9. การจัดการ
โครงสรางองคกรของบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)

ปรับปรุงขอมูล

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

ฝายตรวจสอบภายใน
(วาจางบริษัทจากภายนอก)

ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายสุวิน ไกรภูเบศ

รองประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ

ผูอํานวยการฝาย
การตลาด

นายสุวิน ไกรภูเบศ (รักษาการ)

ผูอํานวยการฝาย
ปฏิบัติการขาย

น.ส.ศิริการย พัฑฒิวีระนนท

ฝายการตลาด

ฝายปฏิบัติการ BB*

ฝายศิลปกรรม

ฝายปฏิบัติการ BC*
ฝายฝกอบรม

ผูอํานวยการฝายพัฒนา
ผลิตภัณฑและจัดซื้อ

นายสุวิน ไกรภูเบศ (รักษาการ)

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
และจัดซือ้

ผูอํานวยการฝาย
คลังสินคาและสํานักงาน
นายณัฐพงษ เขื่อนพันธ

ฝายคลังสินคา
และขนสง
ฝายบุคคลและธุรการ

หมายเหตุ * BB หมายถึง บิวตี้ บุฟเฟต และ BC หมายถึง บิวตี้ คอทเทจ
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ผูอํานวยการฝาย
บัญชีการเงิน

นายสุรพล เพชรกลึง

ฝายบัญชี
ฝายการเงิน

ผูอํานวยการฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปรัชญา เลวัน

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูอํานวยการฝายพัฒนา
ธุรกิจและสื่อสารองคกร
นางชญานณัณท เขื่อนพันธ

ฝายพัฒนาธุรกิจ
และสือ่ สารองคกร

9.1

โครงสรางการจัดการ

โครงสรางกรรมการมี 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย
1 พลโทเผด็จ
จารุจินดา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2 นายสุวิน
ไกรภูเบศ
กรรมการ
3. นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ
กรรมการ
4. นางชญานณัณท เขื่อนพันธ
กรรมการ
5. นายปรัชญา
เลวัน
กรรมการ
6. นายพีระพงษ
กิติเวชโภคาวัฒน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายวิบูลย
พจนาลัย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ นางดารณี ปะเถตัง ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ไดแก นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ ลงลายมือชื่อรวมกับนายสุวิน ไกรภูเบศและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศหรือนายสุวิน ไกรภูเบศ ลงลายมือชื่อรวมกับนางชญานณัณท เขื่อนพันธ
หรือนายปรัชญา เลวัน รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก
และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก
จากตําแหนง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
บริษัท โดยสรุปขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไดดังนี้
1. ดูแลและจัดการบริษัทเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือ
หุนที่ชอบดวยกฎหมาย
2. จัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
3. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
4. จัดใหมีการทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน
คณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่
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คณะกรรมการเห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการเห็ น ควร ซึ่ ง คณะกรรมการอาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํ า นาจให ค ณะกรรมการบริ ห ารมี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต า งๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหารหรือผูรับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจ เปนบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
6. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุม กํากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแกเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคล
อื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่สําคัญ
ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม
8. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
9. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปน
หุ น ส ว นในห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ เป น หุ น ส ว นไม จํ า กั ด ความรั บ ผิ ด ในห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด หรื อ เป น กรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะ
ทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
10. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้น หรือถือ
หุน หรือหลักทรัพยอื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. นายพีระพงษ
กิติเวชโภคาวัฒน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิบูลย
พจนาลัย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณ
เพียงพอที่จะทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
โดยมี นางสาวหัสยา ใจบูชาศักดิ์ ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เวนแตเปนกรณีที่ออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งอาจจะ
ไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมไดอีก
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ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบโดยสรุปดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและพอเพียง

แกไขเพิ่มเติมหนาที่กรรมการตรวจสอบ
ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555

2. สอบทานใหบริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภาย ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่ผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ
(ง) ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโชยน
(ช) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ซ) ความเห็นหรือขอสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(ฌ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี
ภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผูตรวจสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเห็นเปนเรื่องสําคัญในระหวางการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึง
ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึง
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ประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือ
หุนตอไป
5. พิ จ ารณาการเป ด เผยข อ มู ล ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน ใ ห มี ค วามถู ก ต อ งและครบถ ว น รวมทั้ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร ายการดั ง กล า ว เพื่ อ นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป
6. พิ จ ารณาทบทวนนโยบายการบริ ห ารทางการเงิ น และการบริ ห ารความเสี่ ย งตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายและ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท และให
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกลาว
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษทั มอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเมื่อพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําใดดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย
1 นายสุวิน
ไกรภูเบศ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นางชญานณัณท เขื่อนพันธ
กรรมการบริหาร
4. นายปรัชญา
เลวัน
กรรมการบริหาร
5. นายสุรพล
เพชรกลึง
กรรมการบริหาร
6. น.ส.ศิริการย
พัฑฒิวีระนนท
กรรมการบริหาร
7. นายณัฐพงษ
เขื่อนพันธ
กรรมการบริหาร
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและ
งานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท
หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/
หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
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2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําปในระหวางที่
ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือใหสัตยาบันในที่ประชุมคราว
ตอไป
4. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงินคาจาง
คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง
5. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยู
ภายใต ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอํ า นาจเพื่ อ ให บุ ค คลดั ง กล า ว มี อํ า นาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ได ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไมมีการมอบ
อํานาจใหแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินการ
6. ใหมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการทางการเงินดังนี้

(ก) อนุมัติการเบิกจายคาใชจายในการดําเนินงานปกติ และในการจัดซื้อจัดจางในทรัพยสินและบริการเพื่อประโยชน
ของบริษัทในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอครั้ง โดยวงเงินอนุมัติไมเกิน 30 ลานบาทตอไตรมาส ซึ่งถาหากเกิน
วงเงินที่กําหนด ใหขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(ข) อนุมัติการขาย ซื้อ หรือการใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติซื้อสินคาหรือ
สั่งผลิตสินคา เปนตน ในวงเงินตอไมเกิน 20 ลานบาทตอรายการ และไมเกิน 200 ลานบาทตอไตรมาส ซึ่งถาหาก
เกินวงเงินที่กําหนด ใหขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(ค) อนุมัติการกูยืมหรือขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท รวมถึงการขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ และการใชจายเงินเพื่อการลงทุน เชน การซื้อขายเงินลงทุนหรือ
อสังหาริมทรัพย ในวงเงินไมเกิน 25 ลานบาทตอครั้ง และไมเกิน 50 ลานบาทตอไตรมาส ซึ่งถาหากเกินวงเงินที่
กําหนด ใหขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(ง) อนุมัติใหนําทรัพยสินของบริษัท จํานอง จํานํา เพื่อเปนประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยูแลวหรือจะมี
ขึ้นในอนาคต ในวงเงินไมเกิน 25 ลานบาทตอรายการ และไมเกิน 50 ลานบาทตอไตรมาส ซึ่งถาหากเกินวงเงินที่
กําหนด ใหขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(จ) อนุมัติการเปด/ปดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พรอมกับกําหนดเงื่อนไขในการเบิก
ถอนเงิน หรือทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกลาว

(ฉ) อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลวดําเนินการอื่นใดๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติไวแลว และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจคณะกรรมการบริหารไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท
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ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 7 ทาน ดังตอไปนี้
1 นายสุวิน
ไกรภูเบศ
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร รั ก ษาการผู อํ า นวยการฝ า ยการตลาด และ
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑและจัดซื้อ
2. นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นางชญานณัณท เขื่อนพันธ
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองคกร
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายปรัชญา
เลวัน
5. นายสุรพล
เพชรกลึง
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
6. น.ส.ศิริการย
พัฑฒิวีระนนท
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการขาย
7. นายณัฐพงษ
เขื่อนพันธ
ผูอํานวยการฝายคลังสินคาและสํานักงาน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. มีอํานาจดําเนินการเปนผูบริหารงาน จัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. มีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ตลอดจนใหมีอํานาจในการ
มอบหมายใหบุคคลอื่นๆ ที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็นสมควรทําหนาที่จัดการและดําเนินการแทน ทั้งนี้ จะไมมีการ
มอบอํานาจชวงใหแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินการ
3. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
4. มีอํานาจกระทําการแทน และแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท และเปน
ประโยชนตอบริษัท
5. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนตางๆ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
6. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร
7. มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการทางการเงินดังนี้
(ก) อนุมัติการเบิกจายคาใชจายในการดําเนินการปกติ และในการจัดซื้อจัดจางในทรัพยสินและบริการเพื่อประโยชน
ของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาทตอครั้ง และไมเกิน 15 ลานบาทตอไตรมาส แตไมรวมถึงรายการที่เปนการ
อนุ มั ติ ก ารกู ยื ม หรื อ ขอสิ น เชื่ อ ใดๆ ของบริ ษั ท ซึ่ ง การเข า ทํ า รายการดั ง กล า วจะต อ งขออนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
(ข) อนุมัติการขาย ซื้อ หรือการใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติซื้อสินคาหรือ
สั่งผลิตสินคา เปนตน ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอรายการ และไมเกิน 100 ลานบาทตอไตรมาส ซึ่งถาหากเกิน
วงเงินที่กําหนด ใหขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่ประธานเจาหนาที่บริหารมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติไวแลว และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจประธานเจาหนาที่บริหารไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1 นายพีระพงษ
กิติเวชโภคาวัฒน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2. นายวิบูลย
พจนาลัย
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นายสุวิน
ไกรภูเบศ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราคาตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการตางๆ (ถามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือ
หุนในภายหลัง)
2. ดําเนินการสรรหาและนําเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนครั้งแรก และ
พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระและสมควรไดรับเลือกตั้งใหม
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
บริษัทตอไป
3. พิจารณาและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศนและกลยุทธทางดาน
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผูบริหารของบริษัท
4. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อกําหนดการใหโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจําปของทั้งบริษัท โดยใหเกณฑ
มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
5. เสนอแนะโครงสรางเงินเดือนของบริษัท รวมถึงผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ
เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหแตงตั้ง
นางดารณี ปะเถตัง ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535 แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยหนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัท มีดังนี้
1. ดูแลและใหคําแนะนําแกกรรมการและผูบริหารของบริษัท เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด กฎระเบียบ
และขอบังคับของบริษัท รวมถึงกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ
2. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตามระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(ง) รายงานประจําปของบริษัท
(จ) รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร
4. ดําเนินการอื่นใดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
9.2.1

หลักเกณฑในการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการหรือผูบริหาร
ของบริษัทและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษร และประสบการณที่มีความจําเปนตอการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
1. มีคุณสมบัติสอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมไปถึง
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู ความสามารถ ประสบการณในสาขาวิชาชีพตางๆ ที่เหมาะสมกับสายงาน อันจะเปนประโยชนและสราง
มูลคาเพิ่มใหแกบริษัท
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสรางคุณคาใหแกบริษัท ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย (Accountability, Care and Loyalty) และสามารถ
อุทิศเวลาไดอยางเต็มที่
ในการคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการบริษัท จะเปนไปตามหลักเกณฑที่ระบุไวขางตน นอกจากนี้กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตาม
หลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปน
รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติ
ใดๆ ผูถือหุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนนเสียงเทากัน ให
ผูที่เปนประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการลาออกจากตําแหนงเปนสัดสวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถา
จํานวนกรรมการที่จะออกแบงใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสัดสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
9.2.2

หลักเกณฑในการคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขามาดํารงตําแหนงเปน
กรรมการอิสระ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เชน ประสบการณทํางาน
ความรูความสามารถ และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเขาเปนกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมี
นโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและตองไมนอยกวา 3 ทาน
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง ทั้งนี้ ลักษณะตองหาม
ดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของหนวยราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอ
ชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผู
ถือหุนที่มีนยั หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับ
ตําแหนง
ทั้งนี้ ความสัมพันธทางธุรกิจขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือ
การใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับ
หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท
หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่งตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต 20
ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยการคํานวณหนี้สินดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แตในการพิจาณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญ เชน การมีขอตกลงใน Shareholders agreement เกี่ยวกับการแตงตั้งกรรมการเพื่อเปนตัวแทนและ
ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกคา พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา

สวนที่ 2 หนา 58

หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไปการ
แสดงความเห็นอยางอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายโดยไมตอง
คํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคล
ใด รวมถึงไมอยูภายใตสถานการณใดๆ ที่อาจบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดอยางตรงไปตรงมา
9.2.3

หลักเกณฑในการคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบจะถูกคัดเลือกจากกรรมการอิสระของบริษัท
โดยกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
โดยกรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. กรรมการตรวจสอบไมควรเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาที่
ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทําไดไมเต็มที่ เวนแตกรรมการตรวจสอบดังกลาวเปนผูมีสวนสําคัญในการใหคําแนะนําแกบริษัท
และสามารถจัดสรรเวลาใหแกบริษัทไดอยางเหมาะสม
5. กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 รายตองมีความรูและประสบการณดานบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอที่จะสามารถทํา
หนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
9.3

