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9.  การก ากบัดูแลกจิการ   
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการสร้างระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และมุ่งมัน่พฒันาระดบั 
มาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทั  เป็นไปอย่างโปร่งใส  มี
ประสิทธิภาพ  มัน่คง  เจริญเติบโต  และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
และความมัง่คัง่อยา่งย ัง่ยืนแก่ผูถื้อหุน้  โดยมีนโยบายในการบริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี  โดยอาศยัความรู้  ความรอบคอบ และความระมดัระวงัมาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินงาน  
ขณะเดียวกนัไดเ้สริมสร้างผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนใหมี้คุณธรรม  ความซ่ือสตัยสุ์จริต  ความขยนั อดทน   
อดออม มีการแบ่งปันและใชส้ติปัญญาความสามารถในการด าเนินงาน พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  
การเมือง วฒันธรรมและสงัคมเพ่ือประโยชนสุ์ขอยา่งสมดุลและยัง่ยืน 

     1.   นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ   
  คณะกรรมการบริษทัมีความเช่ือมัน่วา่การมีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได ้ตลอดจน 
มีการถ่วงดุลอ านาจและระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม  ควบคู่ไปกบัการเคารพสิทธิและ 
ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย   จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างใหอ้งคก์รมี
ภูมิคุม้กนัท่ีดีและสร้างความเจริญเติบโตอยา่งสมดุลและยัง่ยืนในระยะยาว 
  ดงันั้น  คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  
  1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน  มุ่งมัน่ท่ีจะน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  จริยธรรมใน 
การด าเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไปปฏิบติัในการด าเนินงานของบริษทั  
 2. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน   ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั   
ซ่ือสตัย ์สุจริต  โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. ด าเนินการใหโ้ครงสร้างการจดัการของบริษทัมีการก าหนดอ านาจ  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน      
 4. ด าเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  รวม 
ถึงการมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูตอ้งเช่ือถือได ้
 5. ด าเนินการใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ  เช่ือถือได ้ และทนัเวลา  ตราบเท่าท่ี 
ไม่กระทบต่อประโยชนอ์นัชอบธรรมของบริษทั 
 6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้  ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
 7. ด าเนินการโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ชุมชน  สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 8. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ในการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการ 
รับฟังและทบทวนตนเอง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีท่ีสุดอยูเ่สมอ 
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 9. ปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกอนัดีงาม ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม   ตลอดจน
มุ่งมัน่ในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  
         10. ต่อตา้นการทุจริต  การคอร์รัปชัน่  ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิ  
มนุษยชน 
          11. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบและมีเหตุผล  โดยยึดถือประโยชน ์
ของบริษทัเป็นท่ีตั้ง 
      2.   คณะกรรมการชุดย่อย   
  โครงสร้างกรรมการของบริษทั  ประกอบดว้ย 
     1.    คณะกรรมการบริษทั 
     2.    คณะกรรมการบริหาร 
     3.    คณะกรรมการตรวจสอบ 
     4.    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
     5.    คณะกรรมการสรรหา 
     6.    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
    รายช่ือกรรมการแต่ละชุด  ตามหนา้ ..............ในแบบ 56-1 น้ี 
  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจในการด าเนินงานของบริษทั  วา่มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส  มีผูก้ลัน่กรอง  สอบทานและ
ใหค้ าแนะน าอยา่งรอบคอบ 
  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  เพ่ือท าหนา้ท่ีดงักล่าว และรายงานผลต่อคณะ 
กรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ  ปัจจุบนัประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ-
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการของบริษทั  มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกนัอยา่งเพียงพอ  มีการมอบ 
อ านาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน  พร้อมจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และไดผ้า่นการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  1/2557  เม่ือวนัท่ี  27  พฤษภาคม  2557   พร้อมบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษทั
ในรายงานการประชุมอยา่งชดัเจน 
  โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกนั  เพ่ือช่วยในการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทั  มีประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะท าหนา้ท่ีดูแลการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั  และรายงานผลการปฏิบติัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 - คณะกรรมการบริษทั   มีจ านวน  11  ท่าน  โครงสร้างกรรมการบริษทัตามหนา้ ................ในแบบ 56-1น้ี  
และก าหนดใหมี้การประชุมทุกเดือน 
  ในปี 2557  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 56 - เม.ย. 57)  คณะกรรมการบริษทัจดัประชุมทุกเดือน การเขา้
ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่าน  ตามตาราง  หนา้ ............ในแบบ 56-1 น้ี 
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 -   คณะกรรมการบริหาร  คือ  คณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน  12  ท่าน
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั  4  ท่าน  และผูบ้ริหาร 8 ท่าน  ใหท้ าหนา้ท่ีจดัการกิจการงานบริษทั  ซ่ึงมีฐานะเป็น
พนกังานหรือลูกจา้งประจ าของบริษทั  และก าหนดใหมี้การประชุมทุกสปัดาห์ 
  ในปี  2557  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 56 - เม.ย. 57)  คณะกรรมการบริหารจดัประชุมทุกสปัดาห์ 
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน  ตามตาราง  หนา้…..ในแบบ 56-1 น้ี 
   -  คณะกรรมการตรวจสอบ  คือ  กรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระ  มีคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  มีจ านวน  4  ท่าน  และกรรมการตรวจสอบ  จ านวน  2  ท่าน   ( คุณอมร  
 อศัวานนัท ์ และคุณดวงพร  สุจริตานุวตั)  จบการศึกษาและมีความเช่ียวชาญดา้นบญัชี มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ  2  ปี  ก าหนดใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกวา่ไตรมาสละ 1  คร้ัง  และจดัประชุมเป็นวาระพิเศษ  ส าหรับกรณี
พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และกรณีพิเศษ  และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั    พร้อมทั้งมีการประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั  และผูบ้ริหารดา้นบญัชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส  โดยกรรมการ-
ตรวจสอบทุกท่านไม่ไดถื้อหุน้ของบริษทั 
  บริษทัฯ ไม่ไดก้ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุดของกรรมการตรวจสอบ  
ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการบริษทั โดยดูจากการปฏิบติังานและผลงานใน
รอบปีท่ีผา่นมา 
  ในปี  2557  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 56 - เม.ย. 57)  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม   
จ านวน 12  คร้ัง  การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  ตามตาราง  หนา้ .........  ในแบบ 56-1 น้ี 
   -   คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน   ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั  2  ท่าน  และผูบ้ริหาร 1  ท่าน   
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1  ปี  และมีการประชุมประจ าปีละ 1  คร้ัง  และจดัประชุมเป็นวาระพิเศษ 
กรณีจ าเป็น 
  ในปี  2557  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 56 - เม.ย. 57)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
มีการประชุม จ านวน  2  คร้ัง  การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ตามตาราง หนา้ ........... 
ในแบบ 56-1 น้ี 
     - คณะกรรมการสรรหา  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั  4  ท่าน และผูบ้ริหาร  1  ท่าน  มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ  1  ปี  และมีการประชุมประจ าปีละ  1  คร้ัง และจดัประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจ าเป็น 
    ในปี  2557  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 56 - เม.ย. 57)  คณะกรรมการสรรหามีการประชุม จ านวน  
3 คร้ัง   การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา  ตามตาราง  หนา้…..ในแบบ 56-1 น้ี 
     - คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ  1  ท่าน   กรรมการบริษทั  1  ท่าน   
และฝ่ายจดัการ  5  ท่าน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  2  ปี  ก าหนดใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกวา่ไตรมาสละ 
 1 คร้ัง  และจดัประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจ าเป็น 
  ในปี  2557  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 56 - เม.ย. 57) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุม
จ านวน  8  คร้ัง  การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ตามตาราง หนา้..…..ในแบบ 56-1 น้ี 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่  
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
 -  อ านาจด าเนินการ  
   1. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ  และก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
   2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหนา้ท่ีใหแ้ก่ท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ  
และ / หรือ บุคคลอ่ืนใดไปปฏิบติั 
   3. พิจารณาอนุมติัการกูเ้งินในวงเงินท่ีเกิน 50 ลา้นบาท และการออกหุน้กู ้เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ของกิจการ 
   4. พิจารณาอนุมติัการใหกู้ย้ืม / ยกเลิกการใหกู้ย้ืม ในวงเงินท่ีเกิน 50 ลา้นบาท 
   5. พิจารณาอนุมติัการซ้ือ / ยกเลิก / ขายทรัพยสิ์น เงินลงทุน ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในวงเงินท่ีเกิน 50 ลา้นบาท 
   6. พิจารณาอนุมติัการเขา้ค ้าประกนั / ยกเลิกการค ้าประกนัการรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อ
บุคคล / บริษทัในวงเงินท่ีเกิน 50 ลา้นบาท 
   7. พิจารณาอนุมติันโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษทัต่างๆ ในวงเงินท่ีเกิน 50 ลา้นบาท 
   8. พิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยง 
   9. ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการ ร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวน กล่าวหา
ผูก้ระท าความผิดต่อบริษทัเพ่ือใหด้ าเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตวัแทนช่วง เพ่ือการดงักล่าวน้ีทั้งมีอ  านาจถอนค าร้อง
ทุกข ์และตกลงประนีประนอม ยอมความและรับเงินแทนบริษทั แต่งตั้งทนายวา่ความ เพ่ือฟ้องหรือยื่นค าใหก้ารต่อ
ศาลทุกศาล  เพ่ือด าเนินคดีแทนบริษทัจนกวา่คดีถึงท่ีสุด  ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ และ / หรือท่ีเป็น
ปกติวิสยัทางการคา้ 
    10. เสนอการเพ่ิมทุน ลดทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบัและ / หรือวตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถื้อหุน้ 
   11. มอบอ านาจใหฝ่้ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษทั หรือบุคคลอ่ืนใดท าการแทนได ้
   12. มีอ  านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็นร่วมประชุม  
หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
   13. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณี
จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
   14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษทั 
 -  หน้าที่และความรับผดิชอบ  
   1. ปฏิบติัหนา้ท่ีจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบติัคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามวตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบริษทั  ตลอดจนตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
   2. รับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัโดยสม ่าเสมอ 
    - บริหารงานเพ่ือรักษาผลประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ 
    - เปิดเผยขอ้มลูอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และเช่ือถือได ้
    - รายงานผลการด าเนินงานท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเหตุการณ์ 
    - จดัสรรผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า 
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   3. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั ก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่กิจการและ
ความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
   4. ควบคุมการด าเนินกิจการของบริษทัตลอดเวลา รวมการติดตามพนัธะท่ีก าหนดในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง
ของบริษทั 
   5. อนุมติัแผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทั้งก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย และแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   6. ส่งเสริมใหจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพ่ือใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ และติดตามใหมี้การ
ปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั 
   7. จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การท ารายการต่างๆ ไดรั้บอนุมติัจาก 
ผูมี้อ  านาจ  มีการสอบทานและจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ท่ีสามารถป้องกนัการน าทรัพยสิ์นของ
บริษทัไปใชใ้นทางมิชอบ 
   8. การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีแนวทางท่ี
ชดัเจน และเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้ โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการ และการเปิดเผยขอ้มลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ
ผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้ง 
   9. สอบทานและใหค้วามเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และ / 
หรือสอบทานแลว้ และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
   10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
   11. ก าหนดวนั เวลา สถานท่ี ท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้รวมทั้งก าหนดระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจน
ก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล  (หากมี)  และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอต่อผูถื้อหุน้ ใน   
ระหวา่ง 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้กไ็ด ้ โดยประกาศใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบ ณ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั  ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ 
หรือก าหนดวนัเพ่ือก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date : RD) ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2 เดือน และ
ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ 1 วนั  ในวนัท าการถดัจากวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้  เพ่ือรวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา  225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และสิทธิ
ในการรับเงินปันผล 
   12. จดัท ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน”  โดยเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
   13. ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะยื่นต่อหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไดแ้สดงขอ้ความ หรือ 
ลงรายการเป็นไปโดยถกูตอ้งตรงตามขอ้มลูท่ีปรากฏอยูใ่นสมุดบญัชี ทะเบียน หรือเอกสารอ่ืนใดของบริษทั 
   14. อนุมติักฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และ / หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ 
   15. อ่ืนๆ ตามขอ้ก าหนดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  
   คณะกรรมการบริษทัไดม้อบอ านาจใหก้รรมการบริหารลงนามกระท าแทนบริษทัในกิจการต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
