาย 20.41 18.03

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด X X

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล  จ�ากัด X

กลุ่ม  บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา X

บริษัท เซ็นทรัลออนไลน์ จ�ากัด X

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ากัด X

บริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จ�ากัด X

รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค 37.42 34.53

บริษัท ซี อาร์ ซี เพาเวอร์รีเทล จ�ากัด X

กลุม่   บมจ.ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนัและบรษิทั ซอีาร์จ�ากดั X

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล  จ�ากัด X

กลุ่ม  บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา X

บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอต้ี จ�ากัด X
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน

บริษัท
ร่วม

ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่

ผู้ถือหุ้น
และ/หรือ
กรรมการ
ร่วมกัน

ปี 2556
(ล้านบาท)

ปี 2555
(ล้านบาท)

บริษัท เตียงจิราธิวัฒน์ จ�ากัด X

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด ( มหาชน ) X

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ากัด X

Central Marketing Group Intertrade (CMGI) X

บริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จ�ากัด X

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 134.61 83.93

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด X X

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ากัด X

บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จ�ากัด X

บริษัท ซีอารซี เพาเวอร์ รีเทล จ�ากัด X

บริษัท เพาเวอร์ บาย จ�ากัด X

กลุม่  บมจ.ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนัและบรษิทั ซอีาร์ จ�ากดั X

บริษัท ปราณพร จ�ากัด X

บริษัท อาร์ไอเอส จ�ากัด X

บริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จ�ากัด 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 28.34 30.28

บริษัท เซ็นทรัลออนไลน์ จ�ากัด X

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด X

บริษัท อาร์ ไอ เอส จ�ากัด X

บริษัท เทเรซอฟท์ จ�ากัด X

ค่าลิขสิทธิ์ 18.44 18.26

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด X X
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการธุรกิจปกติ

รายจ่ายส�าหรับค่าเช่าและค่าบริการ เป็นค่าบริการและค่าเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า หรือที่ดิน จากบุคคลที่เกี่ยวโยง 
โดยมีการก�าหนดราคาตามอัตราร้อยละของยอดขายและอัตราคงท่ี โดยอ้างอิง
ตามราคาตลาด และ/หรือ ต้นทุนของการได้มารวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซ่ึงมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ เป็นรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการของการให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน การบริการ
สถานท่ีจัดงานกิจกรรม (Event) และการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมการขาย 
(Promotion Area) ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวโดยค่าตอบแทนส�าหรับบริการคิดใน
อัตราคงท่ี

รายจ่ายส�าหรับการส่งเสริมการขาย เป็นการจ่ายค่าส่งเสริมการขายท่ีได้ตกลงกับบริษัทท่ีเกี่ยวโยง ท้ังนี้เป็นการ
เรียกเก็บตามอัตราท่ีตกลงไว้ตามต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงรวมค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้อง

รายได้จากค่าส่งเสริมการขาย เป็นรายได้จากการเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขายตามที่ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัท
ที่เก่ียวโยง ซึ่งประกอบด้วยส่วนลดทางการค้า (Rebate) และการแลกใช้
คะแนนสะสมของบัตร The 1 Card ส�าหรับการซื้อสินค้าแทนเงินสด ทั้งนี้ 
เป็นการเรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงกันไว้ตามต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

รายจ่ายส�าหรับค่าสาธารณูปโภค เป็นการจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามสัญญาเช่าพื้นที่และบริการตามที่ตกลงร่วมกัน
กับบริษัทท่ีเกี่ยวโยง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีคิดตามการใช้งานจริง

รายได้จากค่าสาธารณูปโภค เป็นรายได้จากการเรยีกเกบ็ค่าโทรศพัท์จากบรษิทัร่วมตามสญัญาทีต่กลงร่วมกนั
กับบริษัทท่ีเกี่ยวโยงโดยอ้างอิงตามราคาตลาด
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รายการสนับสนุนปกติ

รายจ่ายในการบริหารงาน เป็นการจ่ายค่าบรหิารงานด้านการบรหิารคลงัสนิค้า บญัชแีละการเงนิ ทรพัยากร
บุคคล การพัฒนาธุรกิจ งานกฎหมาย และภาษีอากร ที่ด�าเนินการโดยบริษัทที่
เกี่ยวโยง โดยอัตราการเรียกเก็บค่าบริหารงานข้างต้นเป็นไปตามสัญญาที่ตกลง
ร่วมกัน ซึ่งคิดเป็นจ�านวนตามอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้า และ/หรือ ต้นทุนที่
เกิดขึ้นตามจริงรวมกับก�าไร

รายได้จากการบริหารงาน เป็นรายได้จากการบริหารงานด้านการตลาด และการเงินให้แก่บริษัทที่เกี่ยวโยง 
ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยคิดเป็นอัตราคงที่ และ/หรือตาม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงรวมกับก�าไร

รายจ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ด�าเนินการโดยบริษัทที่เกี่ยวโยง ซึ่ง
อัตราที่เรียกเก็บเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริงรวมกับก�าไร

รายจ่าย ค่าลิขสิทธิ์ เป็นการจ่ายส�าหรับการใช้เครื่องหมายการค้า ”B2S” ตามการเรียกเก็บโดย
บริษัทที่เกี่ยวโยงซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามอัตรา
ที่ตกลงร่วมกันในสัญญา โดยคิดตามอัตราร้อยละของยอดขาย และ/หรือ รายได้

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการ
ระหว่างกัน
ภายหลังจากการควบรวมกิจการในช่วงปี 2555 กับกลุ่ม
ตระกูลจิราธิวัฒน์ ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ด�าเนินธุรกิจค้าปลีกในหลาย
ประเภท ดังนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ ท�าให้บริษัทมีความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการระหว่าง
กันกับกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตามประกาศที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนดในเรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบรษิทัจดทะเบียน ภายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
ได้อนุมัติในหลักการส�าหรับการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัท 
และบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท ประเภท
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการ
ด�าเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ส่วนธุรกรรมอื่นๆ ที่
ไม่เข้าข่ายเง่ือนไขการค้าท่ัวไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศที่คณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด 

บริษัทได ้มีการก�าหนดขั้นตอนการท�าธุรกรรมระหว ่าง
บริษัทกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซึ่งจะต้องผ่าน
ขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัท 
เช่นเดียวกับการท�าธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจาก
ผู้มีอ�านาจตามสายงานท่ีรับผิดชอบและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ 
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ซึ่งผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการจะต้องท�า
หน้าที่พิจารณาว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผล และ
เป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
และผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก 
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการทบทวนการท�าธุรกรรม
ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทเป็นประจ�า
ทกุปีในกรณท่ีีมรีายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข้องเพิม่เตมิ เพือ่ให้มัน่ใจว่า
มีการปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทที่
ก�าหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมถึงการทบทวนขั้นตอน และ
ระเบียบปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
(ส�านักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ การท�าธุรกรรมดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบ
จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผ่านการพจิารณากลัน่กรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมคีวามเหน็จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่าธุรกรรมดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเดียวกับ
ราคาตลาด มีความเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทัง้ต้องน�าเสนอ
ขออนุมัติการท�ารายการต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ซ่ึงบางกรณีอาจต้องขอ
ความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม 
โดยกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียง เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการที่เก่ียวโยงกันที่ได้พิจารณา

นั้นโปร่งใส มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎหมาย 
รวมท้ังหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์  (ส�านกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันใน
อนาคต
บริษัทตระหนักถึงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องของ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความพยายามในการ
จ�ากดัระดบัและขนาดของการท�ารายการทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม การท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
บริษัท เป็นความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจท่ัวไปตามปกติ 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และบริษัทได้ค�านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดที่จะก่อให้เกิดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น
บริษัท และบริษัทย่อย จึงยังคงมีการท�ารายการระหว่างกัน
ต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของกฎหมายให้ถูกต้อง โดยกรอบการท�า
รายการต่างๆ จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศที่คณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการ
ท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ นโยบายการ
ก�าหนดราคาระหว่างบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันยังคงยึดหลักการ
เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา
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บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) โดย
การว่าจ้างบรษิทั เซน็ทรลัรเีทลคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดัเป็น ผูต้รวจ
สอบอิสระเพื่อประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยอ้างอิงจาก “แบบประเมิน
ความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน” ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพอเพียงและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในซ่ึงครอบคลุมทั้งด้านองค์กรและ
สภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติ
งาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูลและระบบการ
ติดตาม และมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยที่ผ่านมาผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
ไม่พบข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีจะ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัท 
อีกทั้งบริษัท ได้จัดท�าคู ่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
อ�านาจการด�าเนนิการของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารในเรือ่งต่างๆ

กำรควบุคมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

อาทิเช่น การดูแลทรัพย์สิน การอนุมัติรายการ การบันทึก
บัญชีและข้อมูลทางการเงิน การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ผูต้ดิตามควบคมุ และประเมนิผล ออกจากกนั เพือ่ให้เกดิการ
ถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 24 
กมุภาพนัธ์ 2557 ได้มกีารพจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสม
ของระบบควบคุมภายในของบริษัทตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational
Control and Environment Measure)

- บรษิทัได้ให้ความส�าคญัในคณุค่าของความซือ่ตรง (Integrity)
และจริยธรรม โดยได้จัดท�าคู่มือ “จรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
ซึ่งคู่มือดังกล่าวระบุข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและระเบียบ
ปฏิบัติที่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับพึงปฏิบัติหรือห้าม
ปฏบิตัใินลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กับกิจการ  

- บริษัทได้ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจไว้อย่าง
ชัดเจน โดยจัดท�าเป็นแผนธุรกิจและใช้ระบบงบประมาณ
เป็นตัวสะท้อนและควบคุมการด�าเนินงาน  
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- บริษัทได้ก�าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
และสามารถวดัผลได้ โดยมกีารด�าเนนิงานตามเป้าหมายอย่าง
รอบคอบ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก�าหนด 
และมีการวิเคราะห์ถึงการให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่
พนักงานอย่างสมเหตสุมผล ซึง่ระดบัผลตอบแทนเป็นเงนิเดอืน
โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวเป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนักบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและผลการปฏบิตังิาน
ของพนักงาน โดยอยู่ภายใต้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของ
บริษัท

- บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานโดยมี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เป็นผูบ้รหิารงานสงูสดุ และกระจาย
หน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู ้บริหารแต่ละส่วนงานตาม
ความเหมาะสมซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและวัดผลได้

- บริษัทมีการจัดท�านโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงานและคู่มือ 
“อ�านาจด�าเนินการ” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นระเบียบ
ให้บุคลากรของบริษัทในทุกระดับได้ตระหนักถึงหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของตน อีกทั้งเพื่อป้องกันการทุจริตและการน�า
ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ

-  บริษัทด�าเนินธุรกิจภายในกรอบจริยธรรมโดยค�านึงถึง
ความเป็นธรรมต่อคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัท
บริหารงานอย่างซ่ือสัตย์และด�าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ น่าเชื่อถือ 
และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการก�าหนดบทบาท
หน้าที่ไว้ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ในการท�า
หน้าที่ก�ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด�าเนินการด้าน
การควบคุมภายใน

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Measure)

- บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะ
ท�างานบริหารความเส่ียง พร้อมทั้งจัดท�าแผนการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อด�าเนินการบริหารความเสี่ยงให้แก่บริษัทอย่าง
จริงจัง 

- คณะท�างานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่ และผู ้บริหารของแต่ละส่วนงานจะประเมิน
ความเสี่ยงภายในเป็นประจ�าและคณะท�างานบริหารความ
เสี่ยงจะน�าเสนอแผนการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง เพ่ือรับทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นและวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาดังกล่าวรวมทั้งก�าหนดแนวทางเพื่อลด
ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาส

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการรายงานและติดตาม
ผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส

  คณะท�างานบริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดมาตรการเพื่อลด
ความเสี่ยงและก�ากับให้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง โดยผู้บริหารจะแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง
ในระดับหัวหน้างานรับทราบและน�าไปก�ากับดูแลผู้ใต้บังคับ
บัญชาให้ ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้
ต่อไป

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
(Management Control Activities)

  บริษัทได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี และวงเงินอนุมัติ
ของฝ ่ายบริหารในแต่ละระดับไว ้อย ่างชัดเจนและเป ็น
ลายลักษณ์อักษรโดยจัดท�าเป็นคู่มืออ�านาจด�าเนินการ

  บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในงานต่างๆ 
ออกจากกันโดยชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ โดยมี
ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่อนุมัติ 
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ 
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 

 บริษัทได้จัดท�า ”หลักการในการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัท
และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ในการธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทจะด�าเนินการให้การ
ท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการ
อนุมัติของบริษัทเสมือนหนึ่งเป็นการท�าธุรกรรมกับบุคคล
ภายนอกและในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นจะกระท�าโดย
ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมเท่านั้น 

- ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท�าสัญญา
ซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค�้าประกัน บริษัทจะด�าเนินการ
ติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลา
ที่สัญญามีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช�าระคืนหนี้ตาม
ก�าหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น

- บริษัทได้ก�าหนดให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงานเป็น
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ผู้ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมี
การว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระให้สอบทานการปฏิบัติงาน
ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
ช่วยสอบทานสัญญาต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ค�าปรึกษาในข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

ส่วนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
(Information and Communication Measure)

- ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา บริษัท 
ได้จดัให้มข้ีอมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอและจดัส่งข้อมลูดงักล่าว
ก่อนวนัประชมุล่วงหน้าเพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัใช้ประกอบ
การตัดสินใจ (ข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ ได้แก่ รายละเอียดของ
เรื่องที่เสนอให้พิจารณา  เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทาง
เลือกต่างๆ เป็นต้น)
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้จัดท�ารายงานการ
ประชุมกรรมการบริษัท โดยมีการจดบันทึกรายละเอียดที่
เพียงพอซึ่งท�าให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

- ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการบันทึกรายงานการประชุม
ในเรือ่งท่ีคณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาอนมุตั ิหรอืข้อคดิเหน็
ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมี
การจัดเก็บเอกสารส�าคัญดังกล่าวไว้อย่างมีระเบียบ และง่าย
ต่อการค้นหา

- บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชี
ต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่อย่างครบถ้วนและไม่เคยได้รับแจ้งจาก
ผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

- บริษัทมีระบบจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ โดยกรรมการ 
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้มีอ�านาจตามกฎหมาย
สามารถเข้าตรวจสอบได้โดยง่าย

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ฝ่ายบริหารได้ใช้
นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสม
กับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีท่ี
ท�าให้บริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความ
เป็นจริง

- บริษัทจัดท�างบการเงินของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชี
ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีผู้สอบ
บญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและให้
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อ
ให้ท้ังบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลต่างๆ ภายใน
บริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือ
ทุจริตภายในบริษัท (Whistle-Blower Hotline) ได้อย่าง
ปลอดภัย

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

- บริษัทจัดประชุมคณะผู้บริหารเป็นประจ�าทุกสัปดาห์เพื่อ
ประเมินผลการด�าเนินงาน ทบทวนเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
รวมทั้งปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

- บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกเดือน
เพ่ือรับทราบและอนุมัติการรายงานผลการด�าเนินงาน ซึ่งจะ
รายงานผลการด�าเนนิการและการตดิตามแก้ไขปัญหาดงักล่าว
ให้คณะกรรมการบริษัททราบในทุกไตรมาส 
- กรณีที่ผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างไปจากเป้าหมาย
การด�าเนินธุรกิจท่ีก�าหนดไว้ บริษัทจะจัดประชุมผู้บริหาร
ของแต่ละส่วนงานเพื่อค้นหาสาเหตุของผลลัพธ์ที่แตกต่างและ
ประเมินสถานการณ์เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขในทันที และ
จะรายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการแก้ไขในการประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป

- บริษัทได้แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก�าหนดไว้ และรายงานผลการตรวจสอบ ข้อ
ควรปรับปรุงและแนวทางการปรับปรุงต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งรายงานโดยตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง

- บริษัทได้ก�าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจ
สอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงทุกไตรมาสเพื่อ
สนบัสนนุให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตังิานได้อย่างอสิระ 
หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างไตรมาส 
ก็จะเสนอรายงานเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข
โดยเร่งด่วนต่อไป และให้มีการติดตามผลการแก้ไขดังกล่าว
ทุกไตรมาสในล�าดับถัดไป

- บริษัทมีนโยบายให ้ฝ ่ายบริหารต ้องรายงานต ่อคณะ
กรรมการบริษัทโดยพลันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือมี
พฤติกรรมอันควรสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตเกิดขึ้น หรือมี
การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่นใด
ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีงและฐานะทางการเงินของบรษิทั
อย่างมีนัยส�าคัญ โดยอาจรายงานด้วยวาจาในเบื้องต้นและให้
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จดัท�ารายงานการตดิตามผลเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่น�าเสนอ
ในภายหลัง

หน่วยงานตรวจสอบภายนอก 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ผู ้สอบบัญชี
รับอนุญาตซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 
เพื่อท�าหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจ�าปี 2556 และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบ
บัญชีโดยไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการ
เงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควร

หน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557เมื่อวัน
ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งต้ังบริษัท เซ็นทรัล รีเทล 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ซึ่งบริษัท เซ็นทรัลรีเทล 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ได้มอบหมายให้ นายพิสูจน์ สุขแสงทิพย์ 
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท 

เซน็ทรลัรเีทลคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั และ นายพสิจูน์ สขุแสงทพิย์ 
แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะ
เดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 6 ปี 

ผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่าย

บริหารท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุม

ภายในในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ท�าการสื่อสาร
และประสานงานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ข้อ
สังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ และร่วมกันก�าหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งติดตามการด�าเนิน
การแก้ไขอย่างต่อเน่ือง โดยหน่วยงานตรวจสอบจะรายงาน
ผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน
สรปุผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัทราบทกุไตรมาส
แต่หากมีการตรวจพบการทุจริต จะท�าการรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัททันที 

ท้ังนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย
ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ออฟฟิศเมท จ�ากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่านซึ่งมี
คณุสมบัติครบถ้วน ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปัจจุบันคณะ
กรรมการ ตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์  เพรียบจริยวัฒน์ 
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสหัส ตรีทิพยบุตร และ
นางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี
นายพสิจูน์ สขุแสงทพิย์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดังปรากฏในคู่มือ “จรรยา
บรรณและจรยิธรรมธรุกจิ” โดยได้มกีารประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งสิ้น จ�านวน 5 ครั้ง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
งบการเงินประจ�าปี 2556 และพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบร่วมกับ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  โดย
พิจารณาความครบถ้วนเช่ือถือได้ของการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน ประเด็นความเส่ียงต่างๆ มาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ระบบควบคุม
ภายในด้านการเงินการบัญชี และระบบสารสนเทศ   
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี
ว่างบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปีของบริษัท 
ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งการเลือกใช้นโยบาย
การบัญชีมีความสมเหตุสมผล

2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในให้
ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีการประเมิน
ความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO 
และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบ
ประจ�าป ีที่จัดท�าโดยใช ้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง
(Risk – based Audit) รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน 

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออฟฟิศเมท จ�ากัด (มหาชน)

การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขของ
ผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานดังกล่าว และให้การ
สนับสนุนด้านอัตราก�าลัง และการพัฒนาบุคลากรของหน่วย
งานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง         

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม ส่วนการตรวจ
สอบภายในมีความเป็นอิสระ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ
บริษัท และข้อผูกพันที่บริษัท มีไว้กับบุคคลภายนอก อย่าง
สม�่าเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการปฏิบัติ
ถูกต ้อง ครบถ้วนตามกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น  

4. รายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูล
เนื่องจากบริษัทมีบริษัทที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อรายการอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท  โดยพิจารณารายการ
ท่ีเกีย่วโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นประจ�าทุกไตรมาส และให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในติดตามสอบทานความถูกต้องในเบื้องต้น เพื่อให้มั่นใจ
ถึงความโปร่งใสของการเข้าท�ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีการ
เปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ท่ีได้พิจารณานั้น เป็นรายการระหว่างกันท่ีได้กระท�าอย่าง
ยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 
ตลอดจนมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 
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5. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการด�าเนินการด้านการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท  สอบทานนโยบาย  แนวทางการ
บริหารความเสี่ยง แผนงานการบริหารความเส่ียงประจ�าปี 
2556 และรับทราบรายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงาน
ตามแผนงานจากคณะท�างานบริหารความเส่ียงอย ่าง
สม�่าเสมอ ซึ่งได้มีการจัดท�ากฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อการ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ และเหมะสมกับ
สถานการณ์ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ

6. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้า
ของกระบวนการพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างต่อเนือ่ง
รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จ�าเป็นเพื่อการพัฒนา
กระบวนการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
บริษัทควรพัฒนาและปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายบริหาร จ�านวน 1 ครั้ง ซึ่ง
ผู้สอบบัญชี แจ้งว่าสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างอิสระ
ตามที่ International Federation of accountants (IFAC) 
และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ก�าหนด โดยไม่มีอุปสรรค
แต่อย่างใด รวมทั้งฝ่ายบริหารให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
งานเป็นอย่างดี

7. การพจิารณา คดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ�าปี 2556 ซึ่งเป็นปีแรกของ
ผู ้สอบบัญชีรายนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ  และผลการปฏิบัติงานโดยรวม
เป็นที่น่าพึงพอใจ  

ส่วนการคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส�าหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี  รวมทั้งความ
พร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการ
เสนอรายงานการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งนายธนิต 
โอสถาเลิศ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 
ซึ่งเป็นผู ้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท เป็นผู ้สอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปี 2557 โดยมีค่าบริการงาน
สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 2,240,000 บาท ซ่ึงเท่ากับ

ค่าบริการงานสอบบัญชีประจ�าปี 2556 เพื่อเสนออนุมัติต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ใน 6 
หมวด ได้แก่ หมวดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ หมวดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หมวดการฝึกอบรมและทรพัยากร หมวดการประชมุ
หมวดกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และหมวดความ
สัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี
และผู้บริหาร  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดย
รวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานครบถ้วน 
อยู่ในเกณฑ์ดี 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ
หน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยรวม
การสอบทานการจัดท�างบการเงิน การสอบทานการควบคุม
ภายในและการบรหิารความเสีย่ง การสอบทานให้บรษิทัปฏบิตัิ
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การพิจารณา
คัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่
เกีย่วโดยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
การจดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมคีวามเหน็
ว่า บริษัทมีกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลใน
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเหมาะสมและเชื่อถือได้ มี
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อก�าหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการพิจารณา
การเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรัดกุม มีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส 
เชื่อถือได้ รวมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีคุณภาพดีขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง

  
 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ                                                        

(รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์)                                                     

ประธานกรรมการตรวจสอบ      
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ชื่อบริษัท     : บริษัท ออฟฟิศเมท จ�ากัด (มหาชน)
    Off icemate Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000134

ประเภทธุรกิจ  : ค้าปลีก

ประกอบธุรกิจ  :   จ�าหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�านักงาน 
    ภายใต้ชื่อ “ออฟฟิศเมท - Off iceMate” 
      จ�าหน่ายหนังสือ นิตยสาร สื่อบันเทิง และสินค้าไลฟ์สไตล์ 
    ภายใต้ชื่อ “บีทูเอส – B2S”
      ออนไลน์ชอบปิ้งส�าหรับสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า
    ภายใต้เว็บไซต์ “ www.central.co.th”  และ “ www.robinson.co.th”

ทุนจดทะเบียน  : 320,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 320,000,000 หุ้น)

ทุนที่ช�าระแล้ว  : 320,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 320,000,000 หุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้  : มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

ที่ตั้ง   : ส�านักงานใหญ่ บมจ.ออฟฟิศเมท  24  ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง
    เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250   
    โทรศัพท์   (66) 2-739-5555  โทรสาร (66) 2-763-5555 
    คลังสินค้า  70 หมู่ 2 ถนนร่วมพัฒนา แขวงล�าต้อยติ่ง เขตหนองจอก
    กรุงเทพมหานคร 10530  

ผู้สอบบัญชี  : นายธนิต โอสถาเลิศ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054  
    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด  
    โทรศัพท์  (66) 2- 677-2000  โทรสาร (66) 2- 677-2222 

เว็บไซต์   : www.off icemate.co.th

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
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ที่ตั้งสำขำ

รายละเอียดร้านค้าออฟฟิศเมท

ล�าดับ
ที่

ชื่อสาขา ท่ีตั้ง /เวลาเปิดปิด เบอร์โทรศัพท์

1. ซีคอนสแควร์ ที่ต้ัง เลขที่ 55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กทม. 10250

จันทร์-ศุกร์ 10.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น. 

02-721-8260

2. อาร์ ซี เอ ที่ต้ัง เลขที่ 31/1 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

จันทร์-ศุกร์ 08.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-21.00 น.

02-641-5900

3. ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ที่ต้ัง เลขท่ี 98 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี 12130

จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 08.00-20.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-20.00 น.

02-958-5594

4. พระราม 3 ที่ต้ัง เลขที่ 295 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

จันทร์-ศุกร์ 10.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น.

02-689-0920

5.   พระราม 2 ที่ต้ัง เลขที่ 160 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด�า 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

จันทร์-ศุกร์ 11.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น.

02-872-4640
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รายละเอียดร้านค้าออฟฟิศเมท

ล�าดับ
ที่

ชื่อสาขา ท่ีตั้ง /เวลาเปิดปิด เบอร์โทรศัพท์

6. บิ๊กซีลาดพร้าว ที่ต้ัง เลขที่ 669 ห้อง RT.9-RT.10 ถนนลาดพร้าว   

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-21.00 น.

02-983-7373

7. ตึกคอม ศรีราชา ที่ต้ัง เลขที่ 135/99 ตึกคอม ชั้น B พ้ืนท่ี  B 11   

ถนนสุขุมวิท  ต�าบลศรีราชา อ�าเภอศรีราชา  จังหวัด

ชลบุรี   20110

จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.30 น.

เสาร์-อาทิตย์ 08.00-20.30 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-21.00 น.

038-773-620

8. อยุธยา พาร์ค ที่ต้ัง เลขที่ 126 หมู่ท่ี 3 ถนนสายเอเชีย ต�าบล

คลองสวนพลู อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  13000

จันทร์-ศุกร์ 10.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น.

035-229-605

9. สมุทรปราการ ที่ต้ัง เลขท่ี 498/1 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์

เซ็นเตอร์  ชั้น G ถนนสุขุมวิท ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง

สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

จันทร์-ศุกร์ 10.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น.

02-395-5592

10. รามอินทรา ที่ต้ัง เลขที่ 59 ชั้น F.1 หมุ่ท่ี 4 ถนนรามอินทรา

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคา 10220

จันทร์-ศุกร์ 09.00-22.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 09.00-22.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-22.00 น.

02-552-7355
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รายละเอียดร้านค้าออฟฟิศเมท

ล�าดับ
ที่

ชื่อสาขา ท่ีตั้ง /เวลาเปิดปิด เบอร์โทรศัพท์

11. เซียร์ รังสิต ที่ต้ัง เลขที่ 99 หมู่ท่ี8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล�าลูกกา 

จ.ปทุมธานี  12130

จันทร์-ศุกร์ 10.30-20.30 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.30-20.30 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.30-20.30 น.

02-992-5609

12. เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ที่ต้ัง เลขที่ 74-75 อาคารเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต ชั้น P2  

หมู่ที่ 5 ถนนวิชิตสงคราม ต�าบลวิชิต ต.วิชิต อ.เมือง

ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 

จันทร์-ศุกร์ 10.00-22.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-22.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-22.00 น.

076-249-695

13. บิ๊กซี บางใหญ่ ที่ต้ัง เลขที่  9 / 9    ชั้น 2  หมู่ท่ี 11 

ถ.ตล่ิงชัน - สุพรรณบุรี ต�าบลบางรักพัฒนา 

อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

จันทร์-ศุกร์ 10.00-22.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-22.00 น.                  

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-22.00 น.

02-961-2217

14. หาดใหญ่-สงขลา ที่ต้ัง เลขที่  677  ชั้น 1  ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่  

อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

จันทร์-ศุกร์ 10.00-22.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-22.00 น.                  

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-22.00 น.

074-262-971

15. พญาไท ที่ต้ัง เลขที่ 15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขต

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

จันทร์-ศุกร์ 10.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น.

02-245-7750
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รายละเอียดร้านค้าออฟฟิศเมท

ล�าดับ
ที่

ชื่อสาขา ท่ีตั้ง /เวลาเปิดปิด เบอร์โทรศัพท์

16. บีกซี เอกมัย ที่ต้ัง เลขท่ี 78/2 ซอยสุขุมวิท63(เอกมัย) ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

จันทร์-ศุกร์ 10.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น.

02-714-8260

17. บีกซี พระราม4 ที่ต้ัง เลขที่ 2929 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

จันทร์-ศุกร์ 09.00-22.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 09.00-22.00 น.                  

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-22.00 น.

02-260-4380

18. เพชรเกษม ที่ต้ัง เลขที่ 611/5  หมู่ท่ี 10 ถนนเพชรเกษม 

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  

รหัสไปรษณีย์ 10160

จันทร์-ศุกร์ 09.00-22.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 09.00-22.00 น.                  

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-22.00 น.

02-421-3619

19. พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ที่ต้ัง เลขท่ี 69/21 หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน 

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

จันทร์-ศุกร์ 10.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น

02-953-6100

20. พัทยา(ใต้) ที่ต้ัง เลขที่ 565/66 หมู่ท่ี 10 ต�าบลหนองปรือ  

อ�าเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 2015

จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-21.00 น.

038-374-904

21. รัตนาธิเบศร์ ที่ต้ัง เลขที่ 68/100 หมู่ท่ี 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ 

แขวง บางกระสอ เขต เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

จันทร์-ศุกร์ 10.00-22.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-22.00 น.                  

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-22.00 น.

02-525-4870



119รายงานประจำาปี 2556

รายละเอียดร้านค้าออฟฟิศเมท

ล�าดับ
ที่

ชื่อสาขา ท่ีตั้ง /เวลาเปิดปิด เบอร์โทรศัพท์

22. ระยอง ที่ต้ัง เลขที่ 15/11 อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ช้ัน G ถนนบางนา-ตราด ต�าบลเชิงเนิน อ�าเภอเมือง  

จังหวัดระยอง 21000

จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-21.00 น.

038-624-193

23. แจ้งวัฒนะ ที่ต้ัง เลขที่ 99/99 อาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชั้น

ที่ บี หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี   11120

จันทร์-ศุกร์ 11.00-21.30 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-22.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.30 น.

02-835-3510

24. เซ็นทรัล พลาซ่าชลบุรี ที่ต้ัง เลขที่ 55/88-55/89 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

ชลบุรี ช้ันที่ จี หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

จันทร์-ศุกร์ 09.00-21. 0 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-22.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-22.00 น.

033-003-200

25. ตะวันนา สแควร์ ที่ต้ัง เลขที่ อาคารตะวันนา สแควร์ เลขท่ี 3508

ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรงุเทพ 10240

จันทร์-ศุกร์ 08.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 08.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-21.00 น.

02-704-7411

26. อโศก ที่ต้ัง เลขที่ 189/1 ชั้นท่ี บี1 ถนนสุขุมวิท21 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 09.00-20.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-20.00 น.

02-261-9670
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รายละเอียดร้านค้าออฟฟิศเมท

ล�าดับ
ที่

ชื่อสาขา ท่ีตั้ง /เวลาเปิดปิด เบอร์โทรศัพท์

27. ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ที่ต้ัง เลขท่ี 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  

กรุงเทพฯ 10500

จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-19.00 น.

02-267-6249

28. สิรินธร ที่ต้ัง เลขที่ 122 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 10700

จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 08.00-20.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-20.00 น.

02-881-2570

29. แฟชั่นไอส์แลนด์ ที่ต้ัง เลขที่ 593 ชั้น G ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว 

เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

จันทร์-ศุกร์ 10.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น.

02-947-6317

30. ตึกคอม ขอนแก่น ที่ต้ัง เลขที่ 250/1 ชั้น B ถนนศรีจันทร์ ต�าบลในเมือง 

อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000 

จันทร์-ศุกร์ 08.30-20.30 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-20.30 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-20.30 น.

043-271-292

31. เสนาเซ็นเตอร์ ที่ต้ัง เลขที่ 1873/2 ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

จันทร์-ศุกร์ 10.00-20.30 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-20.30 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-20.30 น.

02-512-6072-6 

32. เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม9 ที่ต้ัง เลขที่ 9/8,9/9 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพ 10310

จันทร์-ศุกร์ 10.00-22.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-22.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-22.00 น.

02-108-3100
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ล�าดับ
ที่

ชื่อสาขา ท่ีตั้ง /เวลาเปิดปิด เบอร์โทรศัพท์

33. บิ๊กซีจัมโบ้ ส�าโรง ที่ต้ัง เลขที่ 1293 หมู่ท่ี 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 08.00-20.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-20.00 น.

02-755-0578

34. เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ที่ต้ัง เลขที่ 277/3 ห้อง G23 ชั้น G ถ.ประจักษ์ศิลปาคม 

ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

จันทร์-ศุกร์ 10.30-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น.

042-223-818

35. เมกะบางนา ที่ต้ัง เลขที่ 39 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางนา ชั้น P1 

หมู่ 6 แขวงบางแก้ว เขตบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

จันทร์-ศุกร์ 10.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น.

02-105-1315

36. เกตเวย์ เอกมัย ที่ต้ัง เลขที่ 982/22 ห้อง B112 อาคารเกตเวย์เอกมัย 

ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จ.กรุงเทพ 

10110

จันทร์-ศุกร์ 10.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น.

02-108-2810

37. ซีคอน บางแค ที่ต้ัง เลขที่ 607 อาคารซีคอนบางแค ห้อง B36 ชั้น B 

ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพ 

10160

จันทร์-ศุกร์ 10.30-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น.

02-458-2921
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ล�าดับ
ที่

ชื่อสาขา ท่ีตั้ง /เวลาเปิดปิด เบอร์โทรศัพท์

38. เซ็นทรัลพลาซ่า 
สุราษฎร์ธานี

ที่ต้ัง เลขที่ 88/1 หมู่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 09.00-21.30 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-21.30 น.

077-489-926

39. สะพานควาย ที่ต้ัง เลขที่ 670/22 ถ.พญาไท แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท จ.กรุงเทพ 10400

จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-21.00 น.

02-279-5801

40. เซ็นทรัลพลาซ่า ล�าปาง ที่ต้ัง เลขที่ 319/1 ถ.ไฮเวย์-ล�าปาง-งาว

ต.สวนดอก อ.เมืองล�าปาง จ.ล�าปาง 52100

จันทร์-ศุกร์ 11.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.00 น.

054-811-725

41. รัชดา-สุทธิสาร ที่ต้ัง เลขที่ 249 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

จ.กรุงเทพ 10400

จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-21.00 น.

02-639-9842

42. เซ็นทรัลพลาซ่า 
อุบลราชธานี

ที่ต้ัง เลขท่ี 312 หมู่ 7 ต�าบลแจระแม  อ�าเภอเมือง

อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

จันทร์-ศุกร์ 08.30-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 08.30-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.30 น.

045-422-825

43. จัสมินซิตี้ ที่ต้ัง เลขที่ 2 ชั้น B-12 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสารมิตร)  

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 

10110

จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 09.00-20.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-20.00 น.

02-260-0572



123รายงานประจำาปี 2556

รายละเอียดร้านค้าออฟฟิศเมท

ล�าดับ
ที่

ชื่อสาขา ท่ีตั้ง /เวลาเปิดปิด เบอร์โทรศัพท์

44. เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่ต้ัง เลขที่ 201 ชั้นท่ี 1 หมู่ท่ี 7 ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

จันทร์-ศุกร์ 09.00-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-21.00 น.

052-001-624

45. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ที่ต้ัง เลขท่ี 99,99/1,99/2  หมู่ท่ี4  ห้องเลขท่ี G01 

ช้ัน G  ต�าบล ฟ้าฮ่าม อ�าเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่  50000

จันทร์-ศุกร์ 11.00-21.30 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-22.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-22.00 น.

053-288-570

46. โรบินสัน สระบุรี ที่ต้ัง เลขที่  99 ชั้นท่ี 1 หมู่ท่ี 7 ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอ

เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

จันทร์-ศุกร์ 08.30-21.30 น.

เสาร์-อาทิตย์ 08.30-21.30 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-21.30 น.

036-351-370

47. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ที่ต้ัง เลขท่ี 1520 ถนน กาญจนวณิชย์ ต�าบลหาดใหญ่  

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

จันทร์-ศุกร์ 11.00-22.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-22.00 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-22.00 น.

074-801-360

48. ฮาร์เบอร์มอลล์ ชลบุรี ที่ต้ัง เลขที่ 4/222 ชั้นท่ี2 ห้องเลขท่ี 2S19/1,2S19/2,2S20-

2S25 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท 

ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

จันทร์-ศุกร์ 10.30-20.30 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.30 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-21.30 น.

038-493-893
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ล�าดับ
ที่

ชื่อสาขา ท่ีตั้ง /เวลาเปิดปิด 
เบอร์โทรศัพท์ / 

โทรสาร

1 บางนา 585 ช้ัน 5 ถนนบางนา- ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
จันทร์ - พฤหัสบดี 11.00 - 21.00 น.
ศุกร์ 11.00 - 22.00 น.
เสาร์/นักขัตฤกษ์ 10.00 - 22.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 21.30 น.

02-361-2201

2 แฟชั่นไอส์แลนด์ 593 ช้ันบี ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

02-947-5527

3 รังสิต 94 ห้างโรบินสันฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 2 
ถนนพหลโยธิน ต�าบลประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  12130
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

02-958-0800 

4 บางรัก 1522  อาคารห้างโรบินสันบางรัก  ชั้น 3 ถนนเจริญกรุง  
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ทุกวัน 10.30 - 22.00 น.

02-238-0052

5 ศรีราชา 90 / 1 อาคารห้างโรบินสันศรีราชา ชั้น 3
ถนนสุขุมวิท ต�าบลศรีราชา อ�าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 21.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.30 น.

038-328-293

6 ปิ่นเกล้า 7 / 1 อาคารห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 5
ถนนบรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700
ทุกวัน 10.30 - 21.30 น.

02-802-9000 

7 ศรีนครินทร์ 55/1 อาคารห้างโรบินสันซีคอนสแควร์ ชั้น 2 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร  10260
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 21.00
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

02-721-9055

8 ชิดลม 1027 อาคารห้างเซ็นทรัลชิดลม ชั้น 7 ถนนเพลินจิต   
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

02-65- 6178
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รายละเอียดร้านบีทูเอส

ล�าดับ
ที่

ชื่อสาขา ท่ีตั้ง /เวลาเปิดปิด 
เบอร์โทรศัพท์ / 

โทรสาร

9 พระราม3 79/3 อาคารห้างเซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 4 ถนน
สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120
จันทร์ - พฤหัสบดี 11.00 - 21.00 น.
ศุกร์ 11.00 - 21.30 น.
เสาร์-อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.30 น.

02-67- 6077

10 หาดใหญ่ 1 อาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ชั้น 4 
ถนนเสน่หานุสรณ์ ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 90110
ทุกวัน 10.30 - 21.00 น.

02-910-9023

11 วงศ์สว่าง 888 อาคารบี ชั้น 1 ถนนพิบูลย์สงคราม แขวงบางซื่อ 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

0-2958-6042

12 เซ็นทรัลรังสิต 94 ห้างเซ็นทรัลฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 2 เอฟ 
ถนนพหลโยธิน ต�าบลประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12130
จันทร์ - พฤหัสบดี 11.00 - 21.30 น.
ศุกร์ 11.00 - 22.00 น.
เสาร์/นักขัตฤกษ์ 10.00 - 22.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 21.30 น.

02-872-1481

13 พระราม2 160 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 ชั้น 4
ถนนพระราม 2 แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150
จันทร์- พฤหัสบดี 10.30 - 21.00 น.
ศุกร์- อาทิตย์ 10.00 - 21.00 น.

074-350-543

14 สุขุมวิท 259 อาคารห้างโรบินสันสุขุมวิท ชั้น 3 โซน A-D,5-16
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

053-895-156

15 แจ้งวัฒนะ 96 อาคารห้างบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ ชั้น 1 ยูนิต GCR,125-126
หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210
ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

02-651-1868
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รายละเอียดร้านบีทูเอส

ล�าดับ
ที่

ชื่อสาขา ท่ีตั้ง /เวลาเปิดปิด 
เบอร์โทรศัพท์ / 

โทรสาร

16 กาดสวนแก้ว 21 อาคารอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 3 ยูนิต B-E, 
31-36 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
จันทร์ - ศุกร์ 10.00 น. - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์  9.30 น. - 21.00 น.

02-574-2559

17 โรบินสันหาดใหญ่ 9 อาคารห้างโรบินสันหาดใหญ่ ชั้น 3 ยูนิต D-G,5-9, 
ถนนธรรมนูญวิถี ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 90110
ทุกวัน 10.30 - 21.00 น.

074-354-523

18 รามอินทรา 109/9 อาคารห้างเซ็นทรัลรามอินทรา ชั้น 4 ยูนิต 
A-F,1-4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร 10220
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

02-551-4370

19 อุดรธานี 277/3 อ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ชั้น 4 
ห้องเลขที่ 421, ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต�าบลหมากแข้ง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 09.30 - 21.00 น.

042-921-383

20 บิ๊กซีนครสวรรค์ 320/11 อาคารศูนย์การค้าวิถีเทพพลาซ่า ชั้น บี ยูนิต 
4-9, ถนนสวรรค์วิถี ต�าบลปากน�้าโพ อ�าเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

056-233-163

21 โรบินสันจันทบุรี 22/107 อาคารห้างโรบินสันจันทบุรี ชั้น 2 ยูนิต 10-14, 
หมู่ที่ 7, ต�าบลจันทนิมิต อ�าเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

039-340-464

22 โรบินสันราชบุรี 265 อาคารห้างโรบินสันราชบุรี ชั้น จี ยูนิต H-M,1-5 
ถนนศรีสุริยวงศ์ ต�าบลหน้าเมือง อ�าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 70000
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 10.30 - 21.00 น.

032-310-886

23 บิ๊กซีสะพานควาย 618/1 ห้างบิ๊กซีสะพานควาย ชั้น B ยูนิต 14-16
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

02-616-7422
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24 ทวีกิจสระบุรี 57/5 ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ ชั้น 2 ยูนิต 1-13 
ถนนสุดบรรทัด ต�าบลปากเพรียว อ�าเภอเมืองสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี 18000
ทุกวัน 09.30 - 21.00 น.

036-315-281

25 โรบินสันแฟช่ันไอส์แลนด์ 591 ห้างโรบินสันแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 2 ยูนิต 7-12
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230
ทุกวัน 11.00 - 21.00 น.

02-947-5621

26 โรบินสันอุบราชธานี 221 ห้างโรบินสันอุบลราชธานี ชั้น 1 ยูนิต D3
ถนนชยางกูร ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ทุกวัน 10.30 - 21.00 น.

045-262-953

27 คลังพลาซ่าโคราช 24 ห้างคลังพลาซ่าโคราช  ชั้น  2  ยูนิต  D  
ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

044-260-436

28 แหลมทองระยอง 554 อาคารห้างแหลมทองชอ้ปปิ้งพลาซ่าระยอง ชั้น 1  
ยูนิต PZ1-022 ถนนสุขุมวิท ต�าบลเนินพระ อ�าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 21000
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 09.30 - 21.00 น.

038-807-788

29 โรบินสันลาดหญ้า 99 ห้างโรบินสันลาดหญ้า ชั้น 3  ยูนิต F2 ถนนลาดหญ้า 
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
10600
ทุกวัน 11.00 - 21.00 น.

02-861-5152

30 ทวีกิจบุรีรัมย์ 274 ห้างทวีกิจบุรีรัมย์ ชั้น 1 หมู่ท่ี 8 ต�าบลอิสาณ 
อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

044-602-052

31 โรบินสันเชียงใหม่ 2 ห้างโรบินสันเชียงใหม่ ชั้น 4 ถนนมหิดล ต�าบลหายยา 
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50110
ทุกวัน 11.00 - 21.00 น.

053-272-860

32 เซ็นทรัลภูเก็ต 74-75 ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ชั้น 3 ยูนิต เอ 7 หมู่ท่ี 5 
ต�าบลวิชิต อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
ทุกวัน 10.30 - 22.00 น.

076-209-073
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33 เสริมไทยมหาสารคาม 103 ห้างเสริมไทยพลาซ่า ชั้น 1,3 ถนนริมคลองสมถวิล
ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44000
จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 09.00 - 21.00 น.

043-712-389

34 บิ๊กซีปัตตานี 301 ห้างบ๊ิกซีปัตตานี ชั้น จี ยูนิตเอ็น หมู่ท่ี 4 
ต�าบลรูสะมิแล อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
94000
ทุกวัน 08.00 - 20.30 น.

073-338-133

35 บิ๊กซีล�าปาง 65 ห้างบ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ล�าปาง ชั้น 2 ยูนิตเอ็ม 
ถนนไฮเวย์ล�าปาง-งาว ต�าบลสบตุ๋ย อ�าเภอเมืองล�าปาง
จังหวัดล�าปาง 52100
ทุกวัน 09.00 - 21.00 น.

054-230-263

36 โรบินสันนครศรีธรรมราช 89/201 ห้างโรบินสันนครศรีธรรมราช ชั้น 3 ยูนิตบี 
ถนนพัฒนาการคูขวาง ต�าบลคลัง อ�าเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.00 น.

075-340-646

37 บิ๊กซีอ้อมใหญ่ 17/17 ห้างบิ๊กซีอ้อมใหญ่ ชั้น 1 หมู่ท่ี 8 ต�าบลอ้อมใหญ่ 
อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

02-420-8875

38 สิริบรรณตรัง 42 ห้างสิริบรรณตรัง ชั้น 3 ถนนเจิมปัญญา
ต�าบลทับเที่ยง อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
อาทิตย์ - พฤหัสบดี 09.30 - 21.00 น.
ศุกร์ - เสาร์ 09.30 - 21.30 น.

075-215-328

39 ริเวอร์พลาซ่า 5/81 ห้างริเวอร์พลาซ่า ชั้น 1 หมู่ท่ี 4 ถนนพิบูลสงคราม 
ต�าบลสวนใหญ่ อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
11000
ทุกวัน 10.00 - 21.30 น.

02-527-0475

40 บิ๊กซีสุขาภิบาล3 195 ห้างบ๊ิกซีสุขาภิบาล 3 ชั้น จี หมู่ท่ี 9 
ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
10510
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

02-976-9250

41 โรบินสันรัตนาธิเบศร์ 68/100  ชั้น 2 หมู่ท่ี 8  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบล
บางกระสอ  อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

02-969-9765
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42 เอสเอฟเพชรเกษม 611/2 ห้างเอสเอฟเพชรเกษม ชั้น 1 หมู่ท่ี 10
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

02-809-3871

43 เซ็นทรัลเวิลด์ทาวเวอร์ 999/9 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ทาวเวอร์ ชั้น บี 1 
ยูนิต บี 112 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
ทุกวัน 07.00 - 20.00 น.

-

44 บิ๊กซีแพร่ 600 ห้างบิ๊กซีแพร่ ชั้น จี หมู่ท่ี 9 ต�าบลนาจักร
อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

054-626-535

45 บิ๊กซีปราจีนบุรี 630/1 ห้างบิ๊กซี ปราจีนบุรี ชั้นจี ถนนราษฎรด�าริ
ต�าบลหน้าเมือง อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
25000
ทุกวัน 09.00 - 21.00 น.

037-215-089

46 โรบินสันอยุธยา 126 ห้างโรบินสัน อยุธยา ชั้น 2 หมู่ท่ี 3 ถนนสายเอเซีย 
ต�าบลคลองสวนพลู อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

035-229-914

47 เอสพละนาด 99 ห้างเอสพละนาดรัชดา ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

02-660-9270

48 คริสตัลพาร์ค 64/98 อาคารศูนย์การค้า The Crystal อาคาร C
ช้ัน 1 ห้อง 109 หมู่ท่ี 6  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
ทุกวัน 10.30 - 21.30 น.

02-515-0754

49 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 99/99 ช้ัน 5 หมู่ท่ี 2 ต�าบลบางตลาด อ�าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120
จันทร์ - พฤหัสบดี 11.00 - 21.30 น.
ศุกร์ 11.00 - 22.00 น.
เสาร์/นักขัตฤกษ์ 10.00 - 22.00 น.
อาทิตย์ 10.0.00 - 21.30 น.

02-835-3515

50 เซ็นทรัลพัทยา 333/102 หมู่ 9 ชั้น 4 ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 20260
ทุกวัน 11.00 - 23.00 น.

038-043-378
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51 โรบินสันชลบุรี 55/90 ช้ันท่ี 3 หมู่ท่ี 1 ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 น. - 21.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 10.00 น. - 22.00 น.

033-003-425

52 นวมินทร์ซิต้ี 291 ช้ันที่ 2 ห้องเลขท่ี บี202 ถ.ประเสริฐมนูกิจ
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
จันทร์ - ศุกร์ 11.00-21.30 น.
เสาร์-อาทิตย์  11.00 - 22.00 น.

02-907-0405

53 โรบินสันขอนแก่น 99/2 ช้ัน จี ถนนศรีจันทร์  ต�าบลในเมือง
อ�าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40000
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์10.00 - 21.00 น.

043-288-226

54 เซ็นทรัลเวิลด์พลาซา 4/1-2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1-3 ยูนิต 
F108, F110, F208, F309 ถนนราชด�าริห์ แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

02-646-1270

55 โรบินสันตรัง 138 ถนนพัทลุง ต�าบลทับเท่ียง อ�าเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000
อาทิตย์- พฤหัสบดี  10.00 - 21.00 น.
ศุกร์ - เสาร์  10.00-21.30  น.

075-820-388

56 โรบินสันเชียงราย 199/9 ม.13 ห้างโรบินสันเชียงราย ชั้น 2 ต�าบลรอบเวียง 
อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 21.00 น.

053-179-946

57 เมเจอร์รัชโยธิน 1839 ช้ัน 2 ห้อง 216 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จันทร์ - ศุกร์ 10.300 - 22.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 10.00 - 22.00 น.

02-511-5514

58 คริสตัลพาร์ค2 201 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัลพาร์ค เฟส 2 อาคาร อี
ช้ัน 2 ห้อง 204 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ10230
ทุกวัน 10.30 - 21.30 น.

02-515-0963

59 ลาดพร้าว 1691 อาคารห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น บี
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
10900
ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

02-541-1351
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60 ซีพีเอ็นพิษณุโลก 9/99 หมู่ที่ 5 ชั้นท่ี 3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซาพิษณุโลก ต�าบลพลายชุมพล  อ�าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 21.00 น.

055-338-540-1

61 ซีพีเอ็นพระราม9 9/9 ศูนย์การเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 9 ห้อง 724 
ช้ัน 7 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  10310
ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

02-160-3802-5

62 ซีพีเอ็นพระราม9B 9/9 ศูนย์การเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 9 ห้อง B22 
ช้ัน B ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  10310
ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

02-160-3806

63 เดอะวอล์คราชพฤกษ์ 189 อาคารศูนย์การค้าเดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ ชั้น 2 
ห้อง 231 หมู่ท่ี 2 ต�าบลบางขุนกอง อ�าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130
จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 10.00 - 21.30 น.

02-489-6881

64 โรบินสันสุพรรณบุรี เลขที่ 449 อาคารห้างโรบินสัน สุพรรณบุรี ชั้น 1 หมู่ 5 
ต�าบลท่าระหัด อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
72000
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

035-454-288

65 ยูดีทาวน์ 88 อาคารศูนย์การค้ายูดีทาวน์ ห้องเลขที่เอ็น101-เอ็น104
ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 
41000
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 22.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์  10.30 - 22.00 น.

042-244-434

66 เมกะบางนา 39 ห้องเลขท่ี 2456 ชั้น 2 หมู่ท่ี 6 ถ.บางนา-ตราด 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

02-105-1322

67 เกตเวย์เอกมัย 982/22 ห้องเลขท่ี 1123 ชั้น 1  ถ.สุขุมวิท
แขวงพระขโนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

02-108-2725
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68 อัศวรรณหนองคาย 308 อาคารเจียง ฟิวเจอร์พลาซ่า ชั้น 1 หมู่ท่ี 10
ถนนมิตรภาพ ต�าบลโพธิ์ชัย อ�าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 43000
ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

042-464-660

69 สีลมคอมเพล็กซ์ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500
ทุกวัน 10.30 - 21.30 น.

02-231-3333

70 โรบินสันสุราษฎร์ธานี 88/1 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 
หมู่ 10 ต�าบลวัดประดู่ อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 84000
อาทิตย์- พฤหัสบดี  10.00 - 21.00 น.
ศุกร์ - เสาร์  10.00-21.30  น.

077-489-938

71 ช้างคลาน 215/2 ถนนช้างคลาน ต�าบลช้างคลาน  อ�าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
จันทร์ - ศุกร์ 07.00 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.00 - 21.00 น.

053-818-562

72 โรบินสันบางแค 615 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางแค ชั้น 2
ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160
ทุกวัน 11.00 - 21.00 น.

02-458-2568

73 โรบินสันล�าปาง 319/1 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสันล�าปาง ชั้นท่ี 2 
ต�าบลสวนดอก อ�าเภอเมืองล�าปาง จังหวัดล�าปาง 52100
จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์/นักขัตฤกษ์10.00 - 21.00 น.

054-811-735

74 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ 76/1-7 อาคารเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ชั้น1 ห้องเลขท่ี
อาร์ 219 ถนนนครสวรรค์ ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารความ 44000
จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 21.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์  09.30 - 21.30 น.

043-970-591

75 โรบินสันกาญจนบุรี 110 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขากาญจนบุรี 
ช้ัน จี หมู่ท่ี 9 ต�าบลปากแพรก อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

034-603-235
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76 เสนาเฟสท์ 542,542/1-2 อาคารเสนาเฟสท์ ชั้น 1 ห้องเลขท่ี 107
ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600
จันทร์ - ศุกร์ 11.00-21.30 น.
เสาร์-อาทิตย์  10.00 - 21.30 น.

02-108-9086

77 โรบินอุบลราชธานี2 312 หมู่ 7 ห้างโรบินสันอุบลราชธานี ชั้น 2
ต�าบลแจระแมอ�าเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์  10.00 - 21.30 น.

045-422-831

78 อิมเมจินวิลเลจ 9/1 หมู่ 5 อาคารโครงการอิมเมจินวิลเลจ ห้องท่ี จี 12 
ช้ัน จี ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12130
ทุกวัน 08.30 - 20.30 น.

02-115-4951

79 โรบินสันสกลนคร 88/8 ห้างโรบินสันสกลนคร ชั้น 2 ถนนนิตโย ต�าบลธาตุ
เชิงชุม อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

042-971-835

80 ซีพีเอ็นเชียงใหม่ 99,99/1,99/2 หมู่ท่ี 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัลเชียงใหม่ ห้องเลขท่ี 217 ชั้น 2 ต�าบลฟ้าฮ่าม 
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
จันทร์-พฤหัส 11.00-21.30 น.
ศุกร์ 11.00-22.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์ 10.00-22.00 น.

053-288-836

81 พาซิโอลาดกระบัง 318/5 อาคารโครงการศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ ชั้น 1 
เลขที่เอช 104 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

02-171-7597

82 โรบินสันสระบุรี 99 หมู่ที่ 7 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสันสระบุรี
ช้ันที่ 1 ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
18000
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

036-351-335

83 ซีพีเอ็นหาดใหญ่ 1518,1518/1,1518/2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ่ ห้องเลขท่ี 219 ชั้นท่ี 2 ถนนกาญจนวนิชย์ 
ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ทุกวัน 11.00 - 22.00 น.

074-339-677
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84 พาซิโอสุขาภิบาล3 7/7 อาคารโครงการศูนย์การค้าเดอะพาซิโอทาวน์ ชั้น 1
เลขที่เอฟ 102-103 ถนนรามค�าแหง แขวงสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

02-111-3034

85 โรบินสันสุรินทร์ 338 หมู่ที่ 16 อาคารห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุรินทร์ 
ช้ันที่ 1 ต�าบลสลักได อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุริทร์ 
32000
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

044-042-835
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