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
(1)

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาตอบแทนรวมของกรรมการ
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนในลักษณะของเบี้ย
ประชุม โดยบริษัทเริ่มมีการจายเบี้ยประชุมเมื่อมีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเขาดํารงตําแหนง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 คาตอบแทนที่เปนเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
ตําแหนง

คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000

หมายเหตุ: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรับการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ปจจุบันยังไมเคยมีการประชุม คาดวาจะมีการประชุมในป 2556 เพื่อพิจารณาประเมินผลคาตอบแทน
ผูบริหารและกรรมการเพื่อนําเสนอตอกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบริหารจะไมไดรับเบี้ยประชุมเนื่องจากไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารอยูแลว โดยปจจุบันกรรมการที่
ไมไดรับเบี้ยประชุม คือ นายสุวิน ไกรภูเบศ นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ นางชญานณัณท เขื่อนพันธ และนาย ปรัชญา เลวัน ดังนั้นผูที่
ไดรับเบี้ยประชุมจะมีเฉพาะกรรมการอิสระทั้ง 4 ทาน
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
บริษัทเริ่มมีการจายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2555 โดยคาตอบแทนของคณะกรรมการสําหรับป 2555 (จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม12 พฤศจิกายน 2555) สรุปไดดังตาราง
ชื่อ – สกุล
พลโทเผด็จ จารุจินดา **
นายสุวิน ไกรภูเบศ
นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ
นางชญานณัณท เขื่อนพันธ **
นายปรัชญา เลวัน **
นายพีระพงษ กิติเวชโภคาวัฒน
พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย
นายวิบูลย พจนาลัย

สถิติการเขารวมประชุม (ครั้ง)*
2 / 24 / 4
5 / 57 / 7
5 / 57 / 7
2 / 24 / 4
2 / 24 / 4
5 / 57 / 7
5 / 57 / 7
5 / 57 / 7

คาตอบแทนรวม (บาท)
20,00060,000
45,00075,000
45,00075,000
45,00075,000

หมายเหตุ: * การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 และ 2/2555 เปนการพิจารณาเรื่องบัญชีธนาคารและเรื่องทั่วไปของบริษัท
โดยกรรมการไมขอรับคาตอบแทนในการประชุม
** พลโทเผด็จ จารุจินดา นางชญาณัณท เขื่อนพันธ และ นายปรัญชา เลวัน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญประผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

บริษัทเริ่มมีการจายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งแรก หรือครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 โดยคาตอบแทนของคณะกรรมการสําหรับป 2554 และป 2555 (จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม12
พฤศจิกายน 2555) สรุปไดดังตาราง
ชื่อ – สกุล

นายพีระพงษ กิติเวชโภคาวัฒน
พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย
นายวิบูลย พจนาลัย

ป 2554
สถิติการเขารวม
คาตอบแทน
ประชุม (ครั้ง)
รวม (บาท)

1/1
1/1
1/1

20,000
15,000
15,000

ป 2555
สถิติการเขารวม
คาตอบแทน
ประชุม (ครั้ง)
รวม (บาท)

4 / 46 / 6
4 / 46 / 6
4 / 46 / 6

80,000120,000
60,00090,000
60,00090,000

คาตอบแทนผูบริหาร
บริษัทจายคาตอบแทนแกผูบริหารในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดังสรุปในตาราง
จํานวนผูบริหาร*
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (ลานบาท)**

ป 2554
7 ทาน
12.08
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งวด 6 9 เดือนป 2555
7 ทาน
7.7811.58

หมายเหตุ * โครงสรางองคกรในปจจุบันมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 อยางไรก็ตาม ผูบริหารทั้ง 7 ทานตามโครงสราง
องคกรไดเขาทํางานกับบริษัทกอนหนาป 2554 (ยกเวนนายสุรพล เพชรกลึง และ น.ส.ศิริการย พัฑฒิวีระนนท ซึ่งเขา
ทํางานในป 2554) ดังนั้นจํานวนผูบริหาร และคาตอบแทนรวมของผูบริหาร จึงไดนับรวมผูบริหารทั้ง 7 ทานตั้งแตป 2554
** คาตอบแทนผูบริหารตามงบการเงินในป 2554 และงวด 6 9 เดือนป 2555 มีจํานวนเทากับ 13.37 ลานบาท และ
7.0411.58 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนการจายคาตอบแทนตามโครงสรางองคกรเดิมกอนการประกาศใชโครงสราง
องคกรใหมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ในขณะที่คาตอบแทนผูบริหารตามตารางขางตนเปนการจายคาตอบแทนตาม
โครงสรางองคกรใหม