 -  อ านาจด าเนินการ 
   1. ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
   2. พิจารณา วินิจฉยัการเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงทั้งหมดทุกวงเงิน และสรุปผล  
 เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  เช่น  ท าสญัญาเก่ียวกบัการซ้ือและขายสินคา้  และผลิตภณัฑต่์าง ๆ  
ทุกประเภท ท าสญัญาใหบ้ริการและรับบริการทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กบับุคคล บริษทั หา้งร้าน 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวตัถุประสงค ์และระเบียบต่างๆ ของบริษทั 
   3. ออกระเบียบปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
 -  หน้าที่และความรับผดิชอบ 
   1. ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
   2. รับทราบและปฏิบติัตามนโยบายและกลยทุธ์การด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงก าหนดโดยคณะกรรมการ-
บริษทัและ / หรือคณะกรรมการบริหาร เช่น เรียกร้อง ทวงถาม และรับช าระหน้ี หรือเรียกร้องทวงถามทรัพยสิ์นใดๆ 
รวมทั้งผลประโยชน ์หรือสิทธิต่างๆ  จากบุคคล  และบริษทั หา้งร้าน  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ 
ภายใตว้ตัถุประสงค ์และระเบียบต่าง ๆ ของบริษทั ตลอดจนใหมี้อ านาจตกลง เง่ือนไข และลงลายมือช่ือในสญัญา
ต่างๆ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
   3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และ / หรือคณะกรรมการบริหารโดยสม ่าเสมอ 
    - โดยรายงานความเคล่ือนไหว หรือผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง และรวดเร็ว 
    - โดยเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และเช่ือถือได ้
   4. ก ากบัดูแลกิจการ ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกบันโยบาย กลยทุธ์ท่ีส าคญั แผนงาน และงบประมาณ
ประจ าปี 
   5. รับผิดชอบในการจดัท างบการเงิน  รายงานทางการเงินใหผู้ส้อบบญัชีท าการตรวจสอบ  แลว้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัตามล าดบั รวมทั้งมีอ  านาจสัง่จ่ายเช็ค 
ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมทั้งมีอ  านาจท าสญัญาเก่ียวกบัการกูย้ืม  
ใหกู้ย้ืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชี สลกัหลงัซ่ึงหนงัสือสญัญาใชเ้งิน เช็ค ดร๊าฟ ตัว๋แลกเงิน และหนงัสือตราสารอ่ืนๆ กบั
บุคคลและบริษทั หา้งร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใตว้ตัถุประสงค ์ และระเบียบต่างๆ 
ของบริษทั  ตลอดจนใหมี้อ านาจในการตกลงเง่ือนไขและลงลายมือช่ือในสญัญาต่างๆ  และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
   6. พิจารณา วินิจฉยั การกูเ้งิน / คืนเงินกู ้การออกหุน้กูข้องบริษทัทั้งหมด ทุกวงเงิน เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการ และสรุปผล  เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
   7. พิจารณาอนุมติัการใหกู้ย้ืม / ยกเลิกการใหกู้ย้ืม ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ส าหรับ
วงเงินท่ีเกินอ านาจใหพิ้จารณาวินิจฉยัและสรุปผล เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
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   8. พิจารณาอนุมติัการซ้ือ / ยกเลิก / ขายทรัพยสิ์น เงินลงทุน ค่าใชจ่้ายต่างๆ ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการ
บริษทัก าหนด  ส าหรับวงเงินท่ีเกินอ านาจใหพิ้จารณาวินิจฉยัและสรุปผล เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติั เช่น ท าสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่า  ใหเ้ช่าช่วงสงัหาริมทรัพย ์ และอสงัหาริมทรัพยต่์างๆ รวมทั้งจดทะเบียน
สิทธิการใหเ้ช่า และ / หรือการใหเ้ช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่า และ / หรือการเช่าช่วงต่างๆ ทุก
ประเภทกบับุคคล บริษทั หา้งร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวตัถุประสงค ์และระเบียบ
ต่างๆ ของบริษทั ตลอดจนใหมี้อ านาจในการตกลงเง่ือนไขและลงลายมือช่ือในสญัญาต่างๆ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
   9. พิจารณา วินิจฉยั การเขา้ค ้าประกนั / ยกเลิกการค ้าประกนั การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบ 
ต่อบุคคล / บริษทั ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ส าหรับวงเงินท่ีเกินอ านาจใหพิ้จารณาวินิจฉยัและ
สรุปผล  เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
   10. พิจารณาอนุมติันโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษทัต่างๆ ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนดส าหรับวงเงินท่ีเกินอ านาจใหพิ้จารณาวินิจฉยัและสรุปผล เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
   11. อนุมติัการเปิด / ปิด บญัชีธนาคาร 
   12. อนุมติัการไดรั้บ / ยกเลิก วงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 
   13. เปล่ียนแปลงสิทธิเซ็นสั่งจ่าย อนุมติัใบเบิกสินคา้และใบยืมสินคา้ 
   14. อนุมติัการปรับสภาพราคา และ / หรือการท าลายสินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ และ / หรือ ลา้สมยั 
   15. รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการตลาด 
   16. รับผิดชอบงานทางดา้นบริหารการขาย ร้านคา้ การติดตามหน้ี การจดจ านองหลกัทรัพยเ์พ่ือประกนั 
การขาย 
   17. รับผิดชอบงานทางดา้นการบริหารงานบุคคล เช่น รับพนกังานเขา้ ปลดพนกังานออก และมีอ านาจ  
ลงโทษหรือใหคุ้ณกบัพนกังาน โยกยา้ยต าแหน่ง หนา้ท่ีการงานของพนกังาน และมีอ านาจบงัคบับญัชาพนกังาน  
ออกค าสัง่ใหพ้นกังานปฏิบติั  รวมทั้งท าสญัญาเก่ียวกบัการจา้งแรงงานกบับุคคลต่างๆ และใหมี้อ านาจในการ 
ตกลงเง่ือนไข  และลงลายมือช่ือในเอกสาร  และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคลกบักรมแรงงาน 
หน่วยงานประกนัสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวตัถุประสงค ์และระเบียบต่างๆ ของบริษทั 
    18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย พิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
แก่พนกังานในต าแหน่งบริหารระดบัต่างๆ 
   19. ร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวน กล่าวหาผูก้ระท าความผิดต่อบริษทั เพ่ือใหด้ าเนินคดีอาญา และแต่งตั้ง
ตวัแทนช่วง เพ่ือการดงักล่าวน้ี ทั้งมีอ  านาจถอนค าร้องทุกข ์และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทน
บริษทั แต่งตั้งทนายวา่ความเพ่ือฟ้อง หรือยื่นค าใหก้ารต่อศาลทุกศาล เพ่ือด าเนินคดีแทนบริษทัจนกวา่คดีถึงท่ีสุด 
   20. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
    21. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
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    โดยก าหนดเงือ่นไขการรับมอบอ านาจกระท าการแทนบริษทั  ดงันี ้                     
    1. กรรมการบริหารลงนามร่วมกนั 2 ท่าน  และไม่ตอ้งประทบัตราส าคญัของบริษทั  ภายในวงเงิน  
     5  แสนบาท 
    2. กรรมการบริหารลงนามร่วมกบักรรมการบริษทั ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัอีก 1 ท่าน  
     และไม่ตอ้งประทบัตราส าคญัของบริษทั ภายในวงเงิน 1 ลา้นบาท 
    3. กรรมการบริษทัลงนามร่วมกนั 2 ท่าน และประทบัตราส าคญัของบริษทั ไม่จ ากดัวงเงิน (ไม่ตอ้ง
     มอบอ านาจกระท าการแทนบริษทั ทั้งน้ีเป็นไปตามหนงัสือรับรองของบริษทัท่ีไดจ้ดทะเบียนไว)้ 
    4. หากธุรกรรมท่ีท ามีจ านวนเงินเกินจากวงเงินท่ีก าหนดธุรกรรมนั้นจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม 
     คณะกรรมการ VC ภายในวงเงินท่ีบริษทัก าหนดไว ้10 ลา้นบาท และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
     ภายในวงเงินท่ีบริษทัก าหนดไว ้50 ลา้นบาท 
    5. ส่วนท่ีเกินกวา่ 50 ลา้นบาท ใหผ้า่นการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
    6. กรณีท่ีเป็นรายการเร่งด่วนและไม่อาจจะอนุมติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดได ้ใหก้รรมการบริหารท่ีเป็น 
     กรรมการบริษทั 2 ท่าน ร่วมกนัพิจารณาอนุมติัและด าเนินการไปก่อน แลว้ค่อยน าเร่ืองขอสัตยาบนั 
     จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษทัตามวงเงินอนุมติัอีกคร้ัง 
    7. กฎเกณฑน้ี์ใหพิ้จารณาทบทวนใหม่ทุกปี 
    โดยก าหนดใหมี้นายทะเบียนควบคุมดูแล คือ  เลขานุการบริษทั  -  คุณดวงฤดี  มิลินทางกรู 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 -  อ านาจด าเนินการ 
   1. ก าหนดใหมี้การประสานความเขา้ใจใหอ้ยูใ่นแนวทางเดียวกนัระหวา่งผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษทั 
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
   2. มีอ านาจเชิญผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง  
ใหค้วามเห็นร่วมประชุม  หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น   ตลอดจนเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กระดบัของ
องคก์ร 
   3. มีอ  านาจในการตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งภายในขอบเขตของอ านาจและหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
   4. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณี 
จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 -  หน้าที่และความรับผดิชอบ 
   1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเพียงพอ 
   2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมี 
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ 
พิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย  เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั 
การตรวจสอบภายใน 
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   3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด-
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
   4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอนบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ  เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั  และเสนอค่าตอบแทนท่ีสมควรรวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ย  ปีละ 1 คร้ัง 
   5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 
   6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
    (ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
    (ข)   ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
    (ค)   ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด 
      ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
    (ง)   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
    (จ)   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
    (ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
      แต่ละท่าน 
    (ช)   ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 
      กฎบตัร (charter) 
    (ซ)   รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ 
      รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
   7. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการ หรือการกระท า
ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
    (ก)  รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
    (ข)   การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
    (ค)   การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง-
      ประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
    หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าดงักล่าว  ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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   8. สนบัสนุนและติดตามใหบ้ริษทัมีระบบบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   9. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
อนุมติั 
   10. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยอาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมาย 
  ในการปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 
และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 -  อ านาจด าเนินการ 
   1. มีอ  านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็นร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
   2. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณี
จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 -  หน้าที่และความรับผดิชอบ 
   1. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
   2. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 
   3. พิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษทั  (โดยค านึงถึงผลประกอบการของ 
บริษทั   และเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั)  วงเงินค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ 
จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผา่นมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
   4. พิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เป็นรายบุคคล โดยค านึง 
ถึงอ านาจหนา้ท่ี และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติั 
   5. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  
เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
   6. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
 -  อ านาจด าเนินการ 
   1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ  หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง  ใหค้วามเห็นร่วมประชุม  
หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
   2. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก  ใน 
กรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
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 -  หน้าที่และความรับผดิชอบ 
   1. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
   2. ตรวจสอบประวติัและขอ้มลูต่างๆ  ของบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือก  โดยค านึงถึงความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
   3. จดัท าความเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่างๆ เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณา 
   4. เสนอช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา 
   5. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
อนุมติั 
   6. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 -  อ านาจด าเนินการ  
   1. ขอรับค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอก  ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
   2. มีอ  านาจแต่งตั้งคณะท างาน ประเมินและติดตามความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 
 -  หน้าที่และความรับผดิชอบ 
   1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจดัระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั ใหเ้กิดความชดัเจน
ต่อเน่ืองรวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพ่ือการจดัการความเส่ียงต่างๆ ท่ีส าคญั  และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
   2. สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดบัในองคก์ร 
   3. ดูแลใหบ้ริษทัมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพโดยใหค้วามส าคญักบัสญัญาณ 
เตือนภยัล่วงหนา้และรายการผดิปกติทั้งหลาย 
   4. พฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงทั้งองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
   5. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  
เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
   6. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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 -  อ านาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ  
   คณะกรรมการบริษทั  ก าหนดบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ  ดงัน้ี 
   1. ด าเนินการและ / หรือ บริหารงานประจ าวนัของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย 
ขอ้บงัคบั และระเบียบบริษทั 
   2. ด าเนินการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ดว้ย
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัอยา่งเคร่งครัด ซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงั รักษาผลประโยชนข์องบริษทั และผูถื้อหุน้
อยา่งดีท่ีสุด 
   3. ด าเนินกิจการงานต่างๆ ของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีคณะกรรมการบริษทั
ไดก้ าหนดไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 
   4. รายงานผลงาน ความกา้วหนา้จากการด าเนินงานตามมติท่ีประชุม และผลการด าเนินงานของบริษทั 
ท่ีส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือน 
   5.   สร้างเสริมและพฒันาใหบ้ริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ  ปฏิบติัตามกฎหมาย ศีลธรรม และ
วฒันธรรมอนัดี โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
   6. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

     3.   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
            บริษทัฯ  มีคณะกรรมการสรรหา ท าหนา้ท่ีสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีทรงคุณวฒิุ มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้ 
แต่กรณีท่ีมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทั 
แทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป   เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ 
นอ้ยกวา่ 2 เดือน  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั   
 ในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีจะเสนอเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  บริษทัฯไดก้ าหนดแนวทางการ 
สรรหาคดัเลือก โดยพิจารณาจากผูท้รงคุณวฒิุ มีคุณสมบติัเหมาะสมตอบสนองความตอ้งการของต าแหน่งท่ี 
วา่งลง โดยจดัท าตารางความรู้ ความช านาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจนความรู้ 
ความช านาญเฉพาะดา้นของกรรมการเป็นรายบุคคล  เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ  เพ่ือใหค้ณะ 
กรรมการบริษทัมีความรู้และเช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีวิสยัทศัน ์ เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม  และ 
มีประวติัการท างานท่ีไม่ด่างพร้อย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการสรรหายงัพิจารณาบุคคลท่ีจะเสนอเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั จาก 
ท าเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา  พิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ  ตามหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ และ ก.ล.ต.  เพ่ือเสนอต่อคณะ 
กรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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 คุณสมบัติกรรมการอสิระ  
 บริษทัฯ ก าหนดนิยามและคุณสมบติัของคณะกรรมการอิสระของบริษทั  ซ่ึงเขม้กวา่ขอ้ก าหนด  
ขั้นต ่าของ ก.ล.ต. ดงัน้ี  

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละศูนยจุ์ดหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียว 
ขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า  
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้ 
อ านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา    
มารดา  คู่สมรส  พ่ีนอ้ง  และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคล ท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
 ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน   
 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั  
 บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะ 
 ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้  ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

    ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม  ค ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวม 

                 ถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทั หรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง  
                 ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวน 
                 ใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
อนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว  ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ี 

                 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยูด่ว้ย   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อน
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่   หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือ 
 ผูถื้อหุน้  ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย   
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีส่วนร่วมบริหารงาน  ลกูจา้ง  พนกังาน  
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า  หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั  
หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
ทั้งน้ี หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน มีประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบติักรรมการอิสระ กรรมการอิสระของ

บริษทัตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีประกาศเปล่ียนแปลงไปทุกประการภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมี
ลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง ( 1 ) ถึง ( 9 )  แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  ให้
ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ และ
เผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั  (http://www.icc.co.th) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icc.co.th/
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  สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอช่ือกรรมการ 
  เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้วา่  จะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั  คณะกรรมการเปิดโอกาส 
ใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  และผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็น
กรรมการบริษทั   ตั้งแต่วนัท่ี  1 - 30  ธนัวาคม  2557   โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจนและโปร่งใส  และ
เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 
  คณะกรรมการสรรหา เป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทั  โดยคดัเลือกจากผูบ้ริหาร
ปัจจุบนัหรือบุคคลอ่ืน  ท่ีมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี  และ
สามารถบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ตามกฎหมาย  พร้อมน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
  คณะกรรมการบริษทั ก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดไวอ้ยา่งชดัเจน  ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูอ้  านวยการ  ในฐานะหวัหนา้ฝ่ายจดัการ  ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทัใหมี้หนา้ท่ีดูแลการด าเนินธุรกิจบริหารการงานของบริษทั   
  อีกทั้งบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณ 
อายขุองผูบ้ริหารระดบัสูงสุด  โดยมีกระบวนการสรรหาท่ีชดัเจน  และโปร่งใส 
  การสรรหาผู้บริหาร 
  บริษทัฯ พิจารณาสรรหาพนกังานภายในบริษทัท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกบังาน 
ท่ีตอ้งรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ  เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร โดยบริษทัฯ ไดพ้ฒันาสร้างความพร้อมใหทุ้กคนมี
โอกาสกา้วข้ึนมาเป็นผูบ้ริหารในอนาคต  โดยผา่นขั้นตอนการประเมินศกัยภาพของพนกังาน  ซ่ึงพนกังานท่ีได ้
รับการประเมินวา่มีศกัยภาพในการท างานดี จะไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทายและมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน 
ซ่ึงบริษทัฯ เตรียมความพร้อมในการพฒันาพนกังานทุกระดบัเพ่ือทดแทนในกรณีท่ีมีต าแหน่งงานวา่งลง ในกรณี 
ท่ีไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในท่ีเหมาะสม  จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้   ความสามารถ
ประสบการณ์ วิสยัทศัน ์  และทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร   และเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร   และกรรมการ-
ผูอ้  านวยการ   เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
             องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 1.   องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  
                     ตามขอ้บงัคบับริษทั  หมวดท่ี 3 คณะกรรมการขอ้ 18 และกฎบตัร  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนด
จ านวนต าแหน่งกรรมการบริษทั  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  5  คน  และเลือกตั้งบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
และขอ้บงัคบัของบริษทั  รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้
บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด  ทั้งน้ีกรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
และมีจ านวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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 วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
 ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 20 และกฎบตัร  กรรมการบริษทัใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
เลือกตั้งตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัน้ี                   
 1.   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
 2.   ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 3.   บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนั 
เกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 วธีิการถอดถอน 
 -     การออกตามวาระ 
                     ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 21 และกฎบตัร ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง 
ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม
ส่วนไม่ได ้  กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและ 
ปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
 -     การออกนอกจากวาระ 
  1.   ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 22 และกฎบตัร นอกจากการพน้ต าแหน่งตาม
วาระ  กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  1.   ถึงแก่กรรม 
             2.   ลาออก 
             3.   ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัน้ี 
             4.   มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการ   
     ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์           
     ประกาศก าหนด 
             5.   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
             6.   ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก                   
      และตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 3 คณะกรรมการขอ้ 24 และกฎบตัร ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการ 
วา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้ 
แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน 
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                    2.    ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 25 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการ 
คนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 2.    องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
         ตามกฎบตัรตอ้งมีจ านวนกรรมการบริหารไม่นอ้ยกวา่ 5 คน   โดยคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง
กรรมการบริษทั 4 ท่าน และผูบ้ริหาร  8  ท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร  เพ่ือมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บริหารปฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษทัโดยตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีบริหารจดัการ
กิจการงานของบริษทัไดเ้ป็นอย่างดี 
 วธีิการแต่งตั้ง  จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 วธีิการถอดถอน 
 -     การออกตามวาระ 
        ตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี  นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง และเม่ือครบวาระแลว้   
หากคณะกรรมการบริษทั   ยงัไม่ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่   กใ็หค้ณะกรรมการบริหารชุดเดิม
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  จนกวา่คณะกรรมการบริษทัจะไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการ- 
บริหารชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแต่งตั้งตอ้งกระท าภายใน 2 เดือน  นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบริหาร
ชุดเดิม กรรมการบริหาร ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้
 -     การออกนอกจากวาระ 
       ตามกฎบตัรก าหนดใหก้รรมการบริหารพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
       1.     ถึงแก่กรรม 
       2. ลาออก 
       3. ใหอ้อก หรือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน 
       4. มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารกิจการท่ีมีมหาชน
  เป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 
       5.      คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้ต าแหน่ง 
        และเม่ือต าแหน่งกรรมการบริหารวา่งลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)  คณะกรรมการบริษทัอาจจะ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงหรือไม่กไ็ด ้ข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร หากคณะกรรมการ
บริษทัแต่งตั้งบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการบริหารจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริหาร 
ท่ีตนแทน 
 3.    องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
        ตามกฎบตัรตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการบริษทั และมีคุณสมบติั 
เป็นกรรมการตรวจสอบ  ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี 
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        1. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และ / หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  
        2. เป็นกรรมการอิสระ 
        3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการ 
  ของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
  ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
        4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทั 
  จดทะเบียน 
        5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการ 
  ตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถท าหนา้ท่ีสอบทานความ 
  น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้
 ทั้งน้ี หากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ / หรือคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ไดมี้ประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบติักรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษทั ตอ้ง 
มีคุณสมบติัตามท่ีไดมี้ประกาศเปล่ียนแปลงไปทุกประการ 
         คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทั 4  ท่าน  เป็นกรรมการตรวจสอบ   ซ่ึงกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ย  1 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นบญัชีหรือการเงิน 
 วธีิการแต่งตั้ง  จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 วธีิการถอดถอน 
 -     การออกตามวาระ 
       ตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง และเม่ือครบวาระแลว้ หาก
คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ กใ็หค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป จนกวา่คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแต่งตั้งตอ้งกระท าภายใน 3 เดือน นบั
แต่วนัครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการ
แต่งตั้งใหม่อีกได ้
 -     การออกนอกจากวาระ 
       ตามกฎบตัรก าหนดใหก้รรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
       1. ถึงแก่กรรม   
       2. ลาออก 
       3. พน้จากสภาพการเป็นกรรมการบริษทั 
       4. คณะกรรมการบริษทัมีมติถอดถอนใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
       5. ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์  
  และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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       และเม่ือต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระไม่
นอ้ยกวา่  2  เดือน ใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนต าแหน่งท่ีวา่งในการประชุมคราวถดัไป และจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่อง
กรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 
       บริษทัฯ  ไม่ก าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุดของกรรมการตรวจสอบ 
ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริษทั 
 4.   องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
       ตามกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาตอ้งมีจ านวนคณะละไม่นอ้ย 
กวา่ 3 คน   โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทั และ / หรือบุคคลอ่ืนใหด้ ารงต าแหน่งดงักล่าว 
ทั้งน้ีตอ้งมีความรู้  และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหากรรมการบริษทั  
คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทั 2 ท่าน และผูบ้ริหาร 1 ท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่า 
ตอบแทน และแต่งตั้งกรรมการบริษทั 4 ท่าน และผูบ้ริหาร 1 ท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา 
 วธีิการแต่งตั้ง  จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 วธีิการถอดถอน 
 -     การออกตามวาระ 
       ตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง และเม่ือครบวาระแลว้  หาก 
คณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแทนชุดใหม่   
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป จนกวา่คณะกรรมการบริษทั  
จะไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ แทนคณะกรรมการพิจารณาค่า 
ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแต่งตั้งตอ้งกระท าภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัครบวาระ 
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ 
สรรหาซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ได ้
  -     การออกนอกจากวาระ 
       ตามกฎบตัรก าหนดใหก้รรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา พน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
       1. ถึงแก่กรรม 
       2. ใหอ้อก หรือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน 
       3. คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
  และเม่ือต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาวา่งลง  (นอกจากถึงคราว 
ออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่า 
ตอบแทน และกรรมการสรรหาแทนต าแหน่งท่ีวา่งในการประชุมคราวถดัไป และจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่า 
วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และกรรมการสรรหาท่ีตนแทน 
       บริษทัฯ ไม่ก าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุดของกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั 
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 5.   องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
       ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน  คณะกรรมการบริษทั  
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูก้  ากบัดูแลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
        คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการอีก 6 คน 
 วธีิการแต่งตั้ง  จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 วธีิการถอดถอน 
 -     การออกตามวาระ 
       ตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี   นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตั้งและเม่ือครบวาระแลว้  
หากคณะกรรมการบริษทั  ยงัไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดใหม่ กใ็หค้ณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป จนกวา่คณะกรรมการบริษทัจะไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแต่งตั้งตอ้งกระท าภายใน 3 เดือน นบัแต่
วนัครบวาระของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดเดิม กรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ
สามารถรับการแต่งตั้งใหม่อีกได ้
 -     การออกนอกจากวาระ 
       ตามกฎบตัรก าหนดใหก้รรมการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
       1. ถึงแก่กรรม 
       2. ใหอ้อก หรือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน 
       3. ถกูถอดถอนจากกรรมการบริษทั 
 

     4.   การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย  และบริษัทร่วม  
            บริษทัฯ  มีบริษทัยอ่ย 2 บริษทั  นโยบายและวิธีปฏิบติัในการส่งผูบ้ริหารของบริษทั เขา้ไปเป็นกรรมการ
บริษทัในบริษทัยอ่ย   มีบทบาทอ านาจหนา้ท่ีในการก ากบัและบริหารงานของบริษทัยอ่ย   ก าหนดใหใ้ชน้โยบาย
บญัชีตามบริษทัใหญ่ และในการท ากิจกรรมใดๆ  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของบริษทัใหญ่ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
            นอกจากน้ีบริษทัฯ  ไดก้ าหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทั  ตอ้งดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีการปฏิบติั 
และเปิดเผยขอ้มลูส าคญัตามหลกัเกณฑต่์างๆ  ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ปฏิบติั อาทิเช่น  การท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนๆ 
            บริษทัฯ  มีบริษทัร่วม  8  บริษทั  ซ่ึงเป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษทัในเครือและบริษทัอ่ืนๆ  บริษทัฯ  
ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทัท่ีลงทุน  การบริหารงานของบริษทัดงักล่าวข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการของแต่ละ
บริษทั 
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             นโยบายและวิธีปฏิบติัในการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  
ผูบ้ริหาร  ในบริษทัร่วมหรือบริษทัลงทุน  บริษทัในเครือสหพฒันมี์ทีมผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูพิ้จารณาวา่  บริษทั 
อ่ืนนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจ าเป็นตอ้งใหก้รรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารจากบริษทัใดบริษทัหน่ึงในกลุ่มเขา้
ไปเป็นตวัแทนของกลุ่มในฐานะผูร่้วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจ าเป็นตอ้งส่งจะพิจารณากรรมการ
บริษทัหรือผูบ้ริหารในกลุ่มท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญในธุรกิจนั้น ๆ 
 

     5.   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
            บริษทัฯ มีมาตรการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน โดยก าหนดไวใ้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งปฏิบติั
ต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ และก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ใหก้รรมการบริษทั  
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์มีความรับผิดชอบ  มีวินยัและมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่วนรวมและ 
ต่อตนเอง  ไม่ใชต้ าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาประโยชนเ์พ่ือตนเอง และ/หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ  รักษาผลประโยชน ์ และ
ทรัพยสิ์นของบริษทั โดยไม่น าขอ้มลูและทรัพยสิ์นของบริษทัไปใช ้เพ่ือประโยชนข์องตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น และ 
หา้มกระท าการอนัเป็นการสนบัสนุนบุคคลอ่ืนใดใหท้ าธุรกิจแข่งขนักบับริษทั  ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จกนโยบายในการ
ก ากบัดูแลกิจการ  หลกัการก ากบัดูแลกิจการ  5  หมวด จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน ใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนใน 
การด าเนินธุรกิจ และเป็นหลกัยึดในการท างาน และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั (http://www.icc.co.th) 
 ในระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั มีก าหนดเร่ืองดงักล่าวและก าหนดบทลงโทษทางวินยั 
ไวสู้งสุด คือการเลิกจา้ง ซ่ึงกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานไดป้ฏิบติัตามท่ีก าหนด 
            บริษทัฯ มีมาตรการดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั  โดยก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั  
ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  หา้มมิใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มลู
ภายใน  ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน   ยกเวน้การ 
ซ้ือขายตามธุรกรรมปกติ ซ่ึงไม่เก่ียวเน่ืองจากขอ้มลูภายในดงักล่าว 
             นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง มีการรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการถือ
ครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
หากมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทั และ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง ตามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต. 
             อีกทั้งยงัก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ล่วงหนา้
ก่อนการซ้ือขายอยา่งนอ้ย   1  วนั 
             นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีมาตรการดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ก าหนดใหก้รรมการบริษทั และ
ผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตามหลกัเกณฑข์อง พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมี
การเปล่ียนแปลง 
             ในปี 2557  ท่ีผา่นมา  กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด 
 
 

http://www.icc.co.th/
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     6.   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี
ใหแ้ก่บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี จ ากดั ดงัน้ี 

          หน่วย : บาท 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2557 2556 

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   1,300,000 1,260,000 
บริษทัยอ่ย 2 บริษทั 341,693 - 
รวม   1,641,693 1,260,000 

       บริษทั Amis Du Monde SARL ไม่ไดใ้ช้ผูส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทั เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีอยู่ใน
ต่างประเทศ และขนาดของรายการคา้ยงันอ้ย 

2. ค่าบริการอ่ืน 
ในรอบปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี

ของบริษทั และบริษทัย่อย ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี
และส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 
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7.   การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ  
 คณะกรรมการบริษทั  ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงไดป้รับปรุงหลกัการก ากบั 
ดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง  ASEAN  CG  Scorecard  และเป็นไปตามแนวทาง  หลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี  2555  ซ่ึงผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  9/2556  
เม่ือวนัท่ี  28  มกราคม  2557   
  ประกอบดว้ย   1.  นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
   2.  หลกัการก ากบัดูแลกิจการ  5  หมวด 
   3.  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
   4.  จรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน 
 ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จกใหก้บักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน และเผยแพร่รายละเอียดใน  website  ของ
บริษทั  (http://www.icc.co.th)  เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกนัในการปฏิบติัตนในการด าเนินธุรกิจ และเป็นหลกัยึดใน 
การท างาน คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทั ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมุ่งมัน่พฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง จากการมุ่งมัน่ดงักล่าวส่งผล 
ใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บ 
 - ผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี  2557  จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย         
  ระดบัคะแนน  100  คะแนน  จดัอยูใ่นระดบั  “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ”  ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี  6 
 - ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน  (Corporate Governance Report  of  Thai Listed  
  Companies 2013)  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจาก  ก.ล.ต.  
  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จดัอยูใ่นระดบั  “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ” (ระดบั  5  ดาว)  ต่อเน่ือง 4 ปี 
      ในปี  2557   บริษทัฯ  บริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี  2555   ซ่ึง 
ครอบคลุมเน้ือหา 5 หมวด ดงัน้ี 

    1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น  
       คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้และเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของ ตระหนกัถึง
หนา้ท่ีในการดูแลปกป้องคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายใหไ้ดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานโดยเท่าเทียมกนั ปฏิบติัต่อผู ้
ถือหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรม ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั  นอกจากน้ียงัค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  สนบัสนุน
และส่งเสริมผูถื้อหุน้ ทุกกลุ่มโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
ของผูถื้อหุน้  ไดแ้ก่  
 - สิทธิในความเป็นเจา้ของหุน้  การซ้ือขายและการโอนหุน้ 
 - สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
 - สิทธิในการมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
 - สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั 
 - สิทธิในการรับเงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั 

http://www.icc.co.th/
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 - สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษทัและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
 - สิทธิในการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี   
 - สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมผูถื้อหุน้และสิทธิท่ีจะไดรั้บสารสนเทศอยา่งเพียงพอ
  ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั 
 - สิทธิในการไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัในการรับซ้ือหุน้คืนโดยบริษทั 
 - สิทธิในการรับทราบขอ้มลู  ผลการด าเนินงาน  นโยบายการบริหารงานอยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา รวมถึง
  การรับทราบขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การซ้ือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญั ขอ้มลูท่ีใชใ้นการประชุมผู ้
  ถือหุน้รายช่ือผูถื้อหุน้ 10  อนัดบัแรกของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือประชุมสามญัประจ าปี  
  รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน  14  วนันบัจากวนัประชุม  จ านวนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  
  และขอ้มลูท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้โดยจดัส่งเป็นรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ website  
  ของบริษทั  (http://www.icc.co.th)   
 นอกเหนือจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้แลว้   คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลู          
ข่าวสารท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนัและทัว่ถึง และ
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้และอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้  ดงัน้ี 
         1.1  การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
   คณะกรรมการบริษทัดูแลใหมี้การใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานท่ี  และวาระการประชุม   โดยมีค าช้ีแจง 
และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนงัสือนดัประชุม   รวมทั้งสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้สะดวกต่อการเดินทาง 
   คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปีภายใน  120  วนั นบัแต่
วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั  ประชุมในวนั เวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และไม่เป็น
อุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแลผลการด าเนินงานของ
บริษทั และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วน ตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ  เป็นเร่ืองท่ีอาจกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั  ซ่ึงตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้  บริษทัฯ จะเรียก
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป  ในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุน้
ตามคู่มือ  AGM Checklist  ของ ก.ล.ต.  อยา่งเคร่งครัด 
 ในปี 2557  บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 49  ปี พ.ศ. 2557  เม่ือวนัท่ี  21  เมษายน  2557  ณ 
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีจดัประชุมเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือไม่ใหผู้ถื้อหุน้สบัสนและสามารถ
เดินทางไปร่วมประชุมไดง่้าย พร้อมแนบแผนท่ี   สถานท่ีท่ีประชุมท่ีมีความชดัเจน  เขา้ใจง่าย  ไปกบัหนงัสือนดั
ประชุมผูถื้อหุน้  
 ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่ไดมี้การซ้ือหุน้คืนและไม่มีการท าขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ท่ีมีผลกระทบ
อยา่งเป็นนยัส าคญัต่อบริษทัหรือต่อผูถื้อหุน้รายอ่ืน  และไม่ไดกี้ดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัได ้
      

