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9.  การก ากับดูแลกิจการ   
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการสร้างระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี   เพื่อให้การดําเนินธุรกิจ    
ของบริษัท  เป็นไปอย่างโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  มั่นคง  เจรญิเติบโต  และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย  
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  และความม่ังคั่งอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น  โดยมีนโยบายในการบริหารงานตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ  
ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี  โดยอาศัยความรู้  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังมาใช้ในการวางแผน
และการดําเนินงาน   ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้มีคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต   
ความขยัน อดทน อดออม  มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาความสามารถในการดําเนินงาน  พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ  การเมือง วัฒนธรรมและสังคมเพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 คณะกรรมการบริษัท  ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงได้ปรับปรุงหลักการกํากับดูแล   
กิจการที่ดี  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ  ASEAN  CG  Scorecard  และเป็นไปตามแนวทางหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี  2555   ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  9/2556   
เม่ือวันที่  28  มกราคม  2557   
 ประกอบด้วย   1.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
   2.  หลักการกํากับดูแลกิจการ  5  หมวด 
   3.  จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
   4.  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน 
 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่รายละเอียดใน  website  ของบริษัท  
(http://www.icc.co.th)  เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทํางาน
 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งม่ันพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง จากการมุ่งม่ันดังกล่าวส่งผลให้ในปี 
2556 บริษัทฯ ได้รับ 
 - ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี  2556  (Corporate Governance Report   

 of  Thai Listed Companies 2013) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการ 
  สนับสนุนจาก  ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ระดับคะแนน  93  คะแนน จัดอยู่ใน     
  ระดับ “ดีเลิศ”  (ระดับ  5  ดาว)  ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี  4 
 - ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี  2556  จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
  ระดับคะแนน  100  คะแนน  จัดอยู่ในระดับ  “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ”  ต่อเน่ืองเป็นปีที่  5 
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 1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ   
 คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อม่ันว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจน
มีการถ่วงดุลอํานาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม  ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและ
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย   จะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว 
  ดังน้ัน  คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังน้ี  
  1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  มุ่งม่ันที่จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ   และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  ไปปฏิบัติในการดําเนินงานของ
บริษัท  
 2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน   ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ระมัดระวัง   
ซื่อสัตย์ สุจริต  โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เก่ียวข้อง 
  3. ดําเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ริหารอย่างชัดเจน      
  4. ดําเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  รวม 
ถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 
  5. ดําเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญอย่างเพียงพอ  เชื่อถือได้  และทันเวลา  ตราบเท่าที่ 
ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท 
  6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
  7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  ผู้มีส่วนได้เสีย  ชุมชน  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  8. มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดม่ันในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการ
รับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีที่สุดอยู่เสมอ 
  9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม   
ตลอดจนมุ่งม่ันในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  
         10. ต่อต้านการทุจริต   การคอร์รัปชั่น   ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา    เคารพต่อกฎหมายและ 
สิทธิมนุษยชน 
           11. ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล  โดยยึดถือประโยชน์
ของบริษัทเป็นที่ตั้ง 
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  ในปี  2556  บริษัทฯ บริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี  2555  
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งครอบคลุมเน้ือหา  5  หมวด  ดังน้ี 
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ตระหนักถึง
หน้าที่ในการดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
นอกจากน้ียังคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  สนับสนุนและ
ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  สิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้ถือหุ้น  ได้แก่  
 - สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น  การซื้อขายและการโอนหุ้น 
 - สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 - สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
 - สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท 
 - สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน 
 - สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 - สิทธิในการแต่งต้ังและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   
 - สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่าง      
                 เพียงพอทันเวลา และเท่าเทียมกัน 
 - สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท 
 - สิทธิในการรับทราบข้อมูล  ผลการดําเนินงาน  นโยบายการบริหารงานอย่างสมํ่าเสมอและทันเวลา 
                 รวมถึงการรับทราบข้อมูลการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สําคัญ ข้อมูลท่ีใช้ในการ 
                 ประชุมผู้ถือหุ้น   รายชื่อผู้ถือหุ้น 10  อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุม 
                 สามัญประจําปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน  14  วันนับจากวันประชุม  จํานวนการถือหุ้นของ 
                 ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   และข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยจัดส่งเป็นรูปแบบเอกสารทั้ง 
                 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลัก- 
                 ทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ Website  ของบริษัท(http://www.icc.co.th)   
  นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว   คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง และ
ดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  ดังน้ี 
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 1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
   คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่  และวาระการประชุม   โดยมีคาํชี้แจง 
และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม   รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง 
   คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปีภายใน  120  วนั นับแต่
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท  ประชุมในวัน เวลา และสถานที่ท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง  และไม่เป็น
อุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแลผลการดําเนินงานของ
บริษัท และหากมีความจําเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ  เป็นเรื่องที่อาจกระทบหรือเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ  ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ จะเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป  ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ตามคู่มือ  AGM Checklist  ของ ก.ล.ต.  อย่างเคร่งครัด 
 ในปี  2556  บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  48  ปี พ.ศ. 2556  เม่ือวันที่  22  เมษายน  2556     
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  ซึ่งเป็นสถานที่ท่ีจัดประชุมเป็นประจําทุกปี  เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสนและสามารถ
เดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย พร้อมแนบแผนที่  สถานที่ท่ีประชุมที่มีความชัดเจน  เข้าใจง่าย  ไปกับหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น  
 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนและไม่มีการทําข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบ
อย่างเป็นนัยสําคัญต่อบริษัทหรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น  และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกันได้ 
    ก่อนการประชุม  
   1. บริษัทฯ แจ้งมติวาระและรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ        
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่  26  กุมภาพันธ์ 2556  
ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ  2  เดือน  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนจัดตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุม  
พร้อมเผยแพร่ผ่าน  website ของบริษัท  
 2. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ  
ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงพร้อมคําชี้แจง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ เพื่อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพจิารณาอนุมัติ  รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม  21  วัน  โดยส่งวันที่  1  
เมษายน 2556   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า  ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม   รายงานประจําปี               
งบการเงิน  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  แผนที่สถานที่จัดประชุม  
พร้อมคําอธิบายเอกสารและหลักฐานที่จําเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนํามาแสดง  และวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสิทธิ  
รวมทั้งข้อบังคับในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้
ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   (ข้อมูลในแต่ละวาระสามารถดูได้จากหนังสือนัดประชุม 
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ผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท)   อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไทย
ติดต่อกัน  3  วัน  ก่อนวันประชุม  13  วัน  ตั้งแต่วันที่  8 - 10  เมษายน  2556 
 นอกจากน้ีผู้ถือหุ้นสามารถ  Download  หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทํา และปฏิบัติตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งมี  3  แบบ  คือแบบ ก. แบบ ข.  และแบบ ค.  โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใด
แบบหนึ่ง 

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม  ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความ 
คิดเห็นและตั้งคําถามในเรื่องที่เก่ียวข้องกับบริษัท  โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่
เกินร้อยละ  5  ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท    มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และ / หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
    ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ปี  2557    บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  49  ปี พ.ศ. 2557    และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30  ธันวาคม 2556  โดยให้จัดทําเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี  มิลินทางกูร  
เลขานุการบริษัท  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  website  ของบริษัท   เม่ือครบกําหนดระยะเวลา  ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมสามัญ  ผูถ้ือหุ้นครั้งที่ 49  ปี พ.ศ. 2557 และเสนอบุคคลเพือ่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท 
 นอกจากน้ีบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามเก่ียวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม  โดยส่งผ่าน  E - mail : iccset@icc.co.th  หรือโทรสารของบริษัท : 0-0294-1155  
โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าอย่างชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น   พร้อมเผยแพร่บน  
website  ของบริษัท 
  ระหว่างการประชุม  
   1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และให้ความสําคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยถือเป็นหน้าที่ท่ีคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคน  และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง  
เพื่อพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเก่ียวกับบริษัทพร้อมตอบคําถามของผู้ถือหุ้น 
    ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี  48  ปี พ.ศ. 2556   เม่ือวันที่  22  เมษายน  2556  กรรมการ-
บริษัทเข้าร่วมประชุมครบ  11  ท่าน  ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท  และประธานกรรมการชุดย่อยทั้ง  5  ชุด      
เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง  เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร  ฝ่ายจัดการ  กรรมการผู้อํานวยการ 
และผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ  เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมด้วย  รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อพร้อมตําแหน่งของคณะกรรมการทุกคณะ  และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม    
ผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชมุ  ซึ่งสามารถดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน  website  ของ
บริษัท   

mailto:iccset@icc.co.th
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   2.  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย  โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้
ชี้แจงกติกาทั้งหมด  รวมถึงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตาม
ข้อบังคับของบริษัท พร้อมชี้แจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกราย
ซักถาม แสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ  ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน  ตรงประเด็น  และ
สรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ  Barcode  ทั้งเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง  
พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน  ถูกต้อง   ครบถ้วน  มีการบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับ
คะแนน จํานวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจน  ทั้งเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง   และ
บันทึกคําถามและคําตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม 
     ในปีท่ีผ่านมากรรมการผู้อํานวยการและประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม        
และมีผู้ถือหุ้นซักถาม  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อํานวยการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจง
และ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน  ครบถ้วน   รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น          
ครั้งที่  48   ปีพ.ศ.  2556  ที่เผยแพร่ใน  website  ของบริษัท 
  3.  คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น   เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง  รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ  ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล  และมีการ 
ใช้บัตรลงคะแนน  รวมทั้งมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน  
   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ  Barcode  ในการลงทะเบียนและนับคะแนน
เสียง เพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็ว แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
    การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  จะกระทําโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนน   และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง   ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ 
จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนท่ีมาประชุม  การนับคะแนนเสียงจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย   และ 
งดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน 
วาระนั้น ๆ  โดยใช้ระบบ  Barcode  ในการนับคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระผ่านทาง  
Projector  ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
    การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ  Barcode  ในแต่ละวาระ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท  วีระลอว์ ออฟฟิส 
จํากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทร่วมตรวจนับคะแนนเสียง และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ 
เพื่อความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทคอยสังเกตการณ์ร่วม   
อยู่ด้วย พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ  และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม   หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อ
โต้แย้งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว  สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม 
 
 
 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซ.ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 

 
- 71 - 

 

 

 

  ในปี  2556  การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ 
 

วาระ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น % 
1 - 4 191  244,751,030 100.00 - - - - - - 
5 188  241,754,100 98.74 6 3,083,100 1.26 - - - 
6 195  244,837,300 100.00       

 

(ก่อนเข้าวาระที่  5  มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม  3  ราย และก่อนเข้าวาระที่  6  ผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก  1  ราย) รายละเอียดดูจาก
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน  website  ของบริษัท   
   นอกจากน้ีก่อนเข้าวาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง 
 4. บริษัทฯ ดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่ม
วาระหรือพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปล่ียนแปลงข้อมูล
สําคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
 5. นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้บันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และได้
เผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท  (http://www.icc.co.th) 
 6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กําหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน  มี
รายละเอียดและข้อเท็จจริงท่ีครบถ้วนและเพียงพอ  วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ  พร้อมระบุ      
อยู่ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น   
   - วาระเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร ได้แยกเป็นแต่ละวาระ 
    •  วาระจา่ยเงินปันผล และวาระจัดสรรเงินสํารองต่างๆ 
   - วาระเกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนออกเป็นแต่ละวาระ 
      วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส าคัญ ได้แก่  
                        •  การจ่ายเงินปันผล  :  บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไร อัตราเงินปันผลท่ี
เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  มีการเปรียบเทียบ
เงินปันผลท่ีจ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีท่ีผ่านมา พร้อมระบุวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวัน
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล 
    •  การแต่งตั้งกรรมการบริษัท  :  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีเสนอให้เลือกตั้ง  มีชื่อ-นามสกุล  อายุ  ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการทํางาน  การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นระบุไว้ชัดเจน แยกเป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัท
ทั่วไป (หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)  และ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  พร้อมหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและประเภทของกรรมการที่เสนอ       

http://www.icc.co.th/
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(ตามข้อมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม)  โดยได้ผ่าน    
การพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา 
      กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่  บริษัทฯ ยังได้เสนอข้อมูล
การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา และจํานวนวาระ / ปีท่ีเคยดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย 
      ในปี 2557 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  49  ปี พ.ศ. 2557   รายละเอียดตามข้อ 3.  ก่อนการประชุม 
(สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 69 ในแบบ 56-1 น้ี 
   •   ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  :   คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี  มีการกําหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ   
       บริษัทฯ เสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็น
ประจําทุกปี  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นโยบายและหลักเกณฑ์การกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ  ระบุอยู่ในหน้า 62 - 63 ในแบบ 56-1 น้ี  นอกจากน้ียังแจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่าน
มาวงเงินที่ได้รับอนุมัติเป็นจํานวนเงินเท่าไร และจ่ายจริงเป็นเท่าไร จ่ายในรูปแบบใด รวมทั้งมีการสรุปจํานวนเงินที่
จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารเป็นรายบุคคลในแบบ  56-1 น้ี   
      •  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี  :  บริษัทฯ เสนอรายละเอียด
เก่ียวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  
จํานวนปีที่ทําหน้าที่  เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีท่ีผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรรมการตรวจสอบ 
   หลังการประชุม  

  1.   คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนน 
ในแต่ละวาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท  บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลง 
คะแนนเสียงผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน  
website  ของบริษัท   รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ  พร้อมประสานงานกับนายทะเบียน
บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกันตามสิทธิอย่าง
ครบถ้วน 
               2.   บริษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด   ชดัเจน
ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง  มีการบันทึกรายชื่อพร้อมตําแหน่งของกรรมการทุกคณะที่เข้าร่วมประชุม บันทึก
ประเด็นคําถามคําตอบ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  บันทึกจํานวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้ง 
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน  website  ของบริษัท  
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูล  โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป 
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 1.2 โครงสร้างการถือหุ้น   
   1. ในปี  2556  คณะกรรมการบรษิัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้น
ของบริษัทรวมกันเท่ากับ  7.05%   ซึ่งไม่เกิน  25% ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วของบริษัท  และสัดส่วนการถือหุ้น
ของหุ้น Free Float  เท่ากับ  38.82%  ซึ่งมากกว่า  25%  ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมด 
   2. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้
ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์  ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
    อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงํากิจการที่จะทําให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส  โดยในปี  2556  
บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่เก่ียวข้องที่ทําธุรกิจคล้ายหรือเก่ียวเน่ืองกัน และการถือหุ้นไขว้
ระหว่างกัน ตามหน้า 5 - 6 ในแบบ 56-1 น้ี  พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษทั 

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน   
 บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น   ให้ความสําคัญ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
ทุกรายอย่างเสมอภาค  สร้างความเท่าเทียมกันในผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ถือหุ้นรายย่อย  หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ  ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ  ในฐานะ
เจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่และมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองปฏิบัติอย่างเป็นธรรม    และการ 
อํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ  ดังน้ี 
 2.1 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
  1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  website  ของบริษัท รายละเอียดของปี  2557  ดูจากข้อ 3.      
ก่อนการประชุม (สิทธิของผู้ถือหุ้น)  หน้า 69 ในแบบ 56-1 น้ี 
  2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี  48   ปี พ.ศ.  2556  วันที่  22  เมษายน  2556  บริษัทฯ จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่  1  เมษายน 2556  เพื่ออํานวยประโยชน์
ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ   และ
เตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
   ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี  49  ปี พ.ศ.  2557  วันที่  21  เมษายน  2557  บริษัทฯ จะจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม  21  วัน  โดยส่งวันที่ 1  เมษายน  
2557 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม  รายงานประจําปี งบการเงิน  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอน
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การมอบฉันทะ ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนท่ีสถานที่จัดประชุม ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วน
เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง  และใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
   บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ   โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ 
    นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลท่ีบริษัทฯ  ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน  
website   ของบริษัท   (http://www.icc.co.th)     ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมตั้งแต่              
วันที่  20  มีนาคม  2556  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว  มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น 
  3. บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  สามารถมอบ
ฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทน  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในกิจการ
ต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม  โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 
รวมถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กําหนดเง่ือนไขซึ่งทําให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  โดยผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม
แทน  เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้  โดยบริษัทฯได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของ
กรรมการตรวจสอบทั้ง   4  ท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และสามารถดูข้อมูลเก่ียวกับกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง  4 ท่าน ได้จากรายงานประจําปีของบริษัท  ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่
ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และสามารถ  Download  หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทําและปฏิบัติ
ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จาก  website  ของบริษัท (http://www.icc.co.th)    ซึ่งมี  3  แบบ  คือ แบบ ก.    
แบบ ข.  และแบบ ค.  (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง 
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี  48  ปี พ.ศ. 2556  เม่ือวันที่  22  เมษายน  2556 

 ราย หุ้น %  (หุ้น) 
  ผู้ถือหุน้ตามทะเบียนรวม   1,987  290,633,730 100.00 
  ผู้ถือหุน้เข้าประชุม  195  244,837,300 84.24 
 เข้าประชุมด้วยตนเอง   76  30,070,164 10.34 
    มอบฉันทะ              119  214,767,136 73.90 
    -  มอบให้กรรมการตรวจสอบ  14  4,614,980 1.59 
    -  มอบใหผู้้อื่น              105  210,152,156 72.31 

 

   4. การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม  เป็นไปตามจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิ
เท่ากับหน่ึงเสียง 

http://www.icc.co.th/
http://www.icc.co.th/
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 5. บริษัทฯ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม โดยมีอากรแสตมป์สําหรับติด
หนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 6. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อย
กว่า  2 ชั่วโมง  และให้สทิธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว  มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียง
เป็นต้นไป 
 2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน   
   วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหน่ึงของบริษัทก็คือ การยึดถือว่าบริษัทฯ เป็นของส่วนรวมไม่ได้
เป็นของผู้ใดผู้หน่ึง ดังน้ันหน้าที่สําคัญหน้าที่หน่ึงของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ คือ ช่วยกันตรวจตราดูแล
ป้องกันไม่ให้มีการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยผู้ใด  โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลา 
ช้านาน ทําให้หน้าที่น้ีฝังรากลึกในสํานึกของพนักงานทุกระดับ 
  การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทําให้การบริหารงานของบริษัท มีลักษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคล    
เกือบทั้งหมดมาหลายทศวรรษ   โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน   ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสายงานอยู่
ตลอดเวลา   การดําเนินงานในลักษณะดังกล่าวทําให้ผู้บริหารท่านใดท่านหน่ึง ไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัย 
สําคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทําการตามลําพัง โดยปราศจากความรอบคอบ   
 นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติตาม  ISO 9001 : 2008  อย่างเคร่งครัด   
โดยยึดหลักความโปร่งใสของการจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งทําให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลท่ีดีในทุกด้าน ลักษณะ
การทํางานของบริษัทส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ 
  บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการถือ
ครองหลักทรัพย์  และการรายงานถึงการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  รายละเอียดดูจาก  หน้า 107 ใน
แบบ 56-1 น้ี  อีกทั้งได้กําหนดไว้ในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกําหนดไว้
ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน   
  ในปี  2556  ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามทุกหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 
 2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
 บริษัทฯ ดําเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ  มีเหตุมีผล คํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท การกําหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก จัด
วางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนด
เป็นนโยบายหน่ึงในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการ
เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล 
 การทํารายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ดําเนินการตามขั้นตอนการทํา
รายการที่เก่ียวโยงกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า  ได้แจ้งและเปิดเผยต่อท่ีประชุม
โดยระบุชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยง  นโยบายการกําหนดราคา  มูลค่ารายการ  คู่สัญญา  เหตุผลความ



บริษัท ไอ.ซี.ซ.ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 

 
- 76 - 

 

 

 

จําเป็นของรายการดังกล่าว  ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร 
และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี)   ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.   และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้อง
ประชุม  และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ  และได้เปิดเผยการทํารายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาด-
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน  website  ของบริษัท 
(http://www.icc.co.th)  นอกจากน้ี   ยังได้จัดทํารายการสรุปไว้ในรายงานประจําปี  และแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจําปี  (แบบ  56-1) ของบริษัท 
 และการทํารายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เม่ือเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ        
4.90 %  หรือเทียบกับรายจ่ายรวมเท่ากับ 13.52 %   ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ  25 
 นอกจากน้ี บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และจํากัดการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินกับบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย  โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ําประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตาม   
สัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทํารายการที่เก่ียวโยงกันของปี  2556  หน้า 131 - 134  ในแบบ 56-1 น้ี  รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส 
 ในปี  2556  ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการทํารายการเกี่ยวโยงกันหรือซื้อขายทรัพย์สินท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือ  
ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. 

 3. การค านึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมาย
หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน  จึงได้กําหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม   ตลอดจนคํานึงถึงชุมชน  
สังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ต่อต้านการทุจริต   การคอร์รัปชั่น  ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา  รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
 คํานึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจท่ีร่วมกัน  เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสู่การทําธุรกิจที่ยั่งยืน 
และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า สิทธิตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค 
 บริษัทฯ ได้จัดทําจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้กับกรรมการ  ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับผ่านระบบ  Intranet  และ  Website  ของบริษัท  (http://www.icc.co.th)  เพื่อให้กรรมการ  ผู้บริหาร  
และพนักงานของบริษัท  ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท  ผู้ถือหุ้น  ลูกค้า  พนักงาน  คู่คา้  เจ้าหน้ีการค้า  
เจ้าหน้ีเงินกู้   คู่แข่งทางการค้า  ภาครัฐ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากน้ี  บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณกรรมการบรษิัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน  ในการทําหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วย
จิตสํานึกที่ดีและเผยแพร่ให้กับกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกระดับผ่าน  Intranet   และ  Website                 
ของบริษัท 
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 และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกําหนด
มาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย 
 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร  ร้องเรียน   เสนอแนะ  ผ่าน  “ศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์”  โทร.0-2294-4999   E-mail : service@icc.co.th    บริษัทฯ กําหนดให้ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รายงานข้อ
ร้องเรียน  และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป   ข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม    โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ 
แบบ 56-1 น้ี 
 นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ   การต่อต้านการทุจริต   การคอร์รัปชั่น 
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน  รายละเอียดดูจากรายงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม หน้า 109 -122  ในแบบ 56-1 น้ี 
 ในปี  2556  ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญอย่างถูกต้อง   โปร่งใส ทันเวลา ตาม
กฎหมาย  และข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง  ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี  และสารสนเทศที่รายงาน
ตามเหตุการณ์  ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอ่ืนตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท       
โดยเปิดเผยสารสนเทศ ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท   ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และช่องทางอ่ืนๆ  ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน  
  บริษัทฯ  มีเว็บไซต์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก  เพื่อนําเสนอ  และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ทันเหตุการณ์   เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน 
นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด 
 1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส 
ตามท่ีควร  ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงิน  เพื่อให้สะท้อนผลการดําเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท และเน้นใน
ด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชํานาญ มีความเป็น
อิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มีคําอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน 
  บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ ก.ล.ต.  ภายในระยะเวลาที่กําหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเผยแพร่    
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  website  ของบริษัท  
(http://www.icc.co.th) 
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  อีกทั้งได้จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทํารายงานทางการเงิน         
ตามหน้า 135 ในแบบ 56-1 น้ี 
  ในปีท่ีผ่านมางบการเงินของบริษัทได้รับการรับรอง โดยไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
นําส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน 
  2. ข้อมูลท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี  (แบบ 56-1)  และรายงานประจําปีของบริษัท ได้
จัดทําและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ทุกข้อตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีปี 2555  เพื่อประโยชน์สําหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ  รายละเอียดข้อมูล   
แต่ละหัวข้อ ตามแบบ  56-1  และรายงานประจําปีของบริษัท โดยได้เผยแพร่ผ่าน  website ของบริษัท  
  ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่ถูก ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดําเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูล            
ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 
  3. บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  หลักการกํากับดูแลกิจการ  5  หมวด จริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ    จรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ผ่าน  
website  ของบริษัท   
  ในปี  2556  บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีปี  2555  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านรายงานประจําปี แบบแสดง
รายงานข้อมูลประจําปี  (แบบ 56-1)  และ  website  ของบริษัท   
  4. คณะกรรมการบริษัท  ได้กําหนดนโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า109 - 122 ในแบบ 
56-1 น้ี และกิจกรรมทางสังคมในรายงานประจําปีของบริษัท 
  5. บริษัทฯ มีการเปิดเผยการทํารายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาด-
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เปิดเผยชื่อบุคคลท่ีทํารายการ  ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ นโยบายราคาและ
มูลค่าของรายการ  พร้อมกําหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและยุติธรรม  ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การค้า เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจากรายการระหว่างกันหน้า 127 - 130 และข้อ  2.3  ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หน้า 75  ในแบบ 56-1 น้ี 
  6. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการ 
และผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัท  และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  รวมบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลง  รายละเอียดดูจาก    การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน   หน้า 107  ใน 
แบบ 56-1 น้ี   โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน  
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  7. บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความโปร่งใสเท่าเทียมกันและทั่วถึง สามารถเข้าถึงข้อมูล
อย่างสะดวก  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน  website  ของ
บริษัท (http://www.icc.co.th)    รวมถึงเผยแพร่การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ  และนําเสนอข่าว (Press Release)  ที่
เก่ียวข้องกับรายงานฐานะการเงินของบริษัท ผ่าน  website  ของบริษัทด้วย 
  8. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์  บริษัทฯ มีหน่วยงานสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ  ทําหน้าที่งานด้านผู้
ลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ ในการให้ข้อมูลและข่าวสารตามท่ีนักลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อ
ได้ที่  : 
    คุณดวงฤดี  มิลินทางกูร 
    เลขานุการบริษัท 
    โทรศัพท์  0-2295-0688  โทรสาร  0-2294-1155 
    E-mail : duangm@icc.co.th 
   หรือ คุณธัญลักษณ์  วรรธนะกุลโรจน์ 
    สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
    โทรศัพท์  0-2295-0688  โทรสาร  0-2294-1155  
    E-mail : iccset@icc.co.th 
   และได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกผ่านข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ใน website ของ
บริษัท (http://www.icc.co.th) 
   นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจําทุกปี ในสถานที่          
ทําการของบริษัท  เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วม
ประชุมชี้แจง 
   ในปี  2556  บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน  
“นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์”  ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี  5 ในงาน Saha Group Fair  ครั้งที่  17  ณ ศูนย์การ-   
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์ โดยมีกรรมการผู้อํานวยการและประธานกรรมการบริหาร
ร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจการ และผลประกอบการของบริษัท  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดทําหนังสือสรุปข้อมูล
ประวัติ และผลประกอบการของบริษัท แจกให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ท่ีมาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดจีากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ โดยบริษัทฯ จะนํามาปรบัปรุงพัฒนาและขยายผลเพื่อจัดเป็นประจําทุกปี  และ 
ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  website  ของบริษัท  (http://www.icc.co.th) 
  9. นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง-
ประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ   ตามข้อกําหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว  บริษัทฯ  ยังได้เปิดเผย
ข้อมูลต่อไปน้ี  ผ่านรายงานประจําปี   แบบ  56-1  และ website  ของบริษัท   และปรับปรุงข้อมูลบน  website  ให้
เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 

http://www.icc.co.th/
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  1. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และ 
   หน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจํานวนครั้งในการเข้า 

 ประชุมตามหน้า 55,56 และหน้า 153 - 165  ตามลําดับ ในแบบ 56-1 น้ี และได้เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ
คณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่าน  website  ของบริษัท  (http://www.icc.co.th) 

  2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวน 
   ค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับ หน้า 62 - 63 ในแบบ 56-1 น้ี 
  3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร หน้า 59 ในแบบ 56-1 น้ี และเผยแพร่ผ่าน  website   
   ของบริษัท 
  4. โครงสร้างการถือหุ้น  มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้      
   ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจําปี  หน้า 50 ในแบบ 56-1 น้ี  และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท   
  5. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท หน้า 58 ในแบบ 56-1 น้ี 

นอกจากน้ี ยังเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง หน้า 30 - 40 ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  และโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  หน้า 5 - 6 ในแบบ 56-1 น้ี  และได้เผย 
แพร่ผ่าน  website  ของบริษัท 

  6. เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หน้า 1 - 6 ในแบบ 56-1 น้ี 
  7. เปิดเผยลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ  
   แข่งขัน  รวมทั้งสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด ตาม 
   ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 7 - 33 ในแบบ 56-1 น้ี 
  8. เปิดเผยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ  พร้อม 
                 ทั้งแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง  ตามปัจจัยความเสี่ยง หน้า 34 -39 ในแบบ 56-1 น้ี และ 
   เผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท 
  9. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท  ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน   
   ในส่วนต่างๆ  5  ส่วน ตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต.  ตามการควบคุมภายใน และการบริหารการจัดการ 
   ความเสี่ยง  หน้า 123 - 125 พรอ้มรายงานการกํากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ  หน้า 126ใน 
   แบบ 56-1 น้ี  และเผยแพร่ผ่าน   website  ของบริษัท 
 10. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่ผ่าน  website   
  ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ 
  11. เผยแพร่รายงานประจําปีของบริษัท ย้อนหลัง  10  ปี   และแบบ  56-1  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น          
        ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน  website  ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ 
  12. เปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
    และเลขานุการบริษัท   ซึ่งทําหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์  และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท 
  13. เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท  
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  14. เผยแพร่ข้อบังคับ  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของบริษัท ผ่าน website  ของบริษัท  
  15. เผยแพร่กฎบัตร กําหนดหน้าที่  ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ 
   บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผ่าน  website  ของบริษัท 
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
   คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการชี้แนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการ
ทํางานของฝ่ายจัดการ  จัดให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี   โดยได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  พร้อมจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร และ
แจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน   กํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น   
พร้อมดแูลให้บริษัทมีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย 
  ในปีท่ีผ่านมา  ไม่ปรากฏบริษัทฯ  
  - มีการกระทําที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง 
  -  มีการกระทําผิดด้านการทุจริต หรือกระทําผิดจริยธรรม 
  -  มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
  -  มีกรณีเก่ียวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทําหน้าที่สอดส่องดูแล 
    ของคณะกรรมการ 
  1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท   
             คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย  บุคคลท่ีมีความรู้ความ 
สามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย  ไม่จํากัดเพศ  และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด  โดยมีกรรมการที่ไม่ได้
เป็นกรรมการบริหาร 2 คน  ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีบริษัทฯ ดําเนินกิจการอยู่  มีกรรมการอิสระตามประกาศ
ของ  ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหน้า 55 ใน
แบบ 56-1 น้ี 
            คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระ  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกฑณ์ที่ ก.ล.ต.  กําหนด 
นิยาม  “กรรมการอิสระ”  ระบอุยู่ในแบบ  56-1  เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49  
ปี พ.ศ. 2557  และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท  (http://www.icc.co.th)       
           บริษัทฯ  มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถจาก
หลากหลายวิชาชีพ   มีวิสัยทัศน ์  เป็นผู้มีคุณธรรม  และมีประวัติการทํางานที่ไม่ด่างพร้อย   แสดงความคิดเห็น 
อย่างอิสระโดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน มี
กรรมการผู้อํานวยการและประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ  ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดําเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท  และการปฏิบัติงานของบริษัท 
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย    และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
 
  

http://www.icc.co.th/
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  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา   
   คณะกรรมการสรรหา   พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ  ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ   
   คณะกรรมการบริษัท  ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น   มีวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับของ
บริษัท และเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีก  โดยมีคณะกรรมการสรรหา  
เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลท่ีเหมาะสม  เพื่อให้ม่ันใจว่าบุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม  ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
      จ านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปด ารงต าแหน่ง อายุกรรมการและจ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่ง    
          บริษัทฯ ไม่ได้กําหนดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทแต่ละท่านไปดํารงตําแหน่ง  อายุกรรมการ  และ
จํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด   เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ  และความเชี่ยวชาญ 
ของกรรมการบริษัท  แต่ละท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหน่ง  ตราบเท่าที่กรรมการบริษัท
ทุกท่านมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท  ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้น 
   บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท  ประวัติ  ประสบการณ์  การถือหุ้นในบริษัท  และรายละเอียด
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่น หน้า 153 - 168  ในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1  น้ี  ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจํานวน  3  ท่าน ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า  5  บริษัท    แต่บริษัทฯ ม่ันใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด   เน่ืองจากกรรมการบริษัท 
และกรรมการบริหารทั้ง  3  ท่าน  ได้อุทิศเวลาในการ  ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่   โดยได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอทุกครั้ง  และทําคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด 
  การไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท  กรรมการผู้จัดการ  และผู้บริหาร   
   คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทใน 
บริษัทอื่น  ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
   นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทท่ีบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท   
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร  บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นน้ัน
ประกอบธุรกิจอะไร มีความจําเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหน่ึงในกลุ่มเข้าไปเป็น
ตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจําเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจน้ันๆ    
   การรวมหรือแยกต าแหน่ง  
  ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระมิได้เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้อํานวยการและประธานกรรมการบริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน  มีความอิสระจาก
กัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน  โดยประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้นํา  และเป็นผู้ควบคุมการประชุม
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คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สนับสนุนให้กรรมการ  และ
ผู้บริหาร ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนํา ดแูล การดําเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไป
ก้าวก่ายงาน  หรือธุรกิจประจําของฝ่ายจัดการ   กรรมการผู้อํานวยการและประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นําใน 
การบริหารงาน และวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด   นอกจากน้ี
คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และของฝ่ายจัดการไว้อย่าง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  จัดทําเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะและมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท 
ที่กําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้  เพื่อความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการ และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท 
    เลขานุการบริษัท  
  บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี  มิลินทางกูร  ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม  และผ่านการ
อบรมหลักสูตรเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท  อีกทั้งมีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง  เป็น
ผู้รับผิดชอบทําหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี      หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดูจากหน้า 60 - 61 ในแบบ 56-1 น้ี 
 2.   คณะกรรมการชุดย่อย 
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจในการดําเนินงานของบริษัท  ว่ามีการดําเนินงานที่โปร่งใส  มีผู้กลั่นกรอง  สอบทาน
และให้คําแนะนําอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทําหน้าที่ดังกล่าว 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ  ปัจจุบันประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน  เพื่อช่วยในการกํากับดูแล
กิจการของบริษัท  รายละเอียดดูจากหน้า 55 และ 90 -104 ในแบบ 56-1 น้ี 

               คณะกรรมการบริษัทได้จัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ  โดยกําหนดวาระการดาํรงตําแหน่ง 
ขอบเขตอํานาจหน้าที่  เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ 
ชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน  พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท  

               โครงสร้างคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละชุด  รายละเอียดดูจากหน้า 55 - 56
ในแบบ 56-1 น้ี   
    3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
   3.1 ภาวะผู้น า และวิสัยทัศน์   
   คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ  ตลอดจน
ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท  โดยแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และผู้บริหาร  ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการเป็น
ผู้ดูแล และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ที่กําหนด  พร้อมกําหนดขอบเขตอํานาจ
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด  ซึ่งมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท
กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน  เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 
     คณะกรรมการบริษัท  ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการ
กําหนดวิสัยทัศน์ / พันธกิจของบริษัท  เพื่อให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน และได้พิจารณาทบทวนเป็นประจําทุกปี  รายละเอียดดูจาก หน้า 2 - 4  ในแบบ 56-1 น้ี 
 3.2   การก ากับดูแลกิจการที่ดี    
  บริษัทฯ ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน  เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจกให้กับกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย    
ต่าง ๆ  ผู้บริหาร  และพนักงาน  เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ  และเป็นหลักยึดใน
การทํางาน  ซึ่งในปี  2557  น้ีบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ  และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ฉบับใหม่  เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet  และ Website ของบริษัท 
 อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง
การเงินเสนอไว้ในรายงานประจําปี  และ แบบ 56-1 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการด้วยการ
จัดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ   โดยในปี  2557  น้ี   บริษัทฯ  จะจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
  คณะกรรมการบริษัท  มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ  มีการ
กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล  เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น  และปฏิบัติตามกฎเกฑณ์ของ ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
                      คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
                     คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ   
นิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ต. 
และส่งสําเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป 
                     คณะกรรมการบริษัท  กําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน
และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
                     รายละเอียดดูจาก การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 107 ในแบบ 56-1 น้ี 
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 3.4 ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง   
   คณะกรรมการบริษัทจัด ให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริษัท  ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดําเนินงาน  การเงิน             
การปฏิบัติงาน   และการกํากับดูแล  โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ     
ระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คําแนะนําเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้ดําเนินการ ตาม
แนวทางที่กําหนดอย่างมีประสิทธิผล  มีความเป็นอิสระสามารถทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่  
รายละเอียดดูจาก การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง  หน้า 123 - 126  ในแบบ 56-1 น้ี 
  บริษัทฯ จัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยมีเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแล   และยังว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  เป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงาน
ด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน   ในปี 2556    คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง 
นายคํานึง  สาริสระ PARTNER   บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จํากัด   เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน   ประวัต ิ
และคุณสมบัติ ดูจากหน้า 170 ในแบบ 56-1 น้ี 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งประกอบด้วยนายอมร อัศวานันท์   เป็นประธานคณะกรรมการ   
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา   นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง   นางสาวมัญชุสา ธีรพงษพ์ิพัฒน์   นายณัฐพัฒน์   เพ็ชร-
รัตนาภรณ ์  นางพิธชา ภู่สุนทรศร ีเป็นกรรมการ  และนางดวงฤดี  มิลินทางกูร  เป็นกรรมการเลขานุการ พร้อม
รายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงในปี  2556  ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
  ในปี  2556  หน่วยงาน  “Corporate System Development”  ซึง่เป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกสําคัญ    
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานของบริษัท  ได้ร่วมกับผู้อํานวยการฝ่ายทุกฝ่าย  วางแผนดําเนินการปรับปรุงพัฒนา  
และสอบทานระบบงาน และติดตามให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาระบบงานด้านการปฏิบัติ (Operational System)     
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง  ภายใต้เป้าหมายที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดและ
ทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 
      4.   การประชุมคณะกรรมการ   
  คณะกรรมการบริษัท   กําหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 
ยกเว้นกรณีมีเหตุจําเป็น   และมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
             คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่  เพื่อรับทราบร่วมวาง
นโยบายและตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท  ได้กําหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปี   โดยจัด 
ขึ้นทุกเดือนและได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า  เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้ง
ระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุมครั้งก่อน  และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบเรื่อง  เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ-
ผู้อํานวยการบริษัทร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม   
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  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม  โดยเสนอผ่านเลขานุการ
บริษัท  และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย  เลขานุการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมและจัดเก็บ
รายงานการประชุมท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบริษัท    พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้อง
ตรวจสอบได้ 
  ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม  เพื่อชีแ้จงข้อมูล 
ในฐานะผู้เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก
กรรมการผู้อํานวยการหรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง 
  ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท  ซึ่งทําหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่
ตนมีส่วนได้เสีย 
  นอกจากน้ีในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด 
  เม่ือสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทํารายงานการประชุม  และจัดส่งให้ประธาน-
กรรมการบริษัท  พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง  และเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการ
ประชุมครั้งถัดไป ทั้งน้ี กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความ
ชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้ 
  รายงานการประชุมท่ีที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สํานักงานบริษัท  และจัดเก็บใน
รูปแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อ
สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 
  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเอง  
ตามความจําเป็นอย่างสมํ่าเสมอ  และมีการรายงานผลการประชุมให้กรรมการผู้อํานวยการบริษัท  และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท  รับทราบทุกครั้ง 
  ในปี  2556  (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56) คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุม จํานวน  
12  ครั้ง  การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน  ตามหน้า 56 ในแบบ 56-1 น้ี  ซึ่งกรรมการแต่ละ
ท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80  ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 
 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท   
  คณะกรรมการบริษัท   กําหนดให้มีการประเมินผลงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการบริหาร 
   คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างระมัดระวังและเพียงพอ 
อยู่เป็นประจําสม่ําเสมอทุกปี  มีการพิจารณาทบทวนผลงาน  ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ในระหว่างปีท่ีผ่านมา          
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น 
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   จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทสรุปว่า  คณะกรรมการบริษัทมีข้อแนะนําให้กับคณะกรรมการ
บริหารอย่างสมํ่าเสมอในที่ประชุมทุกเดือน  โดยคณะกรรมการบริษัทขอให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการ
ดําเนินงานรวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งทําเช่นน้ีมาเป็นเวลา
หลายสิบปี  รวมถึงรายงานผลประกอบการของบริษัทและผลประกอบการของแต่ละฝ่าย  รวมทั้งส่วนแบ่งการตลาด
อย่างละเอียด   และคําแนะนําตา่ง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทได้มอบให้คณะกรรมการบริหารนําไปแก้ไข หรือ
ปฏิบัติให้บรรลุตามคําแนะนํา 
   การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมินกรรมการบริหาร 
คนอ่ืนๆ ตามหัวข้อท่ีได้กําหนดขึ้น  เพื่อใช้สําหรับพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหน่ึง และอีกส่วน
หน่ึงจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
   คณะกรรมการบริษัท  มีการประเมินผลงานประจําปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยการประเมินผลงาน
กรรมการผู้อํานวยการเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท  จากผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเดือน รวมทั้งผลงานด้านการขายและการทํากําไรของบริษัทในแต่ละปี   และในปี  2556 น้ี   
ประธานกรรมการบริษัทได้เพิ่มให้คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ร่วมประเมินผลงาน 
ของ CEO ด้วย 
 6. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร   
             คณะกรรมการบริษัท ดูแลและดําเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ 
ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
   คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณา
จากประสบการณ์  ภาระหน้าที่  ขอบเขตและบทบาท  ความมีส่วนร่วม  และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ
ท่าน  นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว  
  ทั้งน้ีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  48  ปี พ.ศ.  2556  เม่ือวันที่  22  เมษายน  2556  ได้อนุมัติวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน  20  ล้านบาทต่อปี  โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 
  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกําหนด     
ซึ่งพิจารณาจากผลการดําเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน 
  หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี  2556  
รายละเอียดดูจาก  หน้า 62 - 63 ในแบบ 56-1 น้ี   
  กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน  (ESOP)  มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษายึดเหน่ียวให้ผู้บริหาร  และพนักงาน
มีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัทอย่างม่ันคงถาวร  อีกทั้งพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นยังมีภาระต้องเสียภาษีจากการรับ
โอนหุ้น จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยังไม่เอื้ออํานวย  ทําให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร 
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 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร   
             คณะกรรมการบริษัท  มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเน่ือง       
   คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  
โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP),  Audit 
Committee Program (ACP),  Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)  และ  Finance for   
Non  Finance Director (FND)   ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)    ตลอดจนการจัด
สัมมนาหลักสูตรสั้นๆ  อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร  
และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต 
  ในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการตรวจสอบ  1  ท่าน  เข้าอบรมหลักสูตร   
  รู้รอบด้านเตรียมการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
             คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีเข้ารับตําแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก  
พร้อมจัดทําคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่  เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสําคัญของบริษัท  นโยบายใน   
การกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ   พ.ร.บ. มหาชน   และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.  
 นอกจากน้ีบริษัทฯ  ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการทุกท่าน    เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษา 
และทบทวนกฎระเบียบข้อกําหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ตลอดเวลา 
 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทมีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา  ดูงาน และทัศนศึกษากับบริษัทคู่ค้า 
หรือองค์กรอื่นๆ อยู่สมํ่าเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 8. แผนการสืบทอดงาน   
             คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ  เพื่อการก้าว 
สู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 
   คณะกรรมการบริษัท  มอบหมายให้กรรมการผู้อํานวยการและประธานกรรมการบริหารร่วมกับฝ่าย
สํานักงานบริษัท  จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร ดังน้ี 

1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทํางานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง - ระดับ
ผู้อํานวยการฝ่าย  ทั้งในระดับสายงาน และข้ามสายงาน     

2. กําหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตําแหน่งให้เหมาะสม 
3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจําเป็น 
4. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับ 

งานบริหารระดับสูง 
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5. จัดต้ัง  Corporate Strategies and Strategic Directions    และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูง  และ
ระดับกลางได้ทํางานร่วมกัน 

6. จัดให้มี  Committee  ต่าง ๆ  เชน่ Marketing, Advertising, Research ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน 
และศักยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

7. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นท้ังระดับสายงาน และข้ามสายงาน 
8. การฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ เช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด การบริหาร

สินค้าและการออกแบบ 
9. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร  

และมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น 
    10.  จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น  ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิด 
     อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรอง ๆ 
     11.   จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม มาประจําอยู่ในแต่ละฝ่าย  เช่น  CFO  ฝ่าย 
     12.   จัดให้มีการเขียนแผนการทํางานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหารระดับรองๆ   

13.  จัดให้มีการสับเปล่ียนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตําแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ 
14. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติต่อกัน  อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี

ความสุข 

 2. คณะกรรมการชุดย่อย   
  โครงสร้างกรรมการของบริษัท  ประกอบด้วย 
  1. คณะกรรมการบริษัท 
 2. คณะกรรมการบริหาร 
  3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  4. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
  5. คณะกรรมการสรรหา 
  6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  รายชื่อกรรมการแต่ละชุด  ตามหน้า 55 ในแบบ 56-1 น้ี 
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจในการดําเนินงานของบริษัท ว่ามีการดําเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน
และให้คําแนะนําอย่างรอบคอบ 

   คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  เพื่อทําหน้าที่ดังกล่าว  และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ   ปัจจุบันประกอบด้วย   คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  โครงสร้าง
คณะกรรมการและการจัดการของบริษัท มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ  มีการมอบอํานาจระหว่าง
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คณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน พร้อมจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท  ครั้งที่  1/2556   เม่ือวันที่  28  พฤษภาคม  2556   พร้อมบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการ
ประชุมอย่างชัดเจน 

   โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน  เพื่อช่วยในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท 
   -   คณะกรรมการบริษัท   มีจํานวน  11  ท่าน  โครงสร้างกรรมการบริษัทตามหน้า 55 ในแบบ 56-1 น้ี   และ
กําหนดให้มีการประชุมทุกเดือน 

        ในปี  2556  (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56)   คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทุกเดือน 
                   การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน  ตามตาราง หน้า 56 ในแบบ 56-1 น้ี 
      -   คณะกรรมการบริหาร  คือ  คณะบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน  13  ท่าน   
                   ประกอบด้วยกรรมการบริษัท  4  ท่าน  และผู้บริหาร 9 ท่าน  ให้ทําหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท  ซึ่งมีฐานะเป็น

พนักงานหรือลูกจ้างประจําของบริษัท  และกําหนดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์ 
         ในปี  2556  (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56)  คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน  ตามตาราง  หน้า 56 ในแบบ 56-1 น้ี 
   -  คณะกรรมการตรวจสอบ  คือ  กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระมีจํานวน  4  ท่าน และกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวน    2    ท่าน  (คุณอมร  อัศวานันท์  และคุณดวงพร  สุจริตานุวัต)  จบการศึกษาและมีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  2  ปี   กําหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ  สําหรับกรณีพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน และกรณีพิเศษ 
  บริษัทฯ ไม่ได้กําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ  
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงาน       
ในรอบปีที่ผ่านมา 
  ในปี  2556  (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56)  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม  
จํานวน   11  ครั้ง  การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  ตามตารางหน้า 56 ในแบบ 56-1 น้ี 
   -   คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   ประกอบด้วยกรรมการบริษัท  2  ท่าน  และผู้บริหาร  1  ท่าน         
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  1  ปี  และมีการประชุมประจําปีละ  1  ครั้ง  และจัดประชมุเป็นวาระพิเศษ      
กรณีจําเป็น 
  ในปี  2556  (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56)  คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนมีการ
ประชุม จํานวน  2  ครั้ง  การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน   ตามตาราง หน้า 56 ใน 
แบบ 56-1 น้ี 
     - คณะกรรมการสรรหา  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท  4  ท่าน และผู้บริหาร  1  ท่าน  มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ  1  ปี  และมีการประชุมประจําปีละ  1  ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจําเป็น 
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 ในปี  2556  (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56)  คณะกรรมการสรรหามีการประชุม จํานวน 
  3 ครั้ง   การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา  ตามตารางหน้า 56ในแบบ 56-1 น้ี 
     - คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ  1  ท่าน   กรรมการบริษัท  1  ท่าน  
และฝ่ายจัดการ  5  ท่าน  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  2  ปี  กําหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 
1 ครั้ง  และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจําเป็น 

  ในปี  2556  (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม
จํานวน 6 ครั้ง  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ตามตารางหน้า 56 ในแบบ 56-1 น้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
 -  อ านาจด าเนินการ  
   1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการสรรหา  
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ 
   2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ      
และ / หรือ บุคคลอ่ืนใดไปปฏิบัติ 
   3. พิจารณาอนุมัติการกู้เงินในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ของกิจการ 
   4. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท 
   5. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท 
   6. พิจารณาอนุมัติการเข้าค้ําประกนั / ยกเลิกการค้ําประกันการรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อ
บุคคล / บริษัทในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท 
   7. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท 
   8. พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเข้าข่ายรายการที่เก่ียวโยง 
   9. ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหา
ผู้กระทําความผิดต่อบริษัทเพื่อให้ดําเนินคดีอาญา และแต่งต้ังตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวน้ีทั้งมีอํานาจถอนคํา   
ร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอม ยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งต้ังทนายว่าความ เพื่อฟ้องหรือยื่นคําให้การ
ต่อศาลทุกศาล  เพื่อดําเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด  สําหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ / หรือที่เป็น
ปกติวิสัยทางการค้า 
    10. เสนอการเพิ่มทุน ลดทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น  การแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อบังคับและ / หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 
   11. มอบอํานาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใดทําการแทนได้ 
   12. มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม  
หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น 
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   13. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
   14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท 
 -  หน้าที่และความรับผิดชอบ  
   1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัท  ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
   2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสมํ่าเสมอ 
    - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 
    - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้ 
    - รายงานผลการดําเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ 
    - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
   3. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและ
ความม่ังคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
   4. ควบคุมการดําเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมการติดตามพันธะที่กําหนดในสัญญาที่เก่ียวข้อง
ของบริษัท 
   5. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปี รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไป  
ตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   6. ส่งเสริมให้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง 
   7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้ม่ันใจว่าการทํารายการต่างๆ ได้รับอนุมัติ    
จากผู้มีอํานาจ  มีการสอบทานและจัดทําบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนําทรัพย์สิน
ของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ 
   8. การทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ี
ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ให้ถูกต้อง 
   9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ / 
หรือสอบทานแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
   10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
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   11. กําหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกําหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
กําหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี )   และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น  
ในระหว่าง 21 วัน  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง  บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้  โดยประกาศให้ 
ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน  ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุ้น หรือกําหนดวันเพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD)  ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 
2  เดือน  และกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อ
รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา  225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ี เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล 
   12. จัดทํารายงาน  “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”  โดยเปิดเผยไว้ 
ในรายงานประจําปีของบริษัท (แบบ 56-2)  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 
   13. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง    เพื่อให้ม่ันใจว่าได้แสดงข้อความ 
หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท 
   14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ 
   15. อื่นๆ ตามข้อกําหนดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  
   คณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจให้กรรมการบริหารลงนามกระทําแทนบริษัทในกิจการต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี 
 -  อ านาจด าเนินการ 
   1. ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
   2. พิจารณา วินิจฉัยการเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเข้าข่ายรายการที่เก่ียวโยงท้ังหมดทุกวงเงิน และสรุปผล  
เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทําสัญญาเก่ียวกับการซื้อและขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
ทุกประเภท ทําสัญญาให้บริการและรับบริการทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กับบุคคล บริษัท ห้างร้าน 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท 
   3. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร 
 -  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1. ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
   2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การดําเนินงานของบริษัท ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัทและ / หรือคณะกรรมการบริหาร เช่น เรียกร้อง ทวงถาม และรับชําระหน้ี หรือเรียกร้องทวงถามทรัพย์สินใดๆ 
รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆ จากบุคคล และบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ 
ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอํานาจตกลง เงื่อนไข และลงลายมือชื่อในสัญญา
ต่างๆ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
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   3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการบริหารโดยสมํ่าเสมอ 
    - โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง และรวดเร็ว 
    - โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้ 
   4. กํากับดูแลกิจการ ทบทวน และให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สําคัญ  แผนงาน  และ
งบประมาณประจําปี 
   5. รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน  รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทําการตรวจสอบ  แล้วเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ รวมทั้งมีอํานาจสั่งจ่ายเช็ค 
ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมทั้งมีอํานาจทําสัญญาเก่ียวกับการกู้ยืม   
ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลักหลังซึ่งหนังสือสัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงิน  และหนังสือตราสารอื่นๆ 
กับบุคคลและบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ 
ของบริษัท   ตลอดจนให้มีอํานาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ  และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
   6. พิจารณา วินิจฉัย การกู้เงิน / คืนเงินกู้ การออกหุ้นกู้ของบริษัทท้ังหมด ทุกวงเงิน  เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการ และสรุปผล  เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
   7. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด สําหรับ
วงเงินที่เกินอํานาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
   8. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการ
บริษัทกําหนด  สําหรับวงเงินที่เกินอํานาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ เช่น ทําสัญญาเก่ียวกับการให้เช่า  ให้เชา่ช่วงสังหาริมทรัพย์  และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งจดทะเบียน
สิทธิการให้เช่า และ / หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่า และ / หรือการเช่าช่วงต่างๆ  ทุก
ประเภทกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบ
ต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอํานาจในการตกลงเง่ือนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
   9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค้ําประกัน / ยกเลิกการค้ําประกัน การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบ 
ต่อบุคคล / บริษัท ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด สําหรับวงเงินที่เกินอํานาจให้พิจารณาวินิจฉัยและ
สรุปผล  เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
   10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัทต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนดสําหรับวงเงินที่เกินอํานาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
   11. อนุมัติการเปิด / ปิด บัญชีธนาคาร 
   12. อนุมัติการได้รับ / ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร 
   13. เปล่ียนแปลงสิทธิเซ็นสั่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้าและใบยืมสินค้า 
   14. อนุมัติการปรับสภาพราคา และ / หรือการทําลายสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ / หรือ ล้าสมัย 
   15. รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการตลาด 
   16. รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การติดตามหน้ี การจดจํานองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย 
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   17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอํานาจ
ลงโทษหรือให้คุณกับพนักงาน โยกย้ายตําแหน่ง หน้าที่การงานของพนักงาน และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงาน  
ออกคําสั่งให้พนักงานปฏิบัติ  รวมทั้งทําสัญญาเก่ียวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอํานาจในการตกลง
เงื่อนไข และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลกับกรมแรงงาน 
หน่วยงานประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท 
    18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่
พนักงานในตําแหน่งบริหารระดับต่างๆ 
   19. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทําความผิดต่อบริษัท เพื่อให้ดําเนินคดีอาญา และแต่งตั้ง
ตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวน้ี ทั้งมีอํานาจถอนคําร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทน
บริษัท แต่งตั้งทนายว่าความเพื่อฟ้อง หรือยื่นคําให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดําเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด 
   20. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    21. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
    โดยก าหนดเงื่อนไขการรับมอบอ านาจกระท าการแทนบริษัท ดังน้ี                      
    1. กรรมการบริหารลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และไม่ต้องประทับตราสําคัญของบริษัท ภายในวงเงิน         
5 แสนบาท 
    2. กรรมการบริหารลงนามร่วมกับกรรมการบริษัท ผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอีก 1 ท่าน และ  
ไม่ต้องประทับตราสําคัญของบริษัท ภายในวงเงิน 1 ล้านบาท 
    3. กรรมการบริษัทลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และประทับตราสําคัญของบริษัท ไม่จํากัดวงเงิน (ไม่ต้อง
มอบอํานาจกระทําการแทนบริษัท ทั้งน้ีเป็นไปตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้) 
    4. หากธุรกรรมที่ทํามีจํานวนเงินเกินจากวงเงินที่กําหนดธุรกรรมน้ันจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
คณะกรรมการ VC ภายในวงเงินที่บริษัทกําหนดไว้ 10 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ภายในวงเงิน 
ที่บริษัทกําหนดไว้ 50 ล้านบาท 
    5. ส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท ให้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
    6. กรณีที่เป็นรายการเร่งด่วนและไม่อาจจะอนุมัติตามขั้นตอนที่กําหนดได้ ให้กรรมการบริหารที่     
เป็นกรรมการบริษัท 2 ท่าน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติและดําเนินการไปก่อน แล้วค่อยนําเรื่องขอสัตยาบันจากที่  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัทตามวงเงินอนุมัติอีกครั้ง 
    7. กฎเกณฑ์น้ีให้พิจารณาทบทวนใหม่ทุกปี 
    โดยกําหนดให้มีนายทะเบียนควบคุมดูแล คือ  เลขานุการบริษัท  -  คุณดวงฤดี  มิลินทางกูร 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 -  อ านาจด าเนินการ 
   1. กําหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ
บริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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   2. มีอํานาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวข้องมาชี้แจง              
ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร 
   3. มีอํานาจในการตรวจสอบผู้ที่เก่ียวข้อง และเรื่องที่เก่ียวข้องภายในขอบเขตของอํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
   4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
 -  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ 
   2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 
   3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
   4. พิจารณา คัดเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
และเสนอค่าตอบแทนที่สมควร  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
   6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
    (ก)  ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
    (ข)   ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
    (ค)   ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด 
                             ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
    (ง)   ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
    (จ)   ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
    (ฉ)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
                             แต่ละท่าน 
    (ช)   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
                             กฎบัตร (charter) 
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    (ซ)   รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่  และความ     
                             รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
   7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทํา
ดังต่อไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
    (ก)  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
    (ข)   การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
    (ค)   การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง- 
                             ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
    หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กําหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ-
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรอืตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
   9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
   10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย 
  ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 -  อ านาจด าเนินการ 
   1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น 
   2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
 -  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
   2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี 
   3. พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท  (โดยคํานึงถึงผลประกอบการของ
บริษัท   และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน)  วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
จํานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีท่ีผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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   4. พิจารณาจัดสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นรายบุคคล โดยคํานึง 
ถึงอํานาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ 
   5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา 
 -  อ านาจด าเนินการ 
   1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น 
   2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
 -  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
   2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือก โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   3. จัดทําความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
   4. เสนอชื่อบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
   5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
   6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 -  อ านาจด าเนินการ  
   1. ขอรับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกในกรณีจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
   2. มีอํานาจแต่งตั้งคณะทํางาน ประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 -  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจน
ต่อเน่ืองรวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สําคัญ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
   2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร 
   3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพโดยให้ความสําคัญกับสัญญาณ 
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการผดิปกติทั้งหลาย 
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   4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
   5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
   6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ 
   คณะกรรมการบริษัท กําหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ  ดังน้ี 
   1. ดําเนินการและ / หรือ บริหารงานประจําวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย 
ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท 
   2. ดําเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้วย
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
อย่างดีที่สุด 
   3. ดําเนินกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัท
ได้กําหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
   4. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดําเนินงานตามมติที่ประชุม และผลการดําเนินงานของบริษัทที่
สําคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกเดือน 

   5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
     บริษัทฯ  มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเสนอเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการที่ว่างลง  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มิใช่เป็น
การออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตําแหน่งกรรมการ
ที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป   เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  ตาม
ข้อบังคับของบริษัท   
   คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ   
มีวิสัยทัศน์   เป็นผู้มีคุณธรรม   และมีประวัติการทํางานที่ไม่ด่างพร้อย   แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  โดย
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน   มีกรรมการ-
ผู้อํานวยการและประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดําเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท   และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
     กรณีกรรมการอิสระ   คณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ  ตามหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ ก.ล.ต.  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น 
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        นอกจากน้ี  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท 
   1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  
    ตามข้อบังคับบริษัท  หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 18 และกฎบัตร  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กําหนด
จํานวนตําแหน่งกรรมการบริษัท  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  5  คน  และเลือกตั้งบุคคลท่ีไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
และข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด  ทั้งน้ีกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 
และมีจํานวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
   วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
   ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 และกฎบัตร  กรรมการบริษัทให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังน้ี                   
   1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
   2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
   3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากัน เกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
   วิธีการถอดถอน 
   - การออกตามวาระ 
    ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง 
ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้   ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม  กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปี
ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตําแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 
   - การออกนอกจากวาระ 
    1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ 
กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
     1. ถึงแก่กรรม 
     2. ลาออก 
     3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับน้ี 
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     4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด 
     5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
     6. ศาลมีคําสั่งให้ออก                   
    และตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 24  และกฎบัตร  ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการ 
ว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เว้น
แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
    2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคน
ใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 
 2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
   ตามกฎบัตรต้องมีจํานวนกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการ
บริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร  9  ท่าน  ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร   เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทโดยต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่บริหารจัดการกิจการ
งานของบริษัทได้เป็นอย่างดี 
  วิธีการแต่งตั้ง  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   วิธีการถอดถอน 
   - การออกตามวาระ 
    ตามกฎบัตรมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี  นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว  หาก 
คณะกรรมการบริษัท   ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่   ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติ 
หน้าที่ต่อไป  จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุด
เดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทําภายใน 2 เดือน  นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม 
กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้ 
   - การออกนอกจากวาระ 
    ตามกฎบัตรกําหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
    1. ถึงแก่กรรม 
    2. ลาออก 
    3. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 
    4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชน
เป็นผู้ถือหุ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด 
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    5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตําแหน่ง 
    และเมื่อตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) คณะกรรมการบริษัทอาจจะ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนแทนตําแหน่งที่ว่างลงหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร หากคณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่
ตนแทน 
 3. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ตามกฎบัตรต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการตรวจสอบ  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ดังน้ี 
   1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  
   2. เป็นกรรมการอิสระ 
   3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ        
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
   4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
   5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของ    
งบการเงินได้ 
   ทั้งน้ี หากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ / หรือคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมี
คุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปล่ียนแปลงไปทุกประการ 
   คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย  1 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน 
   วิธีการแต่งตั้ง  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   วิธีการถอดถอน 
   - การออกตามวาระ 
    ตามกฎบัตรมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี  นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเม่ือครบวาระแล้ว หาก
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งต้ังต้องกระทําภายใน 3 เดือน นับแต่
วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
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   - การออกนอกจากวาระ 
    ตามกฎบัตรกําหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
    1. ถึงแก่กรรม   
    2. ลาออก 
    3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
    4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
    5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์  
     และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 
    และเมื่อตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระ      
ไม่น้อยกว่า  2  เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบแทนตําแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลือ    
อยู่ของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 
    บริษัทฯ  ไม่กําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ 
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริษัท 
 4. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
   ตามกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาต้องมีจํานวนคณะละไม่น้อยกว่า 
3 คน   โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ / หรือบุคคลอ่ืนให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ทั้งน้ี
ต้องมีความรู้  และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหากรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 2 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน ดํารงตําแหน่งกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และแต่งต้ังกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา 
   วิธีการแต่งตั้ง  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   วิธีการถอดถอน 
   - การออกตามวาระ 
    ตามกฎบัตรมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเม่ือครบวาระแล้ว   
หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา     
แทนชุดใหม่  ให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบริษัท  จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ แทน
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมที่หมดวาระลง   ในการแต่งต้ังต้องกระทํา
ภายใน  2  เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่ได้ 
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   - การออกนอกจากวาระ 
    ตามกฎบัตรกําหนดให้กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
    1. ถึงแก่กรรม 
    2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 
    3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
    และเมื่อตําแหน่งกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหาว่างลง (นอกจากถึงคราวออก 
ตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
และกรรมการสรรหาแทนตําแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และกรรมการสรรหาที่ตนแทน 
    บริษัทฯ ไม่กําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 5. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
   ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริษัท  มอบหมาย 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กํากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอีก 6 คน 
  วิธีการแต่งตั้ง  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   วิธีการถอดถอน 
   - การออกตามวาระ 
    ตามกฎบัตรมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หาก 
คณะกรรมการบริษัท  ยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ 
แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งต้ังต้องกระทําภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบ
วาระของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระสามารถ
รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้ 
   - การออกนอกจากวาระ 
    ตามกฎบัตรกําหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
    1. ถึงแก่กรรม 
    2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 
    3. ถูกถอดถอนจากกรรมการบริษัท 
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ   
 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียว 
ข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา  
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ม ี
อํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา  
มารดา  คู่สมรส  พี่น้อง  และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มอีํานาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวม 

                 ถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหน่ึง  
                 ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวน 
                 ใดจะต่ํากว่า  ทั้งน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยง

กัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน โดย
อนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว  ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่ 

                 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ด้วย   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย  หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ 
ผู้ถือหุ้น  ซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น   ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท  
หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
           ทั้งน้ี หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
ของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ
อิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง ( 1 ) ถึง ( 9 )  แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท  ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) 
ได้  และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท  (http://www.icc.co.th)   
  
 4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย  และบริษัทร่วม  
  บริษัทฯ  ไม่มีบริษัทย่อย  แต่มีบริษัทร่วม  6  บริษัท  ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและ
บริษัทอืน่ๆ  บริษัทฯ  ไม่มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน  การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการของแต่ละบริษัท 
  นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  
ในบริษัทร่วมหรือบริษัทลงทุน  บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า  บริษัทอื่นน้ัน
ประกอบธุรกิจอะไร มีความจําเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหน่ึงในกลุ่มเข้าไปเป็น
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ตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจําเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจน้ัน ๆ 

 5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
 บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกําหนดไว้ในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติ
ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกําหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน  ให้กรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ  มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีต่อส่วนรวมและ
ต่อตนเอง  ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์  และ
ทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นําข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และ
ห้ามกระทําการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทําธุรกิจแข่งขันกับบริษัท  ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกนโยบายในการ
กํากับดูแลกิจการ  หลักการกํากับดูแลกิจการ  5  หมวด  จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนใน 
การดําเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทํางาน  และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท (http://www.icc.co.th)  
 ในระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัท มีกําหนดเรื่องดังกล่าวและกําหนดบทลงโทษทางวินัย 
ไว้สูงสุด คือการเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กําหนด 
 บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร  และพนักงาน  ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล
ภายใน  ทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  ยกเว้นการ 
ซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เก่ียวเน่ืองจากข้อมูลภายในดังกล่าว 
 นอกจากน้ันในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง  มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และการถือ 
ครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมรับ 
ทราบ  หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัท และ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของ 
ก.ล.ต. 
  ในปี 2556  ที่ผ่านมากรรมการบริษัทและผู้บริหาร  ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อ
ขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม  และไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท   ทั้งน้ีมีกรรมการบริษัท  
 1  ท่าน ซื้อขายหุ้นของบริษัท  และได้แจ้งให้ ก.ล.ต. รับทราบตามระยะเวลาที่กําหนด  พร้อมรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย 
 อีกทั้งยังกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้า
ก่อนการซื้อขายอย่างน้อย   1  วนั 
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 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ กําหนดให้กรรมการบริษัท  และ 

ผู้บริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตน  หรือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง   
ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มี 
การเปล่ียนแปลง 

 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท                   
  เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด ในรอบปีบัญชี 2556 จํานวนเงิน 1,260,000  บาท 
 2. ค่าบริการอื่น      -ไม่มี- 

 