(2)

คาตอบแทนอื่น

บริษัทไดใหคาตอบแทนอื่นในรูปของรถยนตประจําตําแหนงสําหรับผูบริหารบางตําแหนง
9.4

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดมี
นโยบายปฏิบัติตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ การ
กําหนดบทบัญญัติตางๆ จะยึดใหเปนแนวทางใหปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้บริษัทไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
โครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะกรรมการ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุมและ
บริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
โปรงใส โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1

สิทธิของผูถือหุน

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน
รวมทั้งจะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือการโอนหุน การมีสวนแบงในกําไร
ของบริษัท การไดรับขาวสารขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อถอดถอน
กรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือ
บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆแลว บริษัทจะดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช
สิทธิของผูถือหุน ดังนี้
• บริษัทสนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูสอบบัญชี เขารวมประชุมผูถือหุนอยาง
พรอมเพรียงกัน
• บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยใหมีสารสนเทศที่เพียงพอใหผูถือหุนรับทราบ
ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน หรือใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
• ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑที่ใชในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออก
เสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ
• เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่ โดยมีกรรมการและผูบริหารที่
เกี่ยวของเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม และเมื่อการประชุมแลวเสร็จ บริษัทจะจัดทํารายงานการ
ประชุมโดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนตรวจสอบได
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• บริษัทจัดใหมีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมผูถือหุนไวอยางชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมีการ
บันทึกจํานวนคะแนนเสียงที่ไดรับในแตละวาระวาเห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียงเปนจํานวนเทาใด ในแตละวาระ
ของการประชุมที่ตองมีการลงมติของที่ประชุมผูถือหุน
• ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนได
หมวดที่ 2

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทจะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุน
ตางชาติ และผูถือหุนสวนนอย โดยมีหลักการดังนี้
• คณะกรรมการจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือ
หุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
• บริษัทกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยหามหนวยงานที่ทราบขอมูลไปเปดเผยตอหนวยงานหรือ
บุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลไปเปดเผยหรือนําไปใชเพื่อหาประโยชนใหแกตนเองหรือ
ผูเกี่ยวของ จะถือเปนความผิดรายแรงและถูกลงโทษทางวินัย
• ในการประชุมผูถือหุน กรรมการและผูบริหารบริษัทจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของตนในแตละวาระ เพื่อให
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของ
บริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ
หมวดที่ 3

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมที่สําคัญ ดังนี้
ผูถือหุน :

บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรูและทักษะการบริหารจัดการ อยางสุดความสามารถในทุกกรณี
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
โดยรวม รวมทั้งเปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง

พนักงาน :

บริษัทจะใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การทํางานของ
พนักงาน ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน

ลูกคา :

บริษัทมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดย
ลูกคาจะตองไดรับสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย การบริการที่ดี ในระดับราคาที่เหมาะสม และเปนไป
ตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไว รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด มีการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาและบริการใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง

คูคาและเจาหนี้ :

บริษัทจะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคาและเจาหนี้ และมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มี
ตอเจาหนี้อยางเครงครัด ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงคของการใชเงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ
หลักทรัพยค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน

คูแขงทางการคา : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขง
ทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม และไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา
ดวยการกลาวหาในทางรายโดยไรมูลความจริง
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สังคมสวนรวม :

หมวดที่ 4

บริษัทจะไมกระทําการใดๆ ที่จะสงผลเสียหายตอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม อีกทั้งยัง
ตองแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคสังคม ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคมให
เกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยาง
เครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานที่กํากับดูแล

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรงเวลา และไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดทั้งรายงานทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
และมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยาง
เทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผานทางเว็บไซต www.beautycommunity.co.th
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงและสมเหตุสมผล งบการ
รวมของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความ
ถูกตองครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยาง
มีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น
บริษัทยังไมมีแผนจะจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธในอนาคตอันใกลนี้ แตจะมอบหมายให นายสุวิน ไกรภูเบศ ประธาน
เจาหนาที่บริหาร ทําหนาที่ในการติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษั ท ประกอบด วยกรรมการที่ มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดํ าเนิ นธุ ร กิจ ที่เ ป น
ประโยชนกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 8 ทาน
โดยเปนกรรมการอิสระ 4 ทาน ทําหนาที่ประธานกรรมการบริษัท 1 ทาน ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 2
ทาน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน เปนผูมีความรูทางดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการตรวจสอบความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได ทั้งนี้ บริษัทกําหนดใหอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แตตองไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการ
อิสระ ทําหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุนสวนนอย โดยปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการตางๆ ของบริษัท เพื่อให
ดําเนินไปอยางถูกตอง เปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
ประธานกรรมการบริษัท เปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลเดียวกันประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อใหเกิดการถวงดุลและ
การสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน เพื่อมิใหกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไมจํากัด
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการคือ
• คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 7 ทาน ซึ่งชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยคลองตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการตรวจสอบมีอยางนอย 3 ทาน ทําหนาที่ตรวจสอบและชวยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัท มี
ขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือโดยกฎเกณฑ ประกาศ ขอบังคับ หรือระเบียบของสํานักงาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีทั้งหมด 3 ทาน ทําหนาที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับอัตราคาตอบแทนของ
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอยตางๆ ดําเนินการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เขาเปนกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล การประเมินโบนัสและปรับขึ้น
เงินเดือน และอื่นๆ
อยางไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อแบงเบาภาระการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน โดยปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกธุรกิจใน
ระยะยาว และบริหารงานดวยความรอบคอบระมัดระวัง มิใดเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการ
ดําเนินงานตามหลักการดังตอไปนี้
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทจัดทําขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูปฏิบัติงานในฝาย
ตางๆ ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
ถูกตองตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งการให
ความสํ า คั ญ กั บ จริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จะทํ า ให มี ก ารปฏิ บั ติ ง านด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต การควบคุ ม ภายในทํ า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพขึ้นสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการของสวนตัว ของ
ครอบครัว ของญาติพี่นอง หรือของบุคคลอื่นที่รูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
• รายการที่เกี่ยวโยงกัน :
บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมกอนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบทุกรายการ รวมทั้งกําหนดราคาและ
เงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูพิจารณาความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทไดทํารายการที่เกี่ยวโยงกันแลว
บริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและประกาศ
ของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งเปดเผยรายการดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพื่อให
เกิดความโปรงใสในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และสถานการณอื่นๆ ที่
ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
• สถานการณอื่นๆ ที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไมใหบุคลากรของบริษัทที่เปนผูถือหุน หรือไดรับผลประโยชนจากบริษัทคูแขง หรือผูคา/
ผูขายที่บริษัทติดตอธุรกิจดวย เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับความสัมพันธทางธุรกิจกับ
กิจการดังกลาว เวนแตไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไมควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ขอเสนอเพื่อการพักผอน ที่พักรับรอง
หรือขอเสนอที่ใหเปนการสวนตัวตาง ฯลฯ หากการกระทําดังกลาวจะนําไปสูการสรางขอผูกมัดใหกับบริษัท หรือทํา
ใหบริษัทสูญเสียผลประโยชน
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใดๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัท
สามารถขออนุมัติจากผูอํานวยการฝายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปน
วิทยากร หรือการรับตําแหนงใดๆ เชน กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะชวยขยายวิสัยทัศน และประสบการณใหแก
บุคลากรผูนั้น แตจะตองไมนําเอาบริษัท หรือตําแหนงของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอก เวนแต
ไดรับอนุมัติใหทําเชนนั้นไดดวย
การควบคุมภายใน
บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมภายในเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกนักลงทุนวาบริษัทจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่ม
ความนาเชื่อถือใหกับงบการเงิน บริษัทไดวาจาง บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด ซึ่งเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบภายในโดยมี
ประสบการณในการตรวจสอบภายในใหกับบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัท เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแตปลายป 2553
ตอเนื่องถึงปจจุบัน
นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั้งให นางสาวหัสยา ใจบูชาศักดิ์ ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในจาก บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด
ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 3
เดือน
(4) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมี
การจัดทํารายงานผลงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ
ฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ โดยจะสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการเพื่อพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7
วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท โดยกรรมการสามารถรองขอสารสนเทศที่จําเปน
เพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารจะรวมกับพิจาณากําหนดวาระการประชุม โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละ
คนสามารถเสนอเรื่ องเข าสู วาระการประชุม ได โดยในบางวาระอาจมีผู บ ริห ารระดั บสู งเข าร วมประชุม ดว ยเพื่ อ ใหส ารสนเทศใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
(5) คาตอบแทน
บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจใหสามารถรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการได คาตอบแทนจะอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน
คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง กําหนดใหมีความเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ตามหลักเกณฑ
และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูง
ใจในระยะยาวสอดคลองกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละราย
(6) การพัฒนากรรมการและผูบริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแล
กิจการของบริษัท เชน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งการ
ฝกอบรมและใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก
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ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม
9.5

การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชน
ไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทําและ
เปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
2. บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ
ผูบริหาร และผูสอบบัญชี เพื่อใหบริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุนของผูบริหารทุกราย
3. ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมให
เปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบวามีการใชขอมูลภายในมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะ
ทําใหบริษัทหรือผูถือหุนไดรับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผูกระทําการเปนบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูกระทําผิดเปนผูบริหารระดับรองลงไป
คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดนั้นๆ
9.6

บุคลากร

ปรับปรุงขอมูลจากงวด 6 เดือนเปนงวด 9 เดือนป 2555

9.6.1 จํานวนพนักงานและผลตอบแทน

บริษัทมีจํานวนพนักงานของบริษัท (ไมรวมผูบริหาร) แบงตามสายงานหลักดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สายงานหลัก
ฝายการตลาด
ฝายปฏิบัติการขาย
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑและจัดซือ้
ฝายคลังสินคาและสํานักงาน
ฝายบัญชีการเงิน
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายพัฒนาธุรกิจและสือ่ สารองคกร*
เลขานุการผูบ ริหาร
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 30 มิถุนายน
ณ 31 ธันวาคม 2554
กันยายน 2555
9
1017
366
445475
9
10
62
8283
19
2223
5
56
2
23
472
576617
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หมายเหตุ: *ฝายพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองคกร ปจจุบันจะมีเฉพาะผูอํานวยการฝาย ซึ่งทําหนาที่วางนโยบายและประสานงานดาน
การพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองคกร

ที่ผานมา บริษัทไดใหคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแกพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เชน
คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสบทบกองทุน เปนตน ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินทั้งหมดดังนี้
ป 2554
472
85.41

จํานวนพนักงานประจํา (คน)
คาตอบแทนรวม (ลานบาท)

งวด 96 เดือน ป 2555
576617
49.5573.88

9.6.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ชื่อ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสินสถาพรซึ่งจดทะเบียนแลว” บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจํากัด ซึ่งบริษัทและพนักงานจะจายเงินเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 – 5 ของเงินเดือน การ
จัดตั้งกองทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว
9.6.3 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ พัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ความ
เขาใจในการปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการพัฒนาใหบุคลากรมีความกาวหนาในสายงานขึ้นไปเรื่อยๆ (Career
Path) และมุงเนนการสงเสริมใหองคกรสามารถแขงขันอยางมีความไดเปรียบในธุรกิจได
พนักงานขายหนารานทุกคนจะไดรับการอบรมรายละเอียดและคุณสมบัติของผลิตภัณฑทุกรายการ ตลอดจนวิธีการแตงหนา
การพัฒนาบุคลิกภาพ การใหบริการ เทคนิคการขาย การสื่อสารกับลูกคา การแนะนําลูกคา การจัดการสงเสริมการขาย การบริหาร
คลังสินคาหนาราน รวมไปถึงการใชระบบปฏิบัติงาน POS ที่เชื่อมตอกับโปรแกรมของบริษัท รวมระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 14 วัน
เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาที่สําคัญไดอยางครบถวน รวมทั้งมีการทดสอบกอนการออกปฏิบัติงานจริงเพื่อใหมั่นใจวาสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา
ทั้งนี้ สําหรับพนักงานในฝายอื่นๆ บริษัทมีนโยบายการฝกอบรมใหเหมาะกับความรูตามสายงาน เพื่อเสริมทักษะงานตามความ
รับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ
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