http://www.icc.co.th/
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   ก่อนการประชุม  
    1. บริษทัฯ แจง้มติวาระและรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี  25  กมุภาพนัธ์  2557  
 ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ประมาณ  2  เดือน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถวางแผนจดัตารางเวลาในการเขา้ร่วมประชุม  
 พร้อมเผยแพร่ผา่น  website ของบริษทั  
 2. บริษทัฯ จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ   
ซ่ึงมีทั้งขอ้เทจ็จริงพร้อมค าช้ีแจง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ เพ่ือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุในหนงัสือนดั 
ประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมระบุอยา่งชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ หรือเพ่ือพิจารณาอนุมติั  รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  21  วนั  ซ่ึงเกินกวา่มาตรฐาน
ก าหนด  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้ ประกอบดว้ยรายละเอียดวาระการประชุม  รายงานประจ าปี  งบการเงิน  
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม  พร้อม
ค าอธิบายเอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดง  และวิธีการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือรักษาสิทธิ  รวมทั้ง
ขอ้บงัคบัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ซ่ึงมีขอ้มลูครบถว้นเพียงพอใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ขอ้มลูในแต่ละวาระสามารถดูไดจ้ากหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเผยแพร่
ผา่น  website  ของบริษทั)   อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนงัสือนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ทยติดต่อกนั  3  วนั   
ก่อนวนัประชุม  12  วนั  ตั้งแต่วนัท่ี  9 - 11  เมษายน  2557 
 นอกจากน้ีผูถื้อหุน้สามารถ  Download  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัท า และปฏิบติัตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชย ์ ซ่ึงมี 3  แบบ  คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง 
  3. บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการประชุม  ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและตั้งค าถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  โดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุน้รวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ  5  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ / 
หรือเสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
    ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ปี  2558    บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  50  ปี พ.ศ. 2558  และเสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ล่วงหนา้ก่อน
การประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30  ธนัวาคม  2557  โดยใหจ้ดัท าเป็นหนงัสือส่งถึงคุณดวงฤดี  มิลินทางกรู  เลขานุการ
บริษทั  เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางของตลาด-
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ  website  ของบริษทั  เม่ือครบก าหนดระยะเวลา ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 50  ปี พ.ศ. 2558 และเสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  
 นอกจากน้ีบริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการ- 
บริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  โดยส่งผา่น  E - mail : iccset@icc.co.th   หรือโทรสารของบริษทั : 0-0294-1155   
โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้อยา่งชดัเจนไว ้ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมเผยแพร่บน   
website  ของบริษทั 
 

mailto:iccset@icc.co.th
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   ระหว่างการประชุม  
   1. คณะกรรมการบริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และใหค้วามส าคญัต่อการประชุมผูถื้อหุน้  
โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคน  และผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง  
เพ่ือพบปะและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มลูเก่ียวกบับริษทัพร้อมตอบค าถามของผูถื้อหุน้ 
    ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 49  ปี พ.ศ.  2557   เม่ือวนัท่ี 21  เมษายน  2557  กรรมการบริษทั 
เขา้ร่วมประชุมครบ  11  ท่าน  ซ่ึงรวมประธานกรรมการบริษทั  และประธานกรรมการชุดยอ่ยทั้ง  5  ชุด  เขา้ร่วม 
ประชุมครบทุกท่าน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการ 
บริหารความเส่ียง  เขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน  คณะกรรมการบริหาร  ฝ่ายจดัการ  กรรมการผูอ้  านวยการ และ
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน เขา้ร่วมประชุม  และมีผูส้อบบญัชีของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ย รวมทั้งมีการบนัทึก 
รายช่ือพร้อมต าแหน่งของคณะกรรมการทุกคณะ  และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานการประชุม 
ซ่ึงสามารถดูจากรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีเผยแพร่ใน  website  ของบริษทั   
   2.  บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย  โดยก่อนเร่ิมการประชุมประธานท่ีประชุม 
ไดช้ี้แจงกติกาทั้งหมด  รวมถึงวิธีการลงคะแนนเสียง และนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีลงมติในแต่ละวาระตาม 
ขอ้บงัคบัของบริษทั พร้อมช้ีแจงวิธีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกราย 
ซกัถาม แสดงความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ ไดอ้ยา่งเต็มท่ีในทุกวาระ  ตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน  ตรงประเดน็   
และสรุปผลการลงมติจากการนบัคะแนนเสียงในทุกวาระดว้ยระบบ  Barcode  ทั้งเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย และ 
งดออกเสียง  พร้อมทั้งมีการบนัทึกในรายงานการประชุมอยา่งชดัเจน  ถกูตอ้ง   ครบถว้น  มีการบนัทึกวิธีการ
ลงคะแนนและนบัคะแนน จ านวนคะแนนเสียงท่ีไดรั้บในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน  ทั้งเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  และ 
งดออกเสียง  และบนัทึกค าถามและค าตอบของ   ผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานการประชุม 
     ในปีท่ีผา่นมากรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม   
  3.  คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้    เพ่ือใหเ้กิดความ
ถกูตอ้ง  รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ   ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล  และมีการ 
ใชบ้ตัรลงคะแนน  รวมทั้งมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน  
   ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ  Barcode  ในการลงทะเบียนและนบัคะแนน
เสียง เพ่ืออ านวยความสะดวกและรวดเร็ว แก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
    การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะกระท าโดยเปิดเผย มีบตัรลงคะแนนเสียงแจกใหผู้ถื้อหุน้
ลงคะแนน  และจะเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการจะเกบ็
บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีมาประชุม การนบัคะแนนเสียงจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงมา
หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  โดยใช้
ระบบ  Barcode  ในการนบัคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระผา่นทาง  Projector  ใหผู้ถื้อหุน้
รับทราบ 
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    การตรวจนบัคะแนนดว้ยระบบ  Barcode  ในแต่ละวาระ มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั  วีระลอว ์ออฟฟิศ 
จ ากดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัร่วมตรวจนบัคะแนนเสียง และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ 
เพ่ือความโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และมีผูส้อบบญัชีของบริษทัคอยสงัเกตการณ์ร่วม 
อยูด่ว้ย พร้อมเปิดเผยใหท่ี้ประชุมทราบ และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม  หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือขอ้โตแ้ยง้
การลงคะแนนเสียงดงักล่าว สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงัการประชุม 
  ในปี  2557  การลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ 
วาระ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 ราย หุน้ % ราย หุน้ % ราย หุน้ % 
1 - 7 171 237,231,164 100.00 - - - - - - 

 

 

(ก่อนเขา้วาระท่ี  1  มีผูถื้อหุน้มาเพ่ิม  3  ราย  รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีเผยแพร่ใน  
website  ของบริษทั)  
   นอกจากน้ีก่อนเขา้วาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียนผูถื้อหุน้ ไดแ้จง้จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
ร่วมประชุมใหม่ทุกคร้ัง 
 4. บริษทัฯ ด าเนินการประชุมเรียงตามล าดบัวาระการประชุม ไม่มีการสลบัวาระ และไม่มีการเพ่ิมวาระ
หรือพิจารณาวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญัโดย
ไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
 5. นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดบ้นัทึกวีดีทศันภ์าพการประชุมผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม และได้
เผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั  (http://www.icc.co.th) 
 6. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ก าหนดวาระการประชุมไวเ้ป็นเร่ืองๆ อยา่งชดัเจน  มี
รายละเอียดและขอ้เทจ็จริงท่ีครบถว้นและเพียงพอ  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอ  พร้อมระบุ 
อยูใ่นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้   
   - วาระเก่ียวกบัการจดัสรรก าไร ไดแ้ยกเป็นแต่ละวาระ 
    •  วาระจ่ายเงินปันผล และวาระจดัสรรเงินส ารองต่างๆ 
   - วาระเก่ียวกบักรรมการ ไดแ้ยกเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนออกเป็นแต่ละวาระ 
      วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส าคัญ ได้แก่  
                        • การจ่ายเงนิปันผล  :  บริษทัฯ เสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรก าไร อตัราเงินปันผลท่ี
เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและขอ้มลูประกอบ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  มีการเปรียบเทียบ
เงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งปีปัจจุบนักบัปีท่ีผา่นมา พร้อมระบุวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และวนั 
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ และวนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
    • การแต่งตั้งกรรมการบริษทั  :  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายคน โดยมีขอ้มลูเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้ง  มีช่ือ-นามสกุล  อาย ุ ประวติัการศึกษา  
ประวติัการท างาน  การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนระบุไวช้ดัเจน แยกเป็นบริษทัจดทะเบียนและบริษทัทัว่ไป   

http://www.icc.co.th/


   บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

   

28 
 

(หากเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั)  และการเขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  พร้อมหลกัเกณฑว์ิธีการสรรหาและประเภทของกรรมการท่ีเสนอ (ตามขอ้มลู
เก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม)  โดยไดผ้า่นการพิจารณา
กลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา 
     กรณีเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่  บริษทัฯ ยงัไดเ้สนอขอ้มูลการ
เขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา และจ านวนวาระ / ปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัดว้ย 
     ในปี 2558 บริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 50  ปี พ.ศ. 2558  รายละเอียดตามขอ้ 3. ก่อนการประชุม  
(สิทธิของผูถื้อหุน้) หนา้.......ในแบบ 56-1 น้ี 
   •  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  :  คณะกรรมการบริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี  มีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหค่้าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ   
      บริษทัฯ เสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นประจ า
ทุกปี  โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการทุกรูปแบบ  ระบุอยูใ่นหนา้ .........ในแบบ 56-1 น้ี นอกจากน้ียงัแจง้ใหท้ราบวา่ในปีท่ีผา่นมาวงเงินท่ีไดรั้บ
อนุมติัเป็นจ านวนเงินเท่าไร และจ่ายจริงเป็นเท่าไร จ่ายในรูปแบบใด รวมทั้งมีการสรุปจ านวนเงินท่ีจ่ายใหแ้ก่
คณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ริหารเป็นรายบุคคลในแบบ  56 - 1   
      • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี  :  บริษทัฯ เสนอรายละเอียด 
เก่ียวกบัช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสงักดั ประสบการณ์ความสามารถของผูส้อบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี  
จ านวนปีท่ีท าหนา้ท่ี  เหตุผลในการเปล่ียนผูส้อบบญัชี และค่าบริการของผูส้อบบญัชี พร้อมขอ้มลูเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีระหวา่งปีปัจจุบนักบัปีท่ีผา่นมา  โดยไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรรมการตรวจสอบ 
   หลงัการประชุม  

  1.   คณะกรรมการบริษทัเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้    พร้อมผลการลงคะแนน 
เสียงผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น และเผยแพร่ผา่น  website  
ของบริษทั   รวมทั้งแจง้รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  พร้อมประสานงานกบันายทะเบียนบริษทั  
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ ในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายในอตัราท่ีเท่าเทียมกนัตามสิทธิอยา่งครบถว้น 
   2. จดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษอยา่งละเอียด ชดัเจน ครบถว้น  
ตรงตามขอ้เทจ็จริง  มีการบนัทึกรายช่ือพร้อมต าแหน่งของกรรมการทุกคณะท่ีเขา้ร่วมประชุม บนัทึกประเดน็
ค าถามค าตอบ วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน  บนัทึกจ านวนคะแนนเสียงท่ีไดรั้บในแต่ละวาระทั้งเห็นดว้ย   
ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  และส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ภายใน  
14  วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้  พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่น  website  ของบริษทั  เพ่ือ 
เป็นช่องทางใหผู้ถื้อหุน้ตรวจสอบขอ้มลู  โดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป 
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 1.2 โครงสร้างการถือหุ้น   
   1. ในปี  2557  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะถือหุน้
ของบริษทัรวมกนัเท่ากบั   7.11%  ซ่ึงไม่เกิน  25% ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของบริษทั และสดัส่วนการถือหุน้ 
ของหุน้ Free Float  เท่ากบั  38.62%  ซ่ึงมากกวา่  25%  ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 
   2. บริษทัฯ มีโครงสร้างการถือหุน้แบบไขว ้แต่การถือหุน้ไขวด้งักล่าวไม่มีลกัษณะเป็นการถือหุน้ไขว้
ระหวา่งกนัท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ ์ ขอ้ 14 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
    อีกทั้งบริษทัฯ ไม่ไดส้ร้างกลไกเพ่ือป้องกนัการครอบง ากิจการท่ีจะท าใหฝ่้ายจดัการหรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมใชเ้ป็นเกราะป้องกนัตนเอง ในกรณีท่ีมีการบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส  โดยในปี  2557 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีท าธุรกิจคลา้ยหรือเก่ียวเน่ืองกนั และการถือหุน้ไขว้
ระหวา่งกนั ตามหนา้...…ในแบบ 56-1  น้ี   พร้อมทั้งเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั 

   2.   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน   
     บริษทัฯ ใหค้วามเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้  ใหค้วามส าคญัและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
ทุกรายอยา่งเสมอภาค  สร้างความเท่าเทียมกนัในผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม ไม่เอ้ือประโยชนต่์อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงไม่วา่จะ 
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย  หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ  ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองต่างๆ  
ในฐานะเจา้ของกิจการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  และมัน่ใจไดว้า่สิทธิของตนจะไดรั้บความคุม้ครองปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม 
และการอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ  ดงัน้ี 
          2.1  การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   
     1.  การก าหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม  เป็นไปตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิ
เท่ากบัหน่ึงเสียง และมีหุน้ประเภทเดียวคือหุน้สามญั 

     2. ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ มีกระบวนการและช่องทางเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ
บุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยคณะกรรมการบริษทัได้
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเร่ือง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ  website  ของบริษทั   รายละเอียดของปี  2558  ดูจาก 
ขอ้ 3.  ก่อนการประชุม (สิทธิของผูถื้อหุน้)  หนา้…..ในแบบ 56-1 น้ี 
    3.  การประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  49   ปี พ.ศ.  2557  วนัท่ี 21  เมษายน  2557  บริษทัฯ จดัส่งหนงัสือ
นดัประชุมใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 21 วนั โดยส่งวนัท่ี  3  เมษายน  2557  เพ่ืออ านวยประโยชนใ์หผู้ถื้อ
หุน้ หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ และผูล้งทุนสถาบนั มีเวลาในการเตรียมตวัศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการ
มอบฉนัทะในกรณีท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
   ซ่ึงการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  50  ปี พ.ศ.  2558  วนัท่ี  27  เมษายน  2558  บริษทัฯ จะจดัส่ง 
หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  21  วนั  โดยส่งวนัท่ี  3  เมษายน   
2558  ประกอบดว้ยรายละเอียดวาระการประชุม  รายงานประจ าปี งบการเงิน  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ขั้นตอน 
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การมอบฉนัทะ ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม ซ่ึงมีขอ้มูลครบถว้น
เพียงพอใหผู้ถื้อหุน้จดัเตรียมเอกสารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และใชป้ระกอบการตดัสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
   บริษทัฯ อ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบ  การประชุมเป็นภาษาองักฤษ 
   นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้
ทั้งหมดท่ีมีขอ้มลูเหมือนกบัขอ้มลูท่ีบริษทัฯ ส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบน  
website  ของบริษทั  (http://www.icc.co.th)  ล่วงหนา้ก่อนส่งเอกสาร  30 วนัก่อนวนัประชุม ตั้งแต่วนัท่ี  20  มีนาคม  
2557  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็ว  มีเวลาพิจารณา
ขอ้มลูมากยิ่งข้ึน 
   4. บริษทัฯ อ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  สามารถมอบ
ฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทน  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในกิจการ
ต่างๆ ของบริษทัตามระเบียบวาระการประชุม  โดยไดส่้งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม
รวมถึงขั้นตอนในการมอบฉนัทะ และไม่ไดก้ าหนดเง่ือนไขซ่ึงท าใหย้ากต่อการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้  โดยผูถื้อ
หุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ 
ประชุมแทน  เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตนได ้  โดยบริษทัฯไดใ้หช่ื้อ  ท่ีอยู ่ และการมีส่วนไดเ้สียในวาระ  
การประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง  4  ท่าน  ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม และสามารถดูขอ้มลูเก่ียวกบั
กรรมการตรวจสอบทั้ง  4  ท่าน ไดจ้ากรายงานประจ าปีของบริษทั ท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุม 
ผูถื้อหุน้ โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีบริษทัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือนดัประชุม  เพ่ือสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใช้
หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได ้และสามารถ  Download  หนงัสือ 
มอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัท าและปฏิบติัตามประกาศของกระทรวงพาณิชยจ์าก  website  ของบริษทั (http://www.icc.co.th)   
ซ่ึงมี 3  แบบ  คือ แบบ ก.  แบบ ข.  และแบบ ค.  (ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให ้
คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) โดยสามารถเลือกแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  49  ปี พ.ศ. 2557  เม่ือวนัท่ี  21  เมษายน  2557 
 

 ราย หุน้ %  (หุน้) 
  ผูถื้อหุน้ตามทะเบียนรวม  1,991 290,633,730 100.00 
  ผูถื้อหุน้เขา้ประชุม    171 237,231,164 81.63 
 เขา้ประชุมดว้ยตนเอง      65  20,562,650 7.08 
    มอบฉนัทะ               106 216,668,514 74.55 
    -  มอบใหก้รรมการตรวจสอบ     16     4,472,460 1.54 
    -  มอบใหผู้อ่ื้น                 90 212,196,054          73.01 

 

   
 

http://www.icc.co.th/
http://www.icc.co.th/
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   5. บริษทัฯ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุม โดยมีอากรแสตมป์ส าหรับติด
หนงัสือมอบฉนัทะไวบ้ริการผูถื้อหุน้โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
  6. การลงทะเบียนเขา้ประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่  
2 ชัว่โมง และใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมภายหลงัท่ีไดเ้ร่ิมประชุมไปแลว้ มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระท่ีเหลืออยู ่และยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีใชสิ้ทธิในการออกเสียงเป็นตน้ไป 

2.2   การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน   
      วฒันธรรมท่ีดีอนัยาวนานวฒันธรรมหน่ึงของบริษทักคื็อ การยึดถือวา่บริษทัฯ เป็นของส่วนรวมไม่ได ้
เป็นของผูใ้ดผูห้น่ึง ดงันั้นหนา้ท่ีส าคญัหนา้ท่ีหน่ึงของพนกังานบริษทัทุกคนในทุกระดบั คือ ช่วยกนัตรวจตรา 
ดูแลป้องกนัไม่ใหมี้การน าทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชโ้ดยมิชอบ ไม่วา่โดยผูใ้ด โดยระลึกถึงหนา้ท่ีดงักล่าวมาเป็น
เวลาชา้นาน  ท าใหห้นา้ท่ีน้ีฝังรากลึกในส านึกของพนกังานทุกระดบั 
   การตระหนกัในหนา้ท่ีดงักล่าวท าใหก้ารบริหารงานของบริษทั มีลกัษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคล
เกือบทั้งหมดมาหลายทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกนั ทั้งในระดบัเดียวกนัและต่างระดบัขา้มสายงานอยู่
ตลอดเวลา  การด าเนินงานในลกัษณะดงักล่าวท าใหผู้บ้ริหารท่านใดท่านหน่ึงไม่สามารถก่อความเสียหายท่ีมีนยั 
ส าคญัต่อบริษทัไดด้ว้ยการกระท าการตามล าพงั โดยปราศจากความรอบคอบ   
  นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษทัไดย้ึดหลกัปฏิบติัตาม  ISO 9001 : 2008  อยา่งเคร่งครัด  
โดยยึดหลกัความโปร่งใสของการจดัการและการตดัสินใจ ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯ มีธรรมาภิบาลท่ีดีในทุกดา้น ลกัษณะ
การท างานของบริษทัส่งผลใหบ้ริษทัมีประสิทธิผลดา้นการควบคุมภายในขา้งตน้อยา่งน่าพอใจ 
  บริษทัฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน  รายละเอียดดูจาก  หนา้...............ในแบบ  
56-1 น้ี  อีกทั้งไดก้ าหนดไวใ้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งปฏิบติัต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ และก าหนดไวใ้น
จรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน   
  ในปี  2557  ท่ีผา่นมา กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด 
       2.3   การดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้เสีย  
  บริษทัฯ  มีนโยบายและมาตรการดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมการและผูบ้ริหาร  โดยก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน  หา้มมิใหก้รรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มลูภายใน  ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัช่วง 1 
เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน  ยกเวน้การซ้ือขายตามธุรกรรมปกติ  ซ่ึงไม่เก่ียวเน่ืองจากขอ้มลู
ภายในดงักล่าว 
  บริษทัฯ  ไดก้ าหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรกและ
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั  ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดบ้รรจุวาระรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั  ของคณะกรรมการบริษทั
และผูบ้ริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะเป็นวาระประจ าในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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 2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
  บริษทัฯ ด าเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบ  มีเหตุมีผล ค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทั การก าหนดราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ท่ีเป็นธรรมเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก จดั
วางระบบการปฏิบติัดว้ยความโปร่งใส  ปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดเป็น
นโยบายหน่ึงในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และก าหนดไวใ้นจริยธรรมท่ีตอ้งปฏิบติัต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ มีการเปิดเผย
ขอ้มลูเพ่ือใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มลู 
  การท ารายการระหวา่งกนัท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   บริษทัฯ  ด าเนินการตามขั้นตอนการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งยติุธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้  ไดแ้จง้และเปิดเผยต่อท่ีประชุม
โดยระบุช่ือและความสมัพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยง  นโยบายการก าหนดราคา  มลูค่ารายการ  คู่สญัญา  เหตุผลความ
จ าเป็นของรายการดงักล่าว  ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร 
และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนความเห็นท่ีแตกต่าง (ถา้มี)   ตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต.  และ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้อกจาก 
หอ้งประชุม  และไม่ไดอ้อกเสียงในวาระนั้นๆ  และไดเ้ปิดเผยการท ารายการทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่น  website  ของบริษทั 
(http://www.icc.co.th)  นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัท ารายการสรุปไวใ้นรายงานประจ าปี  และแบบแสดงรายงานขอ้มลู
ประจ าปี  (แบบ  56-1) ของบริษทั 
  และการท ารายการระหวา่งกนัท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ม่ือเทียบกบัรายไดร้วมเท่ากบั 
5.06% หรือเทียบกบัรายจ่ายรวมเท่ากบั 14.24%   ซ่ึงนอ้ยกวา่ร้อยละ  25 
  นอกจากน้ี บริษทัฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และจ ากดัการใหค้วาม
ช่วยเหลือทางการเงินกบับริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัยอ่ย  โดยการใหกู้ย้ืมเงินหรือค ้าประกนัเงินกูต้ามสดัส่วนการถือหุน้ท่ี
เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และไดเ้ปิดเผยการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของปี  2557  หนา้….......ในแบบ 56-1 น้ี  
รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพียงพอครบถว้น และโปร่งใส 
  ในปี  2557  ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีการท ารายการเก่ียวโยงกนัหรือซ้ือขายทรัพยสิ์นท่ีเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. 
       2.5  การดูแลเร่ืองการซ้ือขายสินทรัพย์  
                บริษทัฯ ดูแลการซ้ือขายสินทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต. เร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง 
สินทรัพย ์ โดยในการท ารายการดงักล่าว กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพ่ือใหเ้กิดความ 
โปร่งใสและเป็นธรรม 

 
 
 
 
      

http://www.icc.co.th/
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    3.  การค านึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   
           คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและเคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  โดยค านึงถึงสิทธิตามกฎหมาย 
หรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่สิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม และ 
เท่าเทียมกนั จึงไดก้ าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม   ตลอดจนค านึงถึง   
ชุมชน  สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  ต่อตา้นการทุจริต  การคอร์รัปชัน่ ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์น 
ทางปัญญา  รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
           ค านึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจท่ีร่วมกนั  เอ้ือประโยชนซ่ึ์งกนัและกนั อนัจะน าไปสู่การท าธุรกิจท่ีย ัง่ยืน  
และไดก้ าหนดเป็นแนวปฏิบติัไวใ้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่  สิทธิตาม   
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการคุม้ครองดูแลอยา่งเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค 
           บริษทัฯ ไดจ้ดัท าจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ใหก้บักรรมการ  ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกระดบัผา่นระบบ  Intranet  และ  Website  ของบริษทั  (http://www.icc.co.th)  เพ่ือใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร  
และพนกังานของบริษทั  ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อบริษทั  ผูถื้อหุน้  ลกูคา้  พนกังาน  คู่คา้  เจา้หน้ีการคา้    
เจา้หน้ีเงินกู ้  คู่แข่งทางการคา้  ภาครัฐ  สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
           นอกจากน้ี  บริษทัฯ ไดป้ระกาศใชจ้รรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบติัตนของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังาน ในการท าหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยจิตส านึก   
ท่ี ดีและเผยแพร่ใหก้บักรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกระดบัผา่น  Intranet  และ  Website  ของบริษทั 
           และกรณีท่ีเกิดความเสียหายบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข  และก าหนด
มาตรการท่ีเหมาะสมเป็นประโยชนก์บัทุกฝ่าย 
           บริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสาร  ร้องเรียน  เสนอแนะ ผา่น “ศูนยล์กูคา้สมัพนัธ์”  
โทร. 0-2294-4999    E-mail :  service@icc.co.th   บริษทัฯ  ก าหนดใหศู้นยล์กูคา้สมัพนัธ์รายงานขอ้ร้องเรียน  และ  
ขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  
ต่อไป   ขอ้ร้องเรียนดงักล่าวถือเป็นความลบัของบริษทั 
           คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบทางสงัคม โดยในปี  2557  บริษทั ฯ  ไดจ้ดัท า
รายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  2557  ของบริษทัเพ่ิมอีก 1  เล่ม  โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 56-1 น้ี ตามเอกสารแนบ 5 
 นโยบายและแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ  การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  ไม่ล่วงละเมิด 
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน  รายละเอียดดูจากรายงานการพฒันาอย่างย ัง่ยืน  2557   ของ    
บริษทั  ตามเอกสารแนบ 5  ในแบบ 56-1  น้ี 
 นอกจากน้ีบริษทัฯ  ไดล้งนามประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  Private Sector Collective  Action  Coalition Against Corruption  (CAC)  พร้อมก าหนด
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพ่ือเป็นแนวทางใหก้รรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน 
ของบริษทัยึดถือปฏิบติั  ซ่ึงจะน าเสนอในท่ีประชุมกรรมการบริษทั เดือนมีนาคม 2558  อีกทั้ง ก าหนดแนวทางใน        
การติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  พร้อมมีกระบวนการในการประเมิน            
ความเส่ียงจากการคอร์รัปชัน่ นอกจากน้ียงัจดัใหมี้การฝึกอบรมแก่กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกระดบั      

http://www.icc.co.th/
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เพ่ือใหค้วามรู้   ความเขา้ใจ มากยิ่งข้ึน รายละเอียดดูจากการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  2557  ของบริษทั  ตามเอกสารแนบ 5       
ในแบบ 56-1 น้ี ในปี  2557  ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ 

      4.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
            คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งถกูตอ้ง    โปร่งใส ทนัเวลา  ตาม
กฎหมาย  และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง     ทั้งสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี  และสารสนเทศท่ีรายงาน
ตามเหตุการณ์   ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้   รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มลูอ่ืนตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อประโยชนอ์นัชอบธรรมของบริษทั โดย
เปิดเผยสารสนเทศผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั    ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งภาษาไทย 
และภาษาองักฤษและช่องทางอ่ืนๆ  ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งทัว่ถึง   เท่าเทียมกนั  
          บริษทัฯ มีเวบ็ไซตท์ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวก  เพ่ือน าเสนอและ    
เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของบริษทัท่ีทนัเหตุการณ์  เป็นช่องทางในการส่ือสารขอ้มลูกบัผูถื้อหุน้และผูล้งทุน          
นอกเหนือจากการใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการตลาด 
          1.  คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งและโปร่งใส 
ตามท่ีควร  ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  บนัทึกบญัชีดว้ยความระมดัระวงั ประกอบกบัการใช ้     
ดุลยพินิจในการประมาณการจดัท างบการเงิน  เพ่ือใหส้ะทอ้นผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริงของบริษทั และเนน้ใน
ดา้นคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานขอ้มลูทางการเงินโดยผูส้อบบญัชีท่ีมีความรู้  ความช านาญ มีความเป็น
อิสระ  และไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.   และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูท่ีส าคญัเพ่ิมเติมอยา่งเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน มีค าอธิบาย และการวิเคราะห์เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไปในการใชง้บ 
การเงิน 
      บริษทัฯ จดัส่งขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มลูทางการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และ ก.ล.ต.  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถกูตอ้ง  ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส โดยเผยแพร่ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ  website  ของบริษทั  
(http://www.icc.co.th) 
      อีกทั้งไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อการจดัท ารายงานทางการเงิน ตาม
หนา้........ในแบบ 56-1 น้ี 
       นปีท่ีผา่นมางบการเงินของบริษทัไดรั้บการรับรอง โดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีของบริษทั และน าส่ง
งบการเงินต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถกูสัง่แกไ้ขงบการเงิน 
          2.  ขอ้มลูท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี  (แบบ 56-1)  และรายงานประจ าปีของบริษทั  ได้
จดัท าและเปิดเผยชดัเจน ครบถว้น ทุกขอ้ตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีปี 2555  เพ่ือประโยชนส์ าหรับผูถื้อหุน้ในการพิจารณาตดัสินใจ  รายละเอียดขอ้มลูแต่
ละ  หวัขอ้ ตามแบบ  56-1  และรายงานประจ าปีของบริษทั โดยไดเ้ผยแพร่ผา่น  website ของบริษทั  
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                 ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไม่ถกู ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ด าเนินการเร่ืองเปิดเผยขอ้มลู    
ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
       3.  บริษทัฯ มีการเปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ หลกัการก ากบัดูแลกิการ  5  หมวด  จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ผา่น  website  
ของบริษทั   
        ในปี  2557  บริษทัฯ มีรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีปี  2555  ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผา่นรายงานประจ าปี   แบบแสดง
รายงานขอ้มลูประจ าปี  (แบบ 56-1)  และ  website  ของบริษทั   
 4.  คณะกรรมการบริษทั  ไดก้ าหนดนโยบายการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การ   
ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ตามตามเอกสารแนบ 5  ในแบบ 56-1  น้ี  ของบริษทั 
      5.  บริษทัฯ มีการเปิดเผยการท ารายการระหวา่งกนั ซ่ึงบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต. และตลาด - 
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เปิดเผยช่ือบุคคลท่ีท ารายการ  ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ นโยบายราคาและ  
มลูค่าของรายการ  พร้อมก าหนดแนวทางปฏิบติัอยา่งชดัเจนและยติุธรรม  ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การคา้ เพ่ือขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตุมีผล และเพ่ือประโยชนสู์งสุดของ
บริษทัและผูถื้อหุน้ รายละเอียดดูจากรายการระหวา่งกนัหนา้........และขอ้  2.4  ความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์นา้
..........ในแบบ 56-1 น้ี 
       6.  บริษทัฯ มีมาตรการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายใหก้รรมการ
และผูบ้ริหาร รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การถือครองหลกัทรัพยข์อง
บริษทั และรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร รวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง  รายละเอียดดูจาก   การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน  หนา้…...ในแบบ 
 56-1 น้ี   โดยก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  
       7.  บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีความโปร่งใสเท่าเทียมกนัและทัว่ถึง สามารถเขา้ถึงขอ้มลู
อยา่งสะดวก  เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ  
โดยผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ  ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผา่น  website  ของ
บริษทั(http://www.icc.co.th)  รวมถึงเผยแพร่การถือหุน้ในบริษทัต่างๆ และน าเสนอข่าว (Press Release)  ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรายงานฐานะการเงินของบริษทั ผา่น  website  ของบริษทัดว้ย 
       8.  งานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์ บริษทัฯ มีหน่วยงานส านกังานเลขานุการคณะกรรมการ ท าหนา้ท่ีงานดา้นผูล้ง 
ทุนสมัพนัธ์โดยเฉพาะ ในการใหข้อ้มลูและข่าวสารตามท่ีนกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งการ โดยสามารถติดต่อไดท่ี้ :
    คุณดวงฤดี  มิลินทางกรู 
    เลขานุการบริษทั 
    โทรศพัท ์ 0-2295-0688  โทรสาร  0-2294-1155 
    E-mail : duangm@icc.co.th 
    

http://www.icc.co.th/
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  หรือ คุณธญัลกัษณ์  วรรธนะกุลโรจน์ 
    ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการ 
    โทรศพัท ์ 0-2295-0688  โทรสาร  0-2294-1155  
    E-mail : iccset@icc.co.th 
        และไดเ้ผยแพร่ช่ือบุคคลและช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกผ่านขอ้มลูนกัลงทุนสมัพนัธ์ใน website ของ
บริษทั (http://www.icc.co.th) 
        นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การประชุมพบปะกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ป็นประจ าทุกปี ในสถานท่ีท า
การของบริษทั  เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะห์หลกัทรัพยไ์ดซ้กัถามขอ้มลูต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วม
ประชุมช้ีแจง 
       ในปี  2557   บริษทัฯ  และบริษทัในเครือสหพฒันร่์วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดังาน         
“นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน พบกลุ่มสหพฒัน์”  ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี  6 ในงาน  Saha Group Fair  คร้ังท่ี  18  ณ ศูนยก์าร 
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เพ่ือพบปะนกัลงทุน และนกัวิเคราะห์ โดยมีกรรมการผูอ้  านวยการและประธากรรมการบริหาร
ร่วมตอ้นรับใหข้อ้มลูเก่ียวกบักิจการ และผลประกอบการของบริษทั   นอกจากน้ี บริษทัฯ  ยงัจดัท าหนงัสือสรุปขอ้มูล
ประวติั และผลประกอบการของบริษทั แจกใหก้บันกัลงทุนและนกัวิเคราะห์ท่ีมาร่วมงาน ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็น
อยา่งดีจากนกัลงทุนและนกัวิเคราะห์ โดยบริษทัฯ จะน ามาปรับปรุงพฒันาและขยายผลเพ่ือจดัเป็นประจ าทุกปี  และ 
ไดเ้ผยแพร่ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ  website  ของบริษทั  (http://www.icc.co.th) 
      9.   นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอ่ืนๆ ต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง - 
ประเทศไทยผา่นช่องทางต่างๆ  ตามขอ้ก าหนดอยา่งเคร่งครัด ครบถว้น และตรงเวลาแลว้ บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดเผย 
ขอ้มลูต่อไปน้ี ผา่นรายงานประจ าปี   แบบ  56-1  และ website  ของบริษทั และปรับปรุงขอ้มูลบน  website   
ใหเ้ป็นปัจจุบนัตลอดเวลา 
       1.   เปิดเผยรายช่ือกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ รวมทั้งประวติั บทบาท และ
    หนา้ท่ีของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และจ านวนคร้ังในการเขา้
    ประชุม  ตามหนา้...….และหนา้…....ตามล าดบั ในแบบ 56-1 น้ี   
         และไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผา่น website ของบริษทั(http://www.icc.co.th) 
        2.   เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลกัษณะ และจ านวน 
         ค่าตอบแทนท่ีแต่ละท่านไดรั้บ หนา้…....ในแบบ 56-1 น้ี 
        3.    เปิดเผยการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหาร  รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  หนา้..….ใน 
         แบบ 56-1 น้ี และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั 
        4.   โครงสร้างการถือหุน้  มีการเปิดเผยรายช่ือผูถื้อหุน้  10  อนัดบัแรกของบริษทั  ณ  วนัปิดสมุดทะเบียน               

ผูถื้อหุน้เพ่ือประชุมสามญัประจ าปี  หนา้..….ในแบบ 56-1 น้ี  และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั  
                 5.   เปิดเผยโครงสร้างองคก์รของบริษทั หนา้…...ในแบบ 56-1 น้ี 

นอกจากน้ี ยงัเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หนา้…...และ โครงสร้าง           
การถือหุน้ของกลุ่มบริษทั  หนา้…...ในแบบ 56-1 น้ี  และไดเ้ผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั 

mailto:iccset@icc.co.th
http://www.icc.co.th/
http://www.icc.co.th/
http://www.icc.co.th/
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        6.  เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้..........ในแบบ 56-1 น้ี 
        7.  เปิดเผยลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งชดัเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ         

แข่งขนั  รวมทั้งสถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทั  และส่วนแบ่งทางการตลาด  ตาม 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้…...ในแบบ 56-1 น้ี 

   8.   เปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีไม่ใช่การเงินโดยวดัผลจากระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ใน                
มาตรฐานผลิตภณัฑแ์ละการบริการใหก้บัลกูคา้  ตามหนา้.........ในแบบ 56-1 น้ี 

  9.   เปิดเผยความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทัลกัษณะความเส่ียง สาเหตุและผลกระทบ  พร้อมทั้ง     
แนวทางในการป้องกนัหรือลดความเส่ียง  ตามปัจจยัความเส่ียง หนา้…...ในแบบ 56-1 น้ี  และเผยแพร่                                                       
ผา่น website  ของบริษทั 

        10. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั  ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน   
         ส่วนต่างๆ  5  ส่วน ตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต.  ตามการควบคุมภายใน และการบริหารการจดัการ       

ความเส่ียง หนา้.......พร้อมรายงานการก ากบัดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ  หนา้......            
ในแบบ 56-1 และเผยแพร่ผา่น website  ของบริษทั 

      11.  เปิดเผยงบการเงินของบริษทัทุกไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และไดเ้ผยแพร่ผา่น  website 
ของบริษทั และสามารถดาวนโ์หลดได ้

          12.  เผยแพร่รายงานประจ าปีของบริษทั  ยอ้นหลงั  10  ปี   และแบบ 56-1  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้     
                   ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่น  website  ของบริษทั และสามารถดาวนโ์หลดได ้
          13.  เปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ ผา่นส านกังานเลขานุการคณะกรรมการ และ 
         เลขานุการบริษทั  ซ่ึงท าหนา้ท่ีงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์  และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั 
          14.  เปิดเผยขอ้มลูการเขา้พฒันาและฝึกอบรมของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  ตามหนา้...........ในแบบ 56-1 น้ี 
          15.  เปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั  
          16.  เผยแพร่ขอ้บงัคบั  วิสยัทศัน ์ และพนัธกิจของบริษทั ผา่น website  ของบริษทั  

         17.  เผยแพร่กฎบตัร ก าหนดหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบ คุณสมบติั  วาระการด ารงต าแหน่งของคณะ     
      กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ ผา่น  website  ของบริษทั 
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  5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
    คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัในการช้ีแนะทิศทางการด าเนินงานของบริษทั ติดตามดูแลการท างาน
ของฝ่ายจดัการ  จดัใหมี้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   โดยไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  จริยธรรมในการ 
ด าเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน  พร้อมจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ           
แจกใหก้บักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน   ก ากบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้   
พร้อมดูแลใหบ้ริษทัมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อยา่งถูกตอ้งและตามกฎหมาย 
         ในปีท่ีผา่นมา  ไม่ปรากฏบริษทัฯ  
     - มีการกระท าท่ีขดัต่อกฎระเบียบท่ีร้ายแรง 
     -  มีการกระท าผิดดา้นการทุจริต หรือกระท าผิดจริยธรรม 
     - มีกรณีท่ีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารลาออก เน่ืองจากประเดน็การก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
     -  มีกรณีเก่ียวกบัช่ือเสียงในทางลบของบริษทั เน่ืองจากความลม้เหลวในการท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแลของ  
   คณะกรรมการ 
  1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท   
  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  
      คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 11 ท่าน  ประกอบดว้ย 
  -  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  7   ท่าน   (ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน) 
  -  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  4   ท่าน  
           คณะกรรมการบริษทัก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ย  บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  ทั้งดา้นการบริหารการจดัการ  การตลาด  กฎหมาย และบญัชีการเงิน ไม่จ ากดัเพศ  และ
มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร 2 ท่าน  ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ี
บริษทัฯ ด าเนินกิจการอยู ่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการ
ถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ตามหนา้ ..........ในแบบ 56-1 น้ี 
            คุณสมบัติของกรรมการอสิระ  
          คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 5 ท่าน ซ่ึงทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นในการด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด  คิดเป็น 45% ของกรรมการทั้งคณะ  ซ่ึงเป็นสดัส่วน
มากกวา่มาตรฐานขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  ก าหนดไว ้ 1/3 = 33.33%  และคณะกรรมการ
บริษทัยงัประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิงจ านวน 1 ท่าน 
           คณะกรรมการบริษทัก าหนดนิยามกรรมการอิสระ  ซ่ึงเขม้กวา่หลกัเกณฑท่ี์ ก.ล.ต.  ก าหนด  โดยกรรมการ
อิสระของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือ   
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั   นิยาม  “กรรมการอิสระ”  ระบุอยูใ่นแบบ  56-1  เอกสารแนบหนงัสือบอกกล่าวเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  50  ปี พ.ศ. 2558  และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั  (http://www.icc.co.th)      
   

http://www.icc.co.th/
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  บริษทัฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกกรรมการจากผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถจาก
หลากหลายวิชาชีพ  มีวิสยัทศัน ์ เป็นผูมี้คุณธรรม  และมีประวติัการท างานท่ีไม่ด่างพร้อย  แสดงความคิดเห็นอยา่ง
อิสระโดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไวอ้ยา่งชดัเจน   มี
กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหวัหนา้คณะฝ่ายจดัการ  ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทัใหมี้หนา้ท่ีดูแลการด าเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษทั  และการปฏิบติังานของบริษทัให้
บรรลุตามวตัถุประสงค ์ เป้าหมายและสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  

     กระบวนการสรรหากรรมการ  
    คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา   เป็นผูส้รรหาและกลัน่กรองบุคคลท่ีเหมาะสม   โดยมี
กระบวนการสรรหาท่ีชดัเจน และโปร่งใส  คณะกรรมการสรรหา จดัท าตารางความรู้ ความช านาญเฉพาะดา้น 
ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)  ตลอดจน ความรู้ ความช านาญ เฉพาะดา้นของกรรมการเป็นรายบุคคล     
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม  
ก่อนเสนอช่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
   วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ   
    คณะกรรมการบริษทัไดรั้บแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  มีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
และเม่ือครบวาระแลว้อาจไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้ก 
     จ านวนบริษัททีก่รรมการบริษัทไปด ารงต าแหน่ง  
    บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายช่ือกรรมการบริษทั  ประวติั  ประสบการณ์  การถือหุน้ในบริษทั  และรายละเอียดขอ้มลู
การด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษทัอ่ืนหนา้…..ในแบบ 56-1 น้ี  ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการ
บริษทัจ านวน  2  ท่าน  ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนมากกวา่  5 บริษทั  แต่บริษทัฯ มัน่ใจวา่ไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีแต่อยา่งใด  เน่ืองจากกรรมการบริษทัทั้ง 2 ท่าน ไดอุ้ทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหก้บับริษทัอยา่งเต็มท่ี  โดยไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอทุกคร้ัง   และท าคุณประโยชน์
แก่บริษทัมาโดยตลอด 
   การไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัททีบ่ริษัทอืน่ของกรรมการบริษัท  กรรมการผู้จัดการ  และผู้บริหาร   
   คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในบริษทัอ่ืน  
ตอ้งรายงานใหป้ระธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
   นโยบายและวิธีปฏิบติัในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทั   กรรมการผู ้
จดัการและผูบ้ริหาร  บริษทัในเครือสหพฒันมี์ทีมผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูพิ้จารณาวา่  บริษทัอ่ืนนั้นประกอบธุรกิจ 
อะไร    มีความจ าเป็นตอ้งใหก้รรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารจากบริษทัใดบริษทัหน่ึงในกลุ่มเขา้ไปเป็นตวัแทนของ 
กลุ่มในฐานะผูร่้วมลงทุนหรือตามสญัญาร่วมทุนหรือไม่ หากจ าเป็นตอ้งส่งจะพิจารณากรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร 
ในกลุ่มท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญในธุรกิจนั้นๆ  
      นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัก าหนดนโยบายใหป้ระธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้  านวยการ    
ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมของบริษทั  เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงาน  
และสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 



   บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

   

40 
 

   
 
         การรวมหรือแยกต าแหน่ง   
     ประธานกรรมการบริษทัเป็นกรรมการซ่ึงมีความเป็นอิสระมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการ -      
ผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการบริหารงาน  มีความอิสระจากกนั  และ 
ถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั  โดยประธานกรรมการบริษทัไดแ้สดงบทบาทของผูน้ า  และเป็นผูค้วบคุมการประชุมคณะ 
กรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหาร 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะน า ดูแล การด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แต่จะไม่เขา้ไปกา้วก่ายงาน 
หรือธุรกิจประจ าของฝ่ายจดัการ กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารเป็นผูน้ าในการบริหารงาน และ    
วางแผนการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงั 
ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจดัการไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร   
จดัท าเป็นกฎบตัรคณะกรรมการแต่ละคณะและมีระเบียบปฏิบติัคณะกรรมการบริษทั ท่ีก าหนดและแยกอ านาจของ 
คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ สามารถตรวจสอบได ้ เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารจดัการ และเผยแพร่ผา่น   
website  ของบริษทั 
       เลขานุการบริษัท  
      บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคุณดวงฤดี  มิลินทางกรู  ซ่ึงเป็นผูมี้คุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม  และผา่นการ        
อบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั  อีกทั้งมีการอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง  เป็นผู ้           
รับผิดชอบท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั  เพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัการ        
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ดูจากหนา้.........................ในแบบ 56-1 น้ี 
      2.  คณะกรรมการชุดย่อย   
 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจในการด าเนินงานของบริษทั  วา่มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส  มีผูก้ลัน่กรอง  สอบทาน 
และใหค้ าแนะน าอยา่งรอบคอบ 
 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพ่ือท าหนา้ท่ีดงักล่าว และรายงานผลต่อคณะ 
กรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ  ปัจจุบนัประกอบดว้ย  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีขอบเขตอ านาจ 
หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกนั  เพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั        
รายละเอียดดูจากหนา้.............ในแบบ 56-1 น้ี 
            คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท ากฎบตัรคณะกรรมการแต่ละคณะ  โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ี  เพ่ือแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดยอ่ยและ 
ฝ่ายจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน  พร้อมเผยแพร่ผา่น website ของบริษทั  
            โครงสร้างคณะกรรมการ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละชุด  รายละเอียดดูจากหนา้...............ใน 
แบบ 56-1 น้ี   
 คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั  ไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ แต่ 
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ทุกท่านเป็นกรรมการท่ีมีความรู้  ความสามารถ  มีประสบการณ์ในการท าหนา้ท่ีดงักล่าวมาเป็นระยะเวลานาน             
อีกทั้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ  ซ่ือสตัยสุ์จริต  และไม่ออกเสียงในวาระท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย 
     3. บทบาท หน้าที ่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  
       3.1 ภาวะผู้น า และวสัิยทศัน์   
           คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์ทางธุรกิจ  ตลอดจนติดตาม 
ผลการด าเนินงานของบริษทั  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และผูบ้ริหาร  ซ่ึงเป็นฝ่ายจดัการเป็นผูดู้แล   
และปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย  และวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด  พร้อมก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด  ซ่ึงมีการแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบั 
ฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน  เพ่ือด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคข์องบริษทั 
              คณะกรรมