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9. โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวย (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการ
บริหาร (4) ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ (5) ผูบริหาร โดยแตละชุดจะมีขอบเขตอํานาจหนาที่แตกตางกันไป ซ่ึงสามารถสรุปราย
ละเอียดไดดังน้ี

(1) คณะกรรมการบริษัท
ร.ท.สุชาย เชาววิศิษฐ  กรรมการ / กรรมการอิสระ
นายปรีด ีบุญยัง  กรรมการ / กรรมการอิสระ
นายผดุง เตชะศรินทร  กรรมการ / กรรมการอิสระ
นายธนินท  เจียรวนนท  ประธานกรรมการ
นายกอศักดิ ์ ไชยรัศมีศักดิ์ *  กรรมการ
นายสุภกิต  เจียรวนนท **  กรรมการ
นางสาว ยุน เชียง **  กรรมการ
นายเจีย ยู บุน **  กรรมการ
นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ **  กรรมการ
นายณรงค เจียรวนนท **  กรรมการ
นายประเสริฐ  จารุพนิช **  กรรมการ
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล *  กรรมการ
นายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล *  กรรมการ
หมายเหต ุ   -  จากหนังสือรับรองของบริษัท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2546 กําหนดไววาการลงนามผูกพันบริษัท จะตองประกอบดวยกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทในกลุม * ลงนามรวมกับกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันในกลุม ** รวมเปนกรรมการสองทานลงลายมือช่ือรวมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัท

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอด
จนมติที่ประชุมผูถือหุน และมีอํานาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหาร โดยใหมีอํานาจหนาที่บริหารงานของบริษัท
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และใหแตงตั้งกรรมการคนหน่ึงในคณะกรรมการบริหารเปนประธานคณะกรรมการบริหาร 
นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงแทน
คณะกรรมการบริษัทก็ได

การแตงตัง้และถอดถอนกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะถูกแตงตั้งโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และผู
ถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงให
แกผูใดมากนอยเพียงใดไมได และโดยมติคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู ในกรณี
แตงตั้งกรรมการใหมสืบแทนตําแหนงที่วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
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คณะกรรมการบริษัทจะถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถือหุนซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ร.ท.สุชาย เชาววิศิษฐ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายปรีด ีบุญยัง  กรรมการตรวจสอบ
นายผดุง เตชะศรินทร  กรรมการตรวจสอบ
นายกฤษดา เอื้อปยะชาติ  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ี สอบทานใหบริษทัมีการจดัทํารายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมปีระสิทธิผล พิจารณาการเปดเผยขอ
มูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความถกูตองและครบถวน 
จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจาํปของบริษัท และสอบทานให
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ
ของบริษัท พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีและปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบ
หมาย ท้ังน้ี ในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก

การแตงตัง้และถอดถอนกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะตองมีสถานะเปนกรรมการของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอน
กรรมการตรวจสอบโดยเสียงขางมากของผูท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการ
ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถอยูไดจนครบวาระมีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวา
จํานวนที่กําหนด คณะกรรมการบริษัทควรแตงต้ังกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันที หรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแต
วันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) คณะกรรมการบริหาร
นายกอศักดิ ์ ไชยรัศมีศักดิ์  ประธานกรรมการบริหาร
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล  รองประธานกรรมการบริหาร
นายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล  กรรมการบริหาร

องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอยสามคน
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ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีในการชวยศึกษาในรายละเอียดและกล่ันกรองงานใหคณะกรรมการบริษัท  ตลอดจน
ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะแกประธานเาหนาท่ีบริหารเพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทได
กําหนดไว หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การแตงตัง้และถอดถอนกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งและถอดถอน กรรมการบริหารดวยคะแนนเสียงสวนใหญของท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

(4) ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายกอศักดิ ์ ไชยรัศมีศักดิ์  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร

ประธานเจาหนาท่ีบริหารมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทดวยความซื่อ
สัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัท และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว นอกจากน้ียังมีอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนคณะเจาหนาท่ีบริหาร
จํานวนหนึ่งเพื่อชวยในการบริหารงานของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล

 โดยเรื่องสําคัญท่ีจะตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติมีดังน้ี
1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน
2. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเปนของบริษทั
3. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่น

เขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกจิการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
4. การแกไขเพ่ิมเตมิหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคบัของบริษัท
5. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
6. การอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป
7. การจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผล
8. การกูยืม หรือการคํ้าประกัน หรือการกอภาระหนี้ผูกพันตอบริษัทกับสถาบันการเงินหรือบริษัทอื่นเปนจํานวนเงินมากกวา 200 

ลานบาทตอครั้งในรอบ 1 ป
9. การใหกูยืมแกบริษัทอื่น เปนจํานวนเงินมากกวา 200 ลานบาทตอคร้ังในรอบ 1 ป
10. การลงทุน การรวมทุน การเพ่ิมทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมหรือบริษัทอ่ืน เปนจํานวนเงินมากกวา 200 ลานบาทตอคร้ังในรอบ 

1 ป
11. การใชจายลงทุนในโครงการขนาดใหญ หรือไดมาซ่ึงทรัพยสินของบริษัท มูลคาตนทุนตอโครงการหรือมูลคาทรัพยสินตอคร้ัง

มากกวา 200 ลานบาทในรอบ 1 ป
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12. การขายหรือจําหนายทรัพยสินถาวรของบริษทั ราคาขายหรือจําหนายมากกวา 200 ลานบาทตอคร้ังในรอบ 1 ป
13. แผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปของบริษัท

ประธานเจาหนาท่ีบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหผูบริหาร และ/หรือ เจาหนาที่พนักงานของบริษัท มีอํานาจอนุมัติใหดําเนิน
การในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหารพิจารณาเห็นสมควรได โดยการมอบอํานาจชวงดังกลาวไม
สามารถมอบอํานาจชวงตอได

การอนุมัติรายการดังกลาวขางตนจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูรับมอบ
อํานาจจากประธานเจาหนาที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมสีวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว

การแตงต้ังและถอดถอนประธานเจาหนาท่ีบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังและมีอํานาจในการถอดถอนประธานเจาหนาท่ีบริหารดวยคะแนนเสียงสวนใหญของท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(5) ผูบริหาร
นายกอศักดิ ์ ไชยรัศมีศักดิ์  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล  รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร
นายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล  กรรมการผูจัดการ
นายกมล ศักดิ์เดชยนต  รองกรรมการผูจัดการดานบัญชีและการเงิน
นายชวน นิ่มกิตติกุล  รองกรรมการผูจัดการดานจัดซ้ือ และศูนยกระจายสินคา
นายธานินทร บูรณมานิต  รองกรรมการผูจัดการดานปฏิบัติการและการตลาด
นายสุวิทย กิ่งแกว  รองกรรมการผูจัดการดานบริหารท่ัวไป
นายโกษา พงศสุพัฒน  รองกรรมการผูจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คาตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร และผูบริหาร

(1) คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน
ป 2545 ประเภทของคาตอบแทน จํานวนเงิน (ลานบาท)

กรรมการ รวม 13 คน คาตอบแทนกรรมการ 7.7
กรรมการบริหารและผูบริหาร รวม 8 คน เงินเดือน โบนัส ฯลฯ 69.6

รวม 77.3

(2) คาตอบแทนอ่ืน

- ไมมี -
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การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทไดถือปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ด ี 15 ประการ  ท่ีเปนไปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยฯ นอกเหนือจากการเขาสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทยังเปนสมาชิกของสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัท 
(Thai Institute of Directors Association) ท้ังในนามของบริษัทและกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางมาตรฐานและ
พัฒนาคุณภาพและจรรยาบรรณของกรรมการในการบริหารงา นและพัฒนารูปแบบก ารกํากับด ูแลภายในบริษัทใหเปนท่ีนาเชื่อถือ
และเปนท่ียอบรับในระดับสากล

บริษัทไดกําหนดใหมีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) โดยผูบริหารท่ีรับผิด
ชอบ และใหมีการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยสํานักตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือควบคุมการบริหารงานภายในบริษัท 
โดยการดําเนินการตาง ๆ ขางตนอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ี บริษัทไดจัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจและ
ขอพึงปฏิบัติในการทํางานเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทใหมีแนวทางท่ีถูกตองในการดําเนินงาน 
เชน กําหนดใหผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังผลประโยชนของบริษัท ตลอดจนหลีก
เลี่ยงการกระทําใด ๆ ในลักษณะที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับทางบริษัท

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบขอบังคับในการทํางานของบริษัท หามมิใหผูบริหารและพนักงานนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือ
ประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น และไดกําหนดบทลงโทษทางวนัิยไวหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

บุคลากร

สําหรับธุรกิจรานคาสะดวกซือ้ในประเทศไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีจํานวนพนักงานประจํารวมทั้งสิ้น 12,440
คน โดยแบงเปนพนักงานฝายปฏิบัติการรานจํานวน 9,472 คน และพนักงานในสํานักงานใหญจํานวน 2,968 คน และมีพนักงานชั่ว
คราวสวนหนึ่ง คาตอบแทนพนักงานในป 2545 คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,238 ลานบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมี
จํานวนพนักงานประจํารวมทั้งสิ้น 12,861 คน

สําหรับธุรกิจรานคาปลีกขนาดใหญในประเทศจีน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 SLS มีพนักงานประจํารวมทั้งสิ้น 1,968 คน
โดยแบงเปนพนักงานฝายปฏิบัติการรานและศูนยกระจายสินคาจํานวน 1,463 คน  และพนักงานในสํานักงานใหญ 505 คน และมี
พนักงานชั่วคราวอีกจํานวนหนึ่ง สําหรับคาตอบแทนพนักงานในป 2545 คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  128 ลานเรนมินบี ณ วันท่ี 31
มิถุนายน 2546 SLS มีจํานวนพนักงานประจํารวมทั้งสิ้น 2,082 คน


