การกำากับดูแลกิจการ
การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดำาเนินงาน โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี และให้ความสำาคัญ
ต่อการสร้างระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำานาจ และระบบการควบคุมภายในที่
มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และไม่เกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนในระยะยาว

แนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ ตามเกณฑ์โครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับหลัก
เกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำาหลักการกำากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยา
บรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำาเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำาเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษทั มีการกำาหนดอำานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ ริหาร
อย่างชัดเจน
4. ดำาเนินการให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน
ที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำาเนินการให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ าำ คัญอย่างเพียงพอ เชือ่ ถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าทีไ่ ม่กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำาเนินการโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำาเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำานึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

การทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีการทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นประจำาทุกปี เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับหลัก
เกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และทันสมัยต่อสภาพการดำาเนินธุรกิจ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ และเป็นไปตามแผนงานที่กำาหนดไว้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ศึกษา และพิจารณาความเหมาะสมของการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ให้สอดคล้องกับ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรับเปลี่ยนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี พ.ศ. 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จากเดิม 5 หมวด เป็น 8 หลักปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดังนี้
1.1 บริษัทฯ กำาหนดนโยบายหลักการกำากับดูกิจการที่ดี ไว้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน
1.2 บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการศึกษา เพือ่ ปรับปรุงเพิม่ เติมแนวปฏิบตั ทิ ด่ี บี างส่วน เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้ฝา่ ยบริหาร ไปดำาเนินการและรายงานความคืบหน้าให้ คณะกรรมการทราบ
เป็นระยะๆ
2. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำาปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ระดับคะแนน 100 คะแนน จัดอยู่
ในระดับ “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
2.2 ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies ) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอยู่ในระดับ“ดีเลิศ”
(ระดับ 5 ดาว)

การกำากับดูแลกิจการ
การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสำาคัญของผูถ้ อื หุน้ และเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ เพือ่ ดูแลปกป้องคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้
ทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท คำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้น
ทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่
- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขายและการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท
- สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- สิทธิในการแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่า
เทียมกัน
- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท
นอกเหนือจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ แล้ว คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน ทัน
เวลาและโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง และดำาเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทมากขึ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำาคัญกับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นประจำาทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญั ชีของบริษทั
โดยจัดประชุมในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม
ในการติดตาม ดูแลผลการดำาเนินงานของบริษัท

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
1. แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 60 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการ
ศึกษารายละเอียดในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
2. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้น
ในรูปเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษใน website ของบริษัท ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น
3. จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริง และเหตุผล
ระบุว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบ
การประชุม เช่น รายงานประจำาปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ แผนที่สถานที่จัดประชุม
คำาอธิบายเอกสารและหลักฐานที่จำาเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำามาแสดง และวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสิทธิ รวมทั้งข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม
22 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานกำาหนด โดยส่งวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ ไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมมากกว่า 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 เมษายน 2560
กรณีผถู้ อื หุน้ ต่างชาติหรือผูล้ งทุนสถาบัน บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดภาษาอังกฤษ
ไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดูรายละเอียดทั้งหมด
ที่เกี่ยวกับการประชุมได้จาก website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
ในปี 2560 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ ประชุมแทน 4 ราย

การกำากับดูแลกิจการ
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำา และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3
แบบ คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำาถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ / หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 บริษัทฯ เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560
และเสนอบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ทงั้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท เมื่อครบกำาหนดระยะเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดัง
กล่าวทั้ง 2 เรื่อง
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำาถามเกีย่ วข้องกับการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม มากกว่า 30 วัน โดยส่งผ่าน
E-mail : iccset@icc.co.th หรือโทรสารของบริษทั : 0-2294-1155 ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเผยแพร่บน website ของบริษทั (http://www.icc.co.th)
ซึ่งในปี 2560 ผู้ถือหุ้นไม่มีการส่งคำาถามล่วงหน้า

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และให้ความสำาคัญต่อการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยถือเป็นหน้าทีท่ คี่ ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพร้อม
ตอบคำาถามของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2560 กรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 11 คน รวมถึงประธานกรรมการบริษทั ประธาน
กรรมการชุดย่อยทัง้ 6 ชุด กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการธรรมาภิบาล รวมทัง้
คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และผูอ้ าำ นวยการฝ่ายการเงิน รวมทัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั เข้าร่วมประชุมด้วย และบันทึก
รายชื่อพร้อมตำาแหน่งของคณะกรรมการทุกคณะ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งสามารถดูจากรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งจำานวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุม และประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาการประชุม
- วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น
เป็น 1 เสียง”
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะกระทำาโดยเปิดเผย มีบตั รลงคะแนนเสียงแจกให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนน
เฉพาะวาระไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระ เลือกตัง้ กรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ทุกคนทีม่ าประชุม
- การนับคะแนนเสียงจะนำาคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/ หรืองดออกเสียง รวมทัง้ คะแนนเสียงตามบัตรเสีย มาหักออกจากจำานวน
เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบ
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ หากเป็นคำาถามที่นอกเหนือจาก วาระให้ถามในวาระเรื่องอื่นๆ
- ในกรณีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมได้เริ่มไปแล้ว บริษัทฯ ให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนได้ตาม
วาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยจะนับเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน
อีกทัง้ ยังเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มทีใ่ นทุกวาระ ตอบข้อ
ซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น มีการบันทึกวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน จำานวนคะแนนเสียงทีไ่ ด้รบั ในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติการนับคะแนน
เสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ทัง้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งบันทึกคำาถามและคำาตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย
ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ในประเด็นที่มีข้อสงสัย และคณะกรรมการ
ได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ครบถ้วนทุกประเด็น โดยได้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
(http://www.icc.co.th)
3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โดยใช้ระบบ
Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำานวยความสะดวกและรวดเร็ว แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระ มีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั วีระลอว์ ออฟฟิส จำากัด ซึง่ เป็นทีป่ รึกษากฎหมาย
ของบริษทั ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจนับคะแนนเสียงและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพือ่ ความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม หากผู้ถือ
หุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม

การกำากับดูแลกิจการ
นอกจากนี้ก่อนเข้าวาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง
ในปี 2560 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระ
ราย
%
% ราย หุ้น %
ราย
หุ้น
หุ้น
1 - 6 เเละ 8
7

143
139

237,673,894
234,691,594

100.00
98.75

4

2,982,300

1.25

-

-

-

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผถู้ อื หุน้ มาเพิม่ 2 ราย ก่อนเข้าวาระที่ 3 มีผถู้ อื หุน้ มาเพิม่ 1 ราย และก่อนเข้าวาระที่ 6 มีผถู้ อื หุน้ มาเพิม่ 2 ราย รายละเอียดดูจากรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท)

4. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำาคัญ ได้แก่
• การจ่ายเงินปันผล : บริษทั ฯ เสนอรายละเอียดเกีย่ วกับการจัดสรรกำาไร อัตราเงินปันผลทีเ่ สนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูล
ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล
• การเลือกตัง้ กรรมการบริษทั : บริษทั ฯ ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษทั เป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่
บุคคล เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั กรรมการบริษทั ที่ได้รบั การเสนอชือ่ ได้ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหา และ
หากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีบ่ ริษทั ฯ กำาหนด และตามประกาศของคณะกรรมการการกำากับตลาดทุน โดยในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
มีการระบุชอื่ พร้อมแนบประวัตยิ อ่ ของกรรมการบริษทั แต่ละคนทีจ่ ะเสนอให้เลือกตัง้ ซึง่ ประกอบด้วย ชือ่ - นามสกุล อายุ ตำาแหน่ง ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ าร
ทำางาน จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษทั การถือหุน้ ในบริษทั หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา ประเภทของกรรมการทีเ่ สนอ (ตามข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
บริษัทที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท)
กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ บริษัทฯ ยังได้เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
และจำานวนวาระ / ปีที่เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย
ในปี 2561 บริษทั ฯ ยังคงให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามข้อ 1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 80 - 81 ในรายงานประจำาปีนี้
• ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุก
ปี มีการกำาหนดหลักเกณฑ์การให้คา่ ตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ พร้อมเสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ
เป็นประจำาทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการดำาเนินงาน ผลปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีการนำาเสนอถึงนโยบาย ในการกำาหนดค่าตอบแทน รวมทัง้ หลักเกณฑ์ในการให้คา่ ตอบแทนกรรมการบริษทั แต่ละตำาแหน่ง
โดยแยกเป็นการทำาหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำานวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำานวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล
ในแบบ 56 - 1 และหน้า 69 - 70 ในรายงานประจำาปีนี้
• การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่
สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน จำานวนปีที่ทำาหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบ
บัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับ
บริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ยังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ระดับเดียวกัน โดยได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรรมการตรวจสอบ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษทั เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
2. จัดทำารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง มีการบันทึก
รายชือ่ พร้อมตำาแหน่งของกรรมการทุกคณะทีเ่ ข้าร่วมประชุม บันทึกประเด็นคำาถามคำาตอบ วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำานวนคะแนนเสียง
ที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูล โดยไม่
ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมนำาส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนด

การกำากับดูแลกิจการ
3. นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และได้เผยแพร่ผ่าน website ของ
บริษัท (http://www.icc.co.th)

1.3 การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพือ่ ป้องกันการครอบงำากิจการทีจ่ ะทำาให้ฝา่ ยจัดการหรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ใน
กรณีที่มีการบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ทำาธุรกิจคล้าย
หรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ตามหน้า 36 - 37 ในรายงานประจำาปีนี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
ในปี 2560 บริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารซือ้ หุน้ คืนและไม่มกี ารทำาข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ผี ลกระทบอย่างเป็นนัยสำาคัญต่อบริษทั หรือต่อ
ผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ
4.70% ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 30.90% ซึ่งมากกว่า 25% ของหุ้น
ที่ออกจำาหน่ายแล้วทั้งหมด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษทั ฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผูถ้ อื หุ้น ให้ความสำาคัญและปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเสมอภาค สร้าง
ความเท่าเทียมกันในผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ และมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
และการอำานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
2. คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย
1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี
5. คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบน website ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำาฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย
7. คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผล
ประโยชน์ ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
8. คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำาเนินการ
กับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จากนโยบายการกำากับดูแลกิจการและหลักการกำากับดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน

2.1 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ
ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จาก website ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
2. การกำาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และมีหุ้น
ประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กำาหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรือ่ งระหว่างวันที่ 1 - 30
ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำาถามล่วงหน้า ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั
และไม่มีการส่งคำาถามล่วงหน้า
4. ในปี 2560 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 และได้มอบหมายให้บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 22 วัน
ก่อนวันประชุม โดยส่งวันที่ 3 เมษายน 2560 และเผยแพร่บน website ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่ออำานวยประโยชน์ให้
ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สะดวก
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

การกำากับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ อำานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็น
ภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับ
ข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบเอกสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษทั (http://www.icc.co.th) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสาร
30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มี
เวลาพิจารณาข้อมูล
ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 23 เมษายน 2561 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 2 เมษายน 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำาปี
งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งมี
ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
5. บริษัทฯ อำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยได้ส่งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม รวมถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กำาหนดเงื่อนไขซึ่งทำาให้ยากต่อการมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพื่อ
เป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ไว้ใน
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ได้จากรายงานประจำาปีของบริษัท ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ที่บริษัทส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบ
ฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำาและปฏิบัติตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชย์จาก website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็น
ผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม
เข้าประชุมด้วตนเอง
มอบฉันทะ
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ
- มอบให้ผู้อื่น

ราย
2,061
143
57
86
13
73

หุ้น
% (หุ้น)
290,633,730 100.00
237,673,894 81.78
7.51
21,825,370
215,848,524 74.27
2.28
6,622,570
209,225,954 71.99

6. บริษัทฯ อำานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม โดยมีอากรแสตมป์สำาหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการ
ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
7. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง และให้สทิ ธิผถู้ อื
หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริม่ ประชุมไปแล้ว มีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระทีเ่ หลืออยู่ และยังไม่ได้มกี ารลงมติ และนับเป็นองค์ประชุม
ตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป
8. บริษัทฯ ดำาเนินการประชุมตามลำาดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
9. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำาโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบ
ฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มี
บุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วและโปร่งใส

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ การยึดถือว่าบริษัทฯ เป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง
ดังนัน้ หน้าทีส่ าำ คัญหน้าทีห่ นึง่ ของพนักงานบริษทั ทุกคนในทุกระดับ คือ ช่วยกันตรวจตราดูแลป้องกันไม่ให้มกี ารนำาทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้โดยมิชอบ
ไม่ว่าโดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน ทำาให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำานึกของพนักงานทุกระดับ
การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทำาให้การบริหารงานของบริษัท มีลักษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบทั้งหมดมาหลาย
ทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา การดำาเนินงานในลักษณะดังกล่าวทำาให้ผู้บริหาร
ท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำาการตามลำาพัง โดยปราศจากความรอบคอบ

การกำากับดูแลกิจการ
นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001 : 2008 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความ
โปร่งใสของการจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งทำาให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลที่ดีในทุกด้าน ลักษณะการทำางานของบริษัทส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิผลด้าน
การควบคุมภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ
บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียดดูจากหน้า 106 ในรายงานประจำาปีนี้ อีกทั้งได้
กำาหนดไว้ในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้กำาหนดระดับการ
เข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ
ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์และการรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร โดย
กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล
ภายใน ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยว
เนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว
บริษทั ฯ ได้กาำ หนดให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารรวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ มีหน้าทีร่ ายงานการถือหลัก
ทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3
วันทำาการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำาเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ เป็นวาระประจำาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง
ที่ห้ามการซื้อขาย
นอกจากนี้บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำาหนดให้กรรมการบริษัท และ
ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัท ดังนี้
1. รายงานเมื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก
2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทส่งสำาเนา
รายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการ นับแต่
วันที่ได้รับรายงาน
ในปี 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

2.4 การดำาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ฯ ดำาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบ มีเหตุมผี ล คำานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั การ
กำาหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำาหนดเป็นนโยบายหนึง่ ในการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี และกำาหนดไว้ในจริยธรรมทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ อ่ บริษทั และ
ผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล
การทำารายการระหว่างกันทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั ฯ มีการควบคุมดูแล และดำาเนินการตามขัน้ ตอนการ
ทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างยุตธิ รรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธรุ กิจการค้า ได้แจ้งและเปิดเผยต่อทีป่ ระชุมโดยระบุชอื่ และความสัมพันธ์ของ
บุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการกำาหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำาเป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนความเห็นทีแ่ ตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงใน
วาระนัน้ ๆ และได้เปิดเผยการทำารายการทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทง้ั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) นอกจากนี้ ยังได้จัดทำารายการสรุปไว้ในรายงานประจำาปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี
(แบบ 56 - 1) ของบริษัท
และการทำารายการระหว่างกันทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมือ่ เทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 4.20% หรือเทียบกับราย
จ่ายรวมเท่ากับ 3.52% ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 25
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และจำากัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษทั
ที่ไม่ใช่บริษทั ย่อย โดยการให้กยู้ มื เงินหรือค้าำ ประกันเงินกูต้ ามสัดส่วนการถือหุน้ ทีเ่ ป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของปี 2560 หน้า 115 - 120 ในรายงานประจำาปีนี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส

การกำากับดูแลกิจการ

ในปี 2560 บริษทั ฯ ไม่มรี ายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษทั ร่วมหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน แต่มกี ารให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินกับบริษัทย่อยของบริษัท โดยเป็นการต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย และร่วมค้ำาประกันให้กับบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
และไม่มกี ารทำารายการเกีย่ วโยงกันหรือซือ้ ขายทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

3. การคำานึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคำานึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง
และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คำานึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ร่วมกัน
เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำาไปสู่การทำาธุรกิจที่ยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน และได้กาำ หนดเป็นนโยบายเพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าผูม้ สี ว่ นได้เสียจะได้รบั การคุม้ ครอง
ดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย เเละปฏิบัติด้วยความเสมอภาค
พนักงาน
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม
- มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
- มีความทัดเทียมและโอกาสในความก้าวหน้า
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต
ลูกค้า
- ได้รับข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง
- ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม และได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
- มีสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือก
- การรับประกันสินค้าและบริการ
- การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า
ผู้ถือหุ้น
- ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงและต่อเนื่อง
- ผลการดำาเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างมั่นคง
- บริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมเปิดเผยข้อมูล
คู่ค้า
- ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
- สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน
- แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการที่เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
คู่แข่ง
- ดำาเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต
เจ้าหนี้การค้า - สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา
- ความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ
เจ้าหนี้เงินกู้
- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม
- แจ้งให้เจ้าหนี้เงินกู้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทาง
แก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- จ่ายชำาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามกำาหนดเวลากับเจ้าหนี้เงินกู้ตลอดมา
ลูกหนี้
- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม
ชุมชน สังคมและ - สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับการดำารงชีวิตประจำาวัน
สิ่งแวดล้อม
- ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ
- ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภาครัฐ
- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
สื่อมวลชน
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกำาหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็น
ประโยชน์กับทุกฝ่าย
บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำาเป็นคู่มือ “จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยา
บรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่านระบบ Intranet และ website ของ
บริษัท (http://www.icc.co.th) เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจที่คำานึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็น
ธรรมแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย เป็นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ บริษทั ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า พนักงาน
คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริม
สร้างผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน

การกำากับดูแลกิจการ
นโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ การต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา การเคารพ
สิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 ของบริษัท และเผยแพร่
ผ่าน website ของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของ
กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ในการทำาหน้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ด้วยจิตสำานึกทีด่ แี ละเผยแพร่ให้กบั กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกระดับผ่าน Intranet และ website ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทดำาเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำาให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถติดต่อสือ่ สาร ร้องเรียน เสนอแนะ ผ่าน “ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์” โทร.0-2294-4999
E-mail : service@icc.co.th หรือจดหมายธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดวางไว้ให้บริการ ณ เคาน์เตอร์จำาหน่ายสินค้าทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ กำาหนดให้
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รายงานข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท ต่อไปข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับของบริษัท
ในปี 2560 มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารลดลง 17% จากปี 2559 โดยบริษัทฯ ได้นำาข้อมูลนี้นำาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสินค้าและ
บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค
3. คณะกรรมการบริษทั ได้กาำ หนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุม้ ครองพนักงานหรือผูแ้ จ้งเบาะแสในเรือ่ งทีอ่ าจทำาให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
4. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยก
ต่างหากอีก 1 เล่ม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปีนี้

การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งใน
พันธกิจของบริษัท และได้กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ จึงกำาหนดแนวทางปฏิบตั ภิ ายใต้การดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2560 ของบริษัท
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2560
ภายในองค์กร
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในองค์กรด้วยโครงการ Solar Cell Rooftop โดยใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาสำานักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ
ภายนอกองค์กร
1. บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็ก “ENFANT” ภายใต้แนวคิด Healthy & Safety
เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของลูกน้อย ซึ่งผลิตจากบริษัทคู่ค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label”
หรือฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ร่วมกับโครงการ Little Forest ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปลูกป่าและรักษาพืน้ ทีป่ า่ จำานวน 100 ไร่ ทีส่ วนป่าวังชิน้ อ. วังชิน้ จ. แพร่

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจสำาคัญในการนำาพาองค์กรมุ่งสู่ความสำาเร็จ
จึงกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ของพนักงาน
นอกจากการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำาคัญของการดูแลพนักงานทุกคนในองค์กร
ด้วยการปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม จึงได้จดั ตัง้ นโยบายค่าตอบแทนพนักงานหนึง่ ในกลยุทธ์เพือ่ รักษาพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถให้อยูก่ บั องค์กร โดย
ผูบ้ ริหารทุกฝ่ายจะทบทวนและเป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนในแต่ละปีเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและยึดหลักความเท่าเทียมกัน
สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าคอมมิชชัน่ ค่าพาหนะ เบีย้ เลีย้ ง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย และเงินอุดหนุน รวมทัง้ ค่าตอบแทนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ในรูปแบบของเงินเกษียณ และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังคำานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน จึงกำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 ของบริษัท
ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงาน

การกำากับดูแลกิจการ
นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

“ความซื่อสัตย์” เป็น 1 ในหลักคิดสู่ความสำาเร็จ 7 ประการของบริษัท การให้ความสำาคัญในด้านการบริหารจัดการภายใน และดำาเนินธุรกิจ
จึงยึดมั่นแนวทางการดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ บริษัทฯ จึงกำาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน่ ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 15 มีนาคม 2559 ตามลำาดับ เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการปฏิบตั ขิ องกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ถา่ ยทอดนโยบายและข้อปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพือ่
ประโยชน์ทางธุรกิจไปยัง กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และสื่อสารไป
ยังคู่ค้า และ Supplier ต่างๆ พร้อมจัดทำาเป็นรูปเล่มและแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา คู่ค้า และ Supplier พร้อมเผยแพร่ผ่าน
Website ของบริษัท
และเริ่มสื่อสารให้ “งดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในทุกโอกาส” ไปยังพนักงาน คู่ค้า และ
บุคคลภายนอกที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการติดประกาศ จดหมาย อีเมล และเว็บไซต์ เป็นต้น
รวมถึงกำาหนดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรม มีข้อกำาหนดในการเสนองานจัดซื้อจัดจ้าง และมีแนวทางการ
ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสำาหรับคู่ค้าอย่างชัดเจน มีการจัดทำาทะเบียนราคากลางวัสดุอุปกรณ์ การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อ การประกวดราคาจัด
จ้างการก่อสร้าง หรือตกแต่งร้านทั้งในกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด กรณี
ตรวจพบ การไม่ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัท
ทั้งนี้ ได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ระบบอินทราเน็ต ระบบ e-Learning การจัดกิจกรรม “คนนี้สิ..ICC คลิกไลค์” เป็นประจำาทุกเดือน เพื่อยกย่องผู้ที่ทำาความดีหรือมีความซื่อสัตย์สุจริต
การอบรมและทดสอบเกีย่ วกับ “นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ” ผ่านทางระบบ e-Learning สำาหรับพนักงานทุกคน รวมถึงเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นบน website ของบริษัท www.icc.co.th
อีกทั้ง บริษัทฯ พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชั่น ผ่านทาง email: iccauditcommittee@icc.co.th และตู้ป.ณ. 22 ไปรษณีย์ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
สำาหรับในปี 2561 อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอโครงการมอบรางวัลให้แก่ซัพพลายเออร์ที่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และ
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กำาหนด ซึง่ จะเป็นการกระตุน้ และเป็นแรงบันดาลใจ ให้ซพั พลายเออร์เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำาหนด
ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวม
ทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของ
บริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่าน website ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและ
ช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อนำาเสนอและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ทันเหตุการณ์ เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด
2. คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดทำารายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้อง และโปร่งใส ตามทีค่ วร ในสาระสำาคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำางบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการ
ดำาเนินงานทีเ่ ป็นจริงของบริษทั และเน้นในด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผูส้ อบบัญชีทมี่ คี วามรู้ ความชำานาญ มีความ
เป็นอิสระ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั และจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ าำ คัญเพิม่ เติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มีคำาอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน
อีกทัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามชำานาญ มีความเป็นอิสระ และได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. นอกจากนีผ้ สู้ อบบัญชี
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำาหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม
จากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และหลักการกำากับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลให้มี
การเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำาคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส
เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

การกำากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลสำาคัญทัง้ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ตามข้อกำาหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่
กำาหนดพร้อมจัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำาหนด
และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
- ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปีของบริษัท
ได้จัดทำาและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ทุกข้อตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการทีด่ ปี ี 2555 เพือ่ ประโยชน์สาำ หรับผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาตัดสินใจ รายละเอียดข้อมูลแต่ละหัวข้อ ตามแบบ
56 -1 และรายงานประจำาปีของบริษัท โดยเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท และได้ดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ด้านงบการเงินประจำาปี และงบการเงินประจำาไตรมาส
ได้จดั ทำาและผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กำาหนด ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
- การรายงานผลการดำาเนินงานรายไตรมาส
บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำาเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กำาไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลงจากงบ
การเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ นอกจากนี้ยังเผยแพร่คำาอธิบายผลการดำาเนินงานรายไตรมาส ผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ถูก ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำาเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำาหนด
ในปี 2560 งบการเงินของบริษทั ได้รบั รอง โดยไม่มเี งือ่ นไขจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั และนำาส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน
2. คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชือ่ ถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ หรือนัก
ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จดั ทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน ตามหน้า 121 ในรายงานประจำาปีน้ี
3. บริษัทฯ ได้จัดทำาและเปิดเผยนโยบายการกำากับดูแลกิจการ หลักการกำากับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ ซึง่ สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ปี ี 2555
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านรายงานประจำาปีนี้ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56 - 1) และ website ของบริษัท
4. คณะกรรมการบริษทั ได้กาำ หนดนโยบายการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560 ของบริษัท
5. บริษทั ฯ มีการเปิดเผยการทำารายการระหว่างกัน ซึง่ บริษัทฯ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปิดเผยชื่อบุคคลที่ทำารายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ พร้อมกำาหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและ
ยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจาก รายการระหว่างกัน หน้า 115 - 120 ในรายงานประจำาปีนี้
6. การทำารายการระหว่างกันที่สำาคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ กำาหนดนโยบายในการทำารายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ กำาหนดให้นำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และหากเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำาเนิน
การตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด
7. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหาร รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดูจากการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
หน้า 106 ในรายงานประจำาปีนี้ โดยมีมาตรการดูแล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- รายงานเมื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำาทุกสิ้นปี
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือก
ตั้ง/แต่งตั้งและมีการเปลี่ยนแปลง
- เลขานุการบริษทั จะส่งสำาเนารายงานการมีสว่ นได้เสีย ให้กบั ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ได้รับรายงาน
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ในปี 2560 บริษทั ฯ ไม่ได้รบั หนังสือตักเตือนการกระทำาความผิด จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
8. วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายสร้างแบรนด์ใหม่ และขยายช่องทาง Online Business และ Specialty Shop ที่บริษัทฯ บริหารเอง เพื่อรองรับกับ
สภาวะตลาด และแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้นรายละเอียด
ดูจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 34 - 37 ในรายงานประจำาปีนี้
9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน บริษัทฯ จัดให้
มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำาทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายและ
กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท
10. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ มีหน่วยงานสำานักงานเลขานุการคณะกรรมการ ทำาหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ ในการ
ให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ :
คุณดวงฤดี มิลินทางกูร
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155
E-mail : duangm@icc.co.th
หรือ คุณธัญลักษณ์ วรรธนะกุลโรจน์
สำานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155
E-mail : iccset@icc.co.th
และได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่านข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ใน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจำาทุกปี ในสถานที่ทำาการของบริษัท เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนได้ซักถามข้อมูลต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจง
ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่ม
สหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อพบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน
โดยมีกรรมการผู้อำานวยการและรองประธานกรรมการบริหารร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ และผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังจัดทำาหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัท แจกให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบ
รับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท
(http://www.icc.co.th)
นอกจากนี้ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ติดต่อมาทางอีเมล
และโทรศัพท์
11. บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสเท่าเทียมกันและทั่วถึง สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) รวมถึงเผยแพร่การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ และนำาเสนอข่าว
(Press Release) ที่เกี่ยวข้องกับรายงานฐานะการเงินของบริษัท ผ่าน website ของบริษัทด้วย
12. นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอืน่ ๆ ต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ
ตามข้อกำาหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ผ่านรายงานประจำาปี แบบ 56 -1 และ website ของ
บริษัท และปรับปรุงข้อมูลบน website ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
1. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจำานวนครั้งในการเข้าประชุม ตามหน้า 8 - 17 และหน้า 72 - 73 ตามลำาดับ
ในรายงานประจำาปีนี้ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำานวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่าน
ได้รับหน้า 69 - 70 ในรายงานประจำาปีนี้
3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หน้า 71 ในรายงานประจำาปีนี้ และ
เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญ
ประจำาปี หน้า 58 ในรายงานประจำาปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
5. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท หน้า 66 ในรายงานประจำาปีนี้ นอกจากนี้ ยังเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุน
ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 47 - 52 และ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 36 - 37 ในรายงานประจำาปีนี้ และได้เผยแพร่ผ่าน
website ของบริษัท
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6. เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 34 - 37 ในรายงานประจำาปีนี้
7. เปิดเผยลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ แข่งขันรวมทั้งสถานภาพและ
ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 38 - 43 ในรายงานประจำาปีนี้
8. เปิดเผยผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงินโดยวัดผลจากระดับความพึงพอใจของลูกค้าในมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
การบริการให้กับลูกค้า ดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559
9. เปิดเผยความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง ตามปัจจัยความเสี่ยง หน้า 4 - 45 ในรายงานประจำาปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
10. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ในส่วนต่างๆ 5 ส่วน
ตามข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. ตามการควบคุมภายใน และการบริหารการจัดการความเสีย่ ง หน้า 113 - 114 พร้อมรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ หน้า 111 ในรายงานประจำาปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
11. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท และสามารถ
ดาวน์โหลดได้
12. เผยแพร่รายงานประจำาปีของบริษทั ย้อนหลัง 10 ปี และแบบ 56 -1 และหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
13. เปิดโอกาสให้บคุ คลทัว่ ไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านสำานักงานเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั ซึง่ ทำาหน้าที่
งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
14. เปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามหน้า 96 - 97 ในรายงานประจำาปีนี้
15. เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
16. เผยแพร่ข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ผ่าน website ของบริษัท
17. เผยแพร่กฎบัตร กำาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะ ผ่าน website ของบริษัท
18. เปิดเผยนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด (Whistle blowing) และเผยแพร่บน website ของบริษัท
19. เปิดเผยนโยบายการกำากับดูแลกิจการ หลักการกำากับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
20. เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
21. เผยแพร่ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
22. จัดทำาและเผยแพร่ จดหมายข่าวที่นำาเสนอผลการดำาเนินงานของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
23. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท (Press Release) ผ่าน website ของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำาคัญในการชี้แนะทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำางานของฝ่ายจัดการ จัดให้
มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำาเนิน ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน พร้อมจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร และแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กำากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย
ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ
- มีการกระทำาที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำาผิดด้านการทุจริต หรือกระทำาผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำาหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 12 คน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4 คน
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลาก
หลาย ทั้งด้านการบริหารการจัดการ การตลาด กฎหมาย และบัญชีการเงิน ไม่จำากัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด โดยมีกรรมการที่ไม่
ได้เป็นกรรมการบริหาร 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ บริษัทฯ ดำาเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้าง
คณะกรรมการและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหน้า 67 ในรายงานประจำาปีนี้

การกำากับดูแลกิจการ
1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด คิดเป็น 41.67% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
กำาหนดไว้ 1/3 = 33.33% และคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำานวน 1 ท่าน
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำาหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท นิยาม “กรรมการอิสระ”
ระบุอยู่ในแบบ 56 -1 เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
(http://www.icc.co.th)
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพือ่ คัดเลือกกรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวสิ ยั ทัศน์
เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำางานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน มีประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้า
ทีด่ แู ลการดำาเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษทั และการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายทีค่ ณะ
กรรมการบริษัทกำาหนด

1.3 กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา เป็นผูส้ รรหาและกลัน่ กรองบุคคลทีเ่ หมาะสม โดยมีกระบวนการสรรหาทีช่ ดั เจน
และโปร่งใส คณะกรรมการสรรหา จัดทำาตารางความรู้ ความชำานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจน ความรู้ ความ
ชำานาญ เฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

1.4 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำารงตำาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว
อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปได้อีก บริษัทฯ ไม่ได้กำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ ถึงแม้
ว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี จำานวน 2 คน แต่เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความ
เป็นอิสระ ไม่มผี ลประโยชน์สว่ นตัวทีอ่ าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั และตัดสินใจโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ตลอดจนมีความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
1.5 จำานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำารงตำาแหน่ง
บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นในบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของ
กรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นหน้า 8 - 17 ในรายงานประจำาปี
คณะกรรมการบริษทั ไม่ได้กาำ หนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่ละคนไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่
ไม่เกิน 5 แห่ง เนือ่ งจากคณะกรรมการบริษทั เชือ่ ว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชีย่ วชาญของกรรมการแต่ละคนนัน้ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั จำานวนบริษทั ที่
ดำารงตำาแหน่ง ตราบเท่าทีก่ รรมการคนนัน้ มีความสามารถและมีความตัง้ ใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนตามที่ได้รบั ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษทั
และผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำานวน 1 ท่าน ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่า
ไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ แต่อย่างใด เนือ่ งจากกรรมการบริษทั ได้อทุ ศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้กบั บริษทั อย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วม ประชุม
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอทุกครั้ง และทำาคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

1.6 การไปดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
นโยบายและวิธปี ฏิบตั ิในการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษทั ทีบ่ ริษทั อืน่ ของกรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร บริษทั
ในเครือสหพัฒน์มที มี ผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นผูพ้ จิ ารณาว่า บริษทั อืน่ นัน้ ประกอบธุรกิจอะไร มีความจำาเป็นต้องให้กรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารจากบริษทั
ใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำาเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือ
ผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำานาญในธุรกิจนั้นๆ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังกำาหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริหาร ไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และบริษทั
ร่วมของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

การกำากับดูแลกิจการ
1.7 การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

ด้วยบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีแ่ ตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กรบริษทั ฯ จึงกำาหนดให้
ผูด้ าำ รงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษทั ต้องมิใช่บคุ คลเดียวกับกรรมการผูอ้ าำ นวยการ เพือ่ แบ่งแยกหน้าทีก่ ารกำากับดูแลกิจการและการบริหารงานออก
จากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำานาจดำาเนินการ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ยังกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการแต่ละ
คณะ ประธานกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร จัดทำาเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะและมีระเบียบปฏิบตั คิ ณะ
กรรมการบริษัท ที่กำาหนดและแยกอำานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
ซึ่งประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุก
คนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

1.8 เลขานุการบริษัท

บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คุณดวงฤดี มิลนิ ทางกูร ซึง่ เป็นผูม้ คี ณุ วุฒแิ ละประสบการณ์ทเี่ หมาะสม และผ่านการอบรมหลักสูตรเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั อีกทัง้ มีการอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เป็นผูร้ บั ผิดชอบ ทำาหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั เพือ่ ให้การบริหารงานของบริษทั
ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดูจากหน้า 68 ในรายงานประจำาปีนี้

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำานาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดูจากหน้า 98 -105 ในรายงานประจำาปีนี้
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทำากฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง ขอบเขตอำานาจหน้าที่ เพือ่ แบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน พร้อมเผย
แพร่ผ่าน website ของบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดดูจากหน้า 72 - 73 ในรายงานประจำาปีนี้
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำาหน้าทีด่ งั กล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทัง้ ได้ปฏิบตั ิ หน้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต และไม่ออกเสียง
ในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3.1 ภาวะผู้นำา และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้นำาและมี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท และผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจำาทุกปี เพือ่ เพิม่
มูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่งคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำาคัญ
โดยเฉพาะเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ (Key Performance Indicators : KPI) พร้อมให้ความเห็นชอบในการกำาหนดตัวชี้วัด และการตั้งเป้า
หมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจเป็นประจำาทุกปี โดยผ่านการทบทวนและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่
23 กุมภาพันธ์ 2561 และเห็นว่าวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั ยังมีความเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษทั เเละสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ และดูแลให้มีการนำากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ
โดยฝ่ายจัดการจะรายงานแผนการปฏิบตั งิ าน และการวางแผนกลยุทธ์ ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั รับทราบตามลำาดับเป็น
ประจำาทุกเดือน ซึง่ ในการประชุมแต่ละคณะจะกำาหนดเป็นวาระ รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษทั แต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ฝ่ายจัดการควรนำาไปพัฒนาปรับปรุง

3.2 การกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำาเป็นรูปเล่ม ทั้งหมด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำาทุกปี พร้อมได้แจกให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำาเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำางาน และได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website
ของบริษัท รวมทั้งได้จัดทำาเป็นสื่อวีดิทัศน์ (Animation) เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจเรื่องดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

การกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เสริมสร้างให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ สำาหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำาเนินคดีตาม
กฎหมายในกรณีทเี่ ป็นการกระทำาผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีขอ้ สงสัยที่ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามหรือตัดสินใจ ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชาตามลำาดับขัน้
ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำาวินิจฉัยของกรรมการผู้อำานวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั กำาหนดให้มกี ารติดตามและประเมินการกำากับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มคี ณะกรรมการธรรมาภิบาล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาล ในการดำาเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำาหนดไว้

3.3 การจัดทำานโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทั มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจพร้อมแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัด
ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมผี ล เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดดูจาก website ของบริษัท
ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน หน้า 115 - 120 ในรายงานประจำาปีนี้
คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อ ก.ล.ต. และส่งสำาเนาให้เลขานุการบริษทั เพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำาหนด
รายละเอียดดูจาก การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 106 ในรายงานประจำาปีนี้

3.4 การกำากับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำาคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำาเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำากับดูแล โดย
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอด
จนให้คำาแนะนำาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำาเนินการ ตามแนวทางที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระสามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วง
ดุลได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดดูจาก การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 113 - 114 ในรายงานประจำาปีนี้
บริษทั ฯ จัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้ แู ล
และยังว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด เป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดยประสาน
งานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุม
ภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี จากบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด เป็นหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน ประวัติและคุณสมบัติ ดูจากหน้า 113 ในรายงานประจำาปีนี้

3.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยนายอมร อัศวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พพิ ฒ
ั น์ นางพิธชา ภูส่ นุ ทรศรี นายประณต เวสารัชวิทย์ นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ เป็นกรรมการ
และนางดวงฤดี มิลินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการ
ประเมินความเสีย่ ง และติดตามแผนจัดการความเสีย่ ง พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเสีย่ งในปี 2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ในปี 2560 ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำาเนินการปรับเปลี่ยนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
ใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน “Corporate System Development” และคณะทำางาน นำา Work Process ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในแต่ละระบบงานมาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่การใช้ระบบ ERP ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการประเมิน
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สอดคล้องกับแนวโน้มการแข่งขันและ
การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
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4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั กำาหนดให้มกี ารประชุมทุกเดือน และอาจเรียกประชุมเพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร โดยกำาหนดตารางการประชุมไว้ลว่ ง
หน้าตลอดทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงาน
การประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลา
ที่กฎหมายกำาหนด โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำานวยการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท
สามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัด
ทำารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษทั และผูท้ เี่ กีย่ วข้องตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการเข้าร่วมประชุม และถือเป็นหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีมี
เหตุจำาเป็น หรือเจ็บป่วย และมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบร่วมวางนโยบายและตัดสินใจใน
การดำาเนินงานของบริษัท
การประชุมกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำานวยการหรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำาหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
เมือ่ สิน้ สุดการประชุม เลขานุการบริษทั เป็นผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ทำารายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือ
ชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้
รายงานการประชุมทีท่ ป่ี ระชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำานักงานบริษทั และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำาเป็นอย่างสม่าำ เสมอ และ
มีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง
คณะกรรมการบริษทั ได้กาำ หนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มกี รรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารของบริษทั
เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง
ในปี 2560 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำานวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วม
ประชุมครบทุกท่าน
ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำานวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 72 - 73 ในรายงาน
ประจำาปีนี้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้
กรรมการแต่ละคนได้รว่ มกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย เพือ่ ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำางานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หลักเกณฑ์ : ประเมินครอบคลุมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ความอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ความโปร่งใส ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิบัติตามหลักกำากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการทั้งคณะ
หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
ต่ำากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง
ขั้นตอน : ในปี 2560 เลขานุการบริษัทจะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ให้กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นผู้รวบรวม และ
รายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและหารือกันเป็นประจำาทุกปี
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ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
1. คณะกรรมการบริษัท
ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 78.03% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
2. คณะกรรมการบริหาร
ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 75.92% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 89.21% อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 81.90% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
5. คณะกรรมการสรรหา
ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 73.65% อยู่ในเกณฑ์ ดี
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 80.71% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
7. คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 84.41% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
8. CEO
ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 79.03% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถ
สะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถนำามาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมิน
กรรมการบริหารท่านอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำาหนดขึ้น เพื่อใช้สำาหรับพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ส่วนการประเมินผลงานประจำาปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยการประเมินผลงานประธานกรรมการบริหาร (CEO) จากผลการปฏิบัติ
งานในแต่ละเดือน รวมทั้งผลงานด้านการขายและการทำากำาไรของบริษัทในแต่ละปี และจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และอีก
ส่วนหนึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ตามแบบประเมินที่บริษัทฯ กำาหนดขึ้น

6. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทั ดูแลและดำาเนินการให้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะตามอำานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่
เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำาหนด
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) ทั้งแบบระยะสั้น เช่น เงินเดือน และระยะยาว
ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดำาเนินงานของบริษัท
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารในปี 2559 สำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2560 ประกอบด้วย เงินเดือน เงินบำาเหน็จ และ
เบี้ยประชุม รวมเป็นเงิน 10,228,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำาหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำาเนินงาน
ของผู้บริหารแต่ละคน
หลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 รายละเอียดดูจาก หน้า 69 -70
ในรายงานประจำาปีนี้
กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษายึดเหนี่ยวให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัท
อย่างมัน่ คงถาวร อีกทัง้ พนักงานที่ได้รบั จัดสรรหุน้ ยังมีภาระต้องเสียภาษีจากการรับโอนหุน้ จากกฎหมายของประเทศไทยทีย่ งั ไม่เอือ้ อำานวย ทำาให้บริษทั
ไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาความรู้ ให้กบั กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนือ่ ง
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัท ให้ความ
สำาคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 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) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตร
สั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปใน
อนาคต

การกำากับดูแลกิจการ

บริษัทไทย ดังนี้

ในปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร เข้าอบรมหลักสูตร จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหาร
1. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
2. นางกอบสุข
แสงสวัสดิ์
3. ดร.สุรัตน์
วงศ์รัตนภัสสร
4. นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร

อบรมหลักสูตร
- Directors Certification Program
- Directors Certification Program
- Directors Certification Program
- Directors Certification Program

(DCP 233/2017)
(DCP 233/2017)
(DCP 233/2017)
(DCP 237/2017)

อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้
- หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำาหรับปี 2560 โดยอาจารย์ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข
- ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาของกรรมการและผู้บริหาร โดยศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
- Update ภาษี ปี 2560 โดยอาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน และทัศนศึกษากับบริษัทคู่ค้า หรือองค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำาเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำาแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก พร้อมจัดทำาคู่มือกรรมการให้กับ
กรรมการใหม่ เพือ่ กรรมการใหม่ได้ศกึ ษาข้อมูลสำาคัญของบริษทั นโยบายในการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. มหาชน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังแจกคูม่ อื กรรมการให้กบั กรรมการทุกท่าน เพือ่ ให้กรรมการสามารถศึกษาและทบทวนกฎระเบียบข้อกำาหนดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

9. แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัท กำาหนดนโยบายในการสืบทอดตำาแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้อำานวยการและรองประธานกรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายสำานักงานบริษัท จัดทำาแผน
สืบทอดตำาแหน่งผู้บริหาร ดังนี้
1. จัดให้ผบู้ ริหารระดับรองๆ ลงไปได้มโี อกาสใกล้ชดิ และได้ทาำ งานร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง - ระดับผูอ้ าำ นวยการฝ่าย ทัง้ ในระดับสายงาน
และข้ามสายงาน
2. กำาหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำาแหน่งให้เหมาะสม
3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำาเป็น
4. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงานบริหารระดับสูง
5. จัดตั้ง Corporate Strategies and Strategic Directions และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลางได้ทำางานร่วมกัน
6. จัดให้มี Committee ต่างๆ เช่น Marketing, Advertising, Research ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน และศักยภาพของกรอบงาน
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
7. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นทั้งระดับสายงาน และข้ามสายงาน
8. การฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ เช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด การบริหารสินค้าและการออกแบบ
9. จัดอบรมผูบ้ ริหารระดับสูงและระดับกลางให้มจี ติ สำานึกในความรับผิดชอบ และความซือ่ สัตย์ตอ่ องค์กร และมององค์กรในภาพรวม
มากยิ่งขึ้น
10. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่
ผู้บริหารระดับรอง ๆ
11. จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม มาประจำาอยู่ในแต่ละฝ่าย เช่น CFO ฝ่าย
12. จัดให้มีการเขียนแผนการทำางานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหารระดับรองๆ
13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำาแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
14. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและผลการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี ยึดถือและปฏิบตั ติ ามแนวทางการกำากับดูแลกิจการทีด่ สี าำ หรับ
บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำาหนดนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการหลักการกำากับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัทฯ กำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ เป็นประจำาทุกปี และปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์
ASEAN CG Scorecard พร้อมนำามาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม สำาหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯจะนำาไปเป็นแนวทางในการปรับใช้
ให้เหมาะสมต่อไป

การกำากับดูแลกิจการ
ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

เหตุผล

1. บริษทั ฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ แบบไขว้หรือ แบบปิรามิดในกลุม่ ของ เนือ่ งจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ทีม่ มี าตัง้ แต่กอ่ นเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดัง
บริษัท
กล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลัก
เกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551
เรื่องการขออนุญาตและการให้อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
2. บริษัทฯ ไม่มีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ บริษทั ฯ มัน่ ใจว่าไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ต่อย่างใด เนือ่ งจาก
กรรมการแต่ ล ะคนรวมทั้ ง กรรมการอิ ส ระ จะไปดำ า รงตำ า แหน่ ง กรรมการทุกท่านได้อทุ ศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้กบั บริษทั อย่างเต็มที่
โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และทำาคุณประโยชน์ให้
กรรมการไม่เกิน 5 แห่ง
กับบริษัทมาโดยตลอด
3. บริษทั ฯไม่มกี ารกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปี ในการดำารงตำาแหน่ง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถ
ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำารงตำาแหน่งเป็นเวลานานจะช่วย
ของกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี
ให้กรรมการเข้าใจการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ประธาน เนื่องจากทุกท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาไม่ได้เป็น เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำาหน้าที่ดังกล่าว
กรรมการอิสระ
เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
5. บริษัทฯ ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล
สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละท่าน
สามารถนำามาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการสรรหา
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คณะกรรมการธรรมาภิบาล
รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 72 - 73 ในรายงานประจำาปี
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มัน่ ใจในการดำาเนินงานของบริษทั ว่ามีการดำาเนินงานที่โปร่งใส มีผกู้ ลัน่ กรอง สอบทานและให้คาำ แนะนำาอย่างรอบคอบ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือ่ ทำาหน้าทีด่ งั กล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าำ เสมอ
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษทั มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท มีประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำาหน้าที่ดูแล
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 12 ท่าน โครงสร้างกรรมการบริษัทตามหน้า 91 - 92 ในรายงานประจำาปีนี้ และกำาหนดให้มีการ
ประชุมทุกเดือน
ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการบริษทั แต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าทีง่ าน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร หน้า 72 - 73 ในรายงานประจำาปี
- คณะกรรมการบริหาร คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 10 ท่านประกอบด้วยกรรมการบริษัท
4 ท่าน และผู้บริหาร 6 ท่าน ให้ทำาหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำาของบริษัท และกำาหนดให้มีการประชุม
ทุกสัปดาห์
ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 72 - 73 ในรายงาน
ประจำาปีนี้

การกำากับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระ มีคณุ สมบัตติ ามทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำาหนด มีจำานวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ จำานวน 2 ท่าน (คุณอมร อัศวานันท์ และคุณดวงพร สุจริตานุวัต) จบการศึกษาและมีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี กำาหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ สำาหรับ
กรณีพจิ ารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และกรณีพเิ ศษ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
ผู้บริหารด้านบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัทฯ ไม่ได้กำาหนดจำานวนวาระที่จะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ
กรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำานวน 12 ครั้ง การเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารหน้า 72 - 73
ในรายงานประจำาปีนี้
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุม
ประจำาปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น
ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม จำานวน 2 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารหน้า 72 - 73 ในรายงานประจำาปีนี้
- คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 ท่าน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุมประจำาปี
ละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น
ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการสรรหามีการประชุม จำานวน 3 ครั้ง การเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการสรรหา ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 72 - 73 ในรายงาน
ประจำาปีนี้
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบริษัท 2 ท่าน และฝ่ายจัดการ 4 ท่าน มีวาระ
การดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี กำาหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น
ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำานวน 11 ครั้ง การ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
หน้า 72 - 73 ในรายงานประจำาปีนี้
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 2 ท่าน มีวาระการ
ดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี และกำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น
ในปี 2560 (ตามอายุปกี รรมการตัง้ แต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60 ) คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุม จำานวน 3 ครัง้ การเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าทีง่ าน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารหน้า 72 - 73 ในรายงาน
ประจำาปีนี้

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำารงตำาแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญประจำาปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการบริษทั ออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึง่ ในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการบริษทั
ทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม โดยทีก่ รรมการบริษทั ซึง่ พ้นจากตำาแหน่งแล้ว
อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ ซึง่ ปัจจุบนั มีกรรมการบริษทั ทัง้ สิน้ 12 คน ดังนัน้ กรรมการบริษทั แต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งวาระคราวละ 3 ปี
2. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษทั จะพ้นจากตำาแหน่ง เมือ่ ลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัตหิ รือ
มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำาแหน่ง หรือศาลมีคำาสั่งให้ออก
3. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำาแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือ
ลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- อำานาจดำาเนินการ

การกำากับดูแลกิจการ
1. พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่
2. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอำานาจหน้าที่ให้แก่ทปี่ รึกษา คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และ / หรือ บุคคลอืน่ ใดไปปฏิบตั ิ
3. พิจารณาอนุมัติการกู้เงินในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
4. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
5. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าค้าำ ประกัน / ยกเลิกการค้าำ ประกันการรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษทั ในวงเงินทีเ่ กิน
50 ล้านบาท
7. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
8. พิจารณาอนุมัติการปรับสภาพ ทำาลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำารุด สูญหาย ถูกทำาลาย
เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท
9. พิจารณาอนุมตั กิ ารปรับสภาพราคา การทำาลาย ซึง่ วัตถุดบิ และ/หรือสินค้าคงเหลือทีเ่ สือ่ มสภาพ หรือล้าสมัย ซึง่ จะทำาให้มมี ลู ค่า
ทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท
10. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำารายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยง
11. ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยืน่ ข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ ร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวน กล่าวหาผูก้ ระทำาความผิดต่อบริษทั เพือ่
ให้ดำาเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ทั้งมีอำานาจถอนคำาร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอม ยอมความ
และรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายว่าความ เพื่อฟ้องหรือยื่นคำาให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำาเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดี
ถึงที่สุดสำาหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ / หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า
12. บรรดาอำานาจดำาเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
13. เสนอการเพิม่ ทุน ลดทุน การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ การแก้ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ / หรือวัตถุประสงค์
ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. พิจารณาอนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
15. มอบอำานาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำาการแทนได้
16. มีอาำ นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็น
ว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
17. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ดั การบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบตั คิ ณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำาเสมอ
- บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
- รายงานผลการดำาเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์
- จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
3. กำาหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการดำาเนินงานของบริษทั กำากับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ควบคุมการดำาเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมการติดตามพันธะที่กำาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท
5. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำาปี รวมทั้งกำากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และ
แผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมให้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
7. จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการทำารายการต่างๆ ได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี าำ นาจ มีการสอบทาน
และจัดทำาบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
8. การทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินการ และการ
เปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

การกำากับดูแลกิจการ
9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ / หรือ สอบทานแล้ว และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
11. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำาหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำาหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
กำาหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า
14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำาหนดวันเพื่อกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน
2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
12. จัดทำารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)
13. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้อง
ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ
15. อื่นๆ ตามข้อกำาหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำานาจให้กรรมการบริหารลงนามกระทำาแทนบริษัทในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- อำานาจดำาเนินการ

1. ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. พิจารณา วินิจฉัยการเข้าทำารายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงทั้งหมดทุกวงเงิน และสรุปผลเพื่อ ส่งให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำาสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกประเภท ทำาสัญญาให้บริการและรับบริการทุกประเภท
ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ กับบุคคล บริษทั ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิตบิ คุ คลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษทั
3. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การดำาเนินงานของบริษัท ซึ่งกำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ / หรือคณะกรรมการ
บริหาร เช่น เรียกร้อง ทวงถาม และรับชำาระหนี้ หรือเรียกร้องทวงถามทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆ จากบุคคล และบริษัท
ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำานาจตกลง เงื่อนไข และลง
ลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการบริหารโดยสม่ำาเสมอ
- โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
- โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
4. กำากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำาคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำาปี
5. รับผิดชอบในการจัดทำางบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทำาการตรวจสอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับ รวมทั้งมีอำานาจสั่งจ่ายเช็ค ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด ฝากเงิน เบิกเงิน ถอน
เงิน รวมทั้งมีอำานาจทำาสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืม ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลักหลังซึ่งหนังสือสัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงิน และหนังสือตรา
สารอื่นๆ กับบุคคลและบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้
มีอำานาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณา วินจิ ฉัย การกูเ้ งิน / คืนเงินกู้ การออกหุน้ กูข้ องบริษทั ทัง้ หมด ทุกวงเงิน เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และสรุปผล
เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด สำาหรับวงเงินที่เกินอำานาจให้พิจารณา
วินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาอนุมตั กิ ารซือ้ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สนิ เงินลงทุน ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ภายในวงเงินทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำาหนด สำาหรับวงเงิน
ที่เกินอำานาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำาสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า ให้เช่าช่วงสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งจดทะเบียนสิทธิการให้เช่า และ / หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่า และ / หรือการเช่าช่วงต่างๆ
ทุกประเภทกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มี
อำานาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค้ำาประกัน / ยกเลิกการค้ำาประกัน การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัท ภายใน
วงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด สำาหรับวงเงินที่เกินอำานาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การกำากับดูแลกิจการ
10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัทต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดสำาหรับวงเงินที่เกินอำานาจ
ให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
11. อนุมัติการเปิด / ปิด บัญชีธนาคาร
12. อนุมัติการได้รับ / ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
13. เปลี่ยนแปลงสิทธิเซ็นสั่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้าและใบยืมสินค้า
14. อนุมัติการปรับสภาพราคา และ / หรือการทำาลายสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ / หรือ ล้าสมัย
15. รับผิดชอบในการกำาหนดนโยบายการตลาด
16. รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การติดตามหนี้ การจดจำานองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย
17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอำานาจลงโทษหรือให้คุณกับพนักงาน
โยกย้ายตำาแหน่ง หน้าทีก่ ารงานของพนักงาน และมีอาำ นาจบังคับบัญชาพนักงาน ออกคำาสัง่ ให้พนักงานปฏิบตั ิ รวมทัง้ ทำาสัญญาเกีย่ วกับการจ้างแรงงาน
กับบุคคลต่างๆ และให้มีอำานาจในการตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกับกรมแรงงาน
หน่วยงานประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท
18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำาแหน่งบริหาร
ระดับต่างๆ
19. ร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวน กล่าวหาผูก้ ระทำาความผิดต่อบริษทั เพือ่ ให้ดาำ เนินคดีอาญา และแต่งตัง้ ตัวแทนช่วง เพือ่ การดังกล่าว
นี้ ทัง้ มีอาำ นาจถอนคำาร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษทั แต่งตัง้ ทนายว่าความเพือ่ ฟ้อง หรือยืน่ คำาให้การต่อศาลทุกศาล
เพื่อดำาเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด
20. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
21. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- อำานาจดำาเนินการ

1. กำาหนดให้มกี ารประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอาำ นาจเชิญผูบ้ ริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือ
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำานาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกในกรณีจาำ เป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำาคัญของบริษัท รวมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนที่สมควร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การกำากับดูแลกิจการ
(ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำาเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง-ประเทศไทยหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ าำ หนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงาน
ว่ามีรายการหรือการกระทำาดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำานาจตามข้อ
บังคับของบริษัทและกฎหมาย
ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคง
มีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- อำานาจดำาเนินการ

1. มีอาำ นาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจำาเป็น
2. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกในกรณีจาำ เป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
2. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
4. พิจารณากำาหนดวงเงินค่าตอบแทนสำาหรับคณะกรรมการบริษัท (โดยคำานึงถึงผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน) วงเงินค่าตอบแทนทีไ่ ด้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่มิได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท) เป็นรายบุคคล
โดยคำานึงถึงอำานาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
8. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
- อำานาจดำาเนินการ

1. มีอาำ นาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจำาเป็น
2. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกในกรณีจาำ เป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2. ตรวจสอบประวัตแิ ละข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รบั การคัดเลือก โดยคำานึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั

การกำากับดูแลกิจการ
พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำาหนดตามวาระ ให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะดำารงตำาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. จัดทำาความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
6. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการสรรหา เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการสรรหา
8. ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อำานาจดำาเนินการ
จ่ายของบริษัท

1. ขอรับคำาปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี)หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกในกรณีจาำ เป็นด้วยค่าใช้

2. มีอำานาจแต่งตั้งคณะทำางาน ประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำาหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง รวมถึงความเพียง
พอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำาคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยให้ความสำาคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. ดูแลให้บริษัท และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
5. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- อำานาจดำาเนินการ
จำาเป็น

1. มีอาำ นาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จงให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้อง

2. ขอรับคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำานาจแต่งตั้งคณะทำางาน เพื่อดำาเนินการด้านธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำาหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ หลักการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ
กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และระเบียบปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
2. กำาหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักการกำากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้ ติดตามดูแล ให้คาำ ปรึกษา เสนอแนะ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อ
ต้านการคอร์รัปชั่น
4. ดูแล ให้คำาแนะนำา และติดตามการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
Responsibility : CSR)
5. จัดทำารายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
6. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำากับดูแลกิจการ
7. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้
1. เป็นผูน้ าำ ของคณะกรรมการบริษทั ในการกำากับ การทำางานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และแผนงานที่กำาหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และเป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนน
เสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
4. เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น และกำากับการประชุมให้มีประสิทธิผล
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำานาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ดังนี้
1. ดำาเนินการและ / หรือ บริหารงานประจำาวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท
2. ดำาเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ด้วยงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั อิ ย่าง
เคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. ดำาเนินกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ
4. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำาเนินงานตามมติทป่ี ระชุม และผลการดำาเนินงานของบริษทั ทีส่ าำ คัญต่อคณะกรรมการบริษทั
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกเดือน
5. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำาหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลง นำา
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่ง
ตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
2 เดือน ตามข้อบังคับของบริษัท
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บริษัทฯได้กำาหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือก โดยพิจารณาจากผู้ทรง
คุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำาแหน่งที่ว่างลง โดยจัดทำาตารางความรู้ ความชำานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) ตลอดจนความรู้ ความชำานาญเฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการทำางานที่ไม่ด่างพร้อย
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาบุคคลที่จะเสนอเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท จากทำาเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำารงตำาแน่งกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และ ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษทั ฯ กำาหนดนิยามและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ เข้มกว่าข้อกำาหนดขัน้ ต่าำ ของ ก.ล.ต. ระบุอยู่ในแบบ 56 -1 และ
เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อกรรมการ

บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสทิ ธิเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำาหนด และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท โดยคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้
ความสามารถมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษทั เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พร้อมนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั กำาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูบ้ ริหารระดับสูงสุดไว้อย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ในฐานะหัวหน้า
ฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำาเนินธุรกิจบริหารการงานของบริษัท
อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายในการสืบทอดตำาแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูงสุด โดยมี
กระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส
การสรรหาผู้บริหาร
บริษัทฯ พิจารณาสรรหาพนักงานภายในบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ
เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการประเมิน
ศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำางานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูง
ขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำาแหน่งงานว่างลง ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายใน
ที่เหมาะสม จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเสนอต่อประธาน
กรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการบริษัท ในบริษัทย่อย โดยมีประธาน
กรรมการบริหาร เป็นประธานบริษัทในบริษัทย่อย มีบทบาทอำานาจหน้าที่ในการกำากับและบริหารงานของบริษัทย่อย กำาหนดให้ใช้นโยบายบัญชีตาม
บริษัทใหญ่ และในการทำากิจกรรมใดๆ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้กาำ หนดให้บคุ คลที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั ฯ ต้องดูแลให้บริษทั ย่อยมีการปฏิบตั แิ ละเปิดเผยข้อมูลสำาคัญตามหลักเกณฑ์
ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ปฏิบตั ิ อาทิเช่น การทำารายการทีเกีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการทำารายการ
สำาคัญอื่นๆ
บริษทั ฯ มีบริษทั ร่วม 8 บริษทั ซึง่ เป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษทั ในเครือและบริษทั อืน่ ๆ บริษทั ฯ ไม่มอี าำ นาจควบคุมกิจการในบริษทั
ที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ในบริษัทร่วมหรือบริษัทลงทุน
บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำาเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจาก
บริษทั ใดบริษทั หนึง่ ในกลุม่ เข้าไปเป็นตัวแทนของกลุม่ ในฐานะผูร้ ว่ มลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำาเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษทั
หรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำานาญในธุรกิจนั้นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ฯ มีมาตรการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกำาหนดไว้ในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ อ่ บริษทั และผูถ้ อื หุน้ และกำาหนด
ไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับ
ผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำานึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง
ไม่ใช้ตาำ แหน่งหน้าทีแ่ สวงหาประโยชน์เพือ่ ตนเอง และ/หรือผูอ้ นื่ โดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สนิ ของบริษทั โดยไม่นาำ ข้อมูลและทรัพย์สนิ ของ
บริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำาการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำาธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้
แจกนโยบายในการกำากับดูแลกิจการ หลักการกำากับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำาเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำางาน และเผย
แพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
ในระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทำางานของบริษทั มีกาำ หนดเรือ่ งดังกล่าวและกำาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้สงู สุด คือการเลิกจ้าง ซึง่ กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำาหนด
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงินแก่สาธารณชน ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว
นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมรับทราบ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัท และ ก.ล.ต.
ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
ในปี 2560 ที่ผ่านมากรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม และไม่
ปรากฏการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน
ซื้อขายหุ้นของบริษัท และได้แจ้งให้ ก.ล.ต. รับทราบตามระยะเวลาที่กำาหนด พร้อมรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย
อีกทั้งยังกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ กำาหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยว ข้อง ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

การกำากับดูแลกิจการ
ค่าตอบเเทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย 3 บริษัท
รวม

2560

หน่วย : บาท
2559

2,100,000
425,763
2,525,763

1,750,000
427,759
2,177,759

โดยบริษัท Amis Du Monde SARL และบริษัท ไหมทอง จำากัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจาก
1. บริษทั Amis Du Monde SARL อยูร่ ะหว่างดำาเนินการปิดกิจการจึงยังต้องใช้ผสู้ อบบัญชีรายเดิม
2. บริษัท ไหมทอง จำากัด สามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีได้เท่ากับปีก่อน และผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีมาตรฐาน
ถูกต้องตามกฎหมาย
บริษทั Canchana International Co.,Ltd เปลีย่ นจากบริษทั ร่วมมาเป็นบริษทั ย่อย เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทำาให้ไม่สามารถเปลีย่ นแปลง
ผู้สอบบัญชีสำาหรับปี 2560 และจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในปี 2561
ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่บริษัทฯมีวิธีการดูแล และติดตามให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำางบการ
เงินได้ทันตามกำาหนดเวลา
2. ค่าบริการอื่น
ในรอบปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ให้แก่ผสู้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย สำานักงานสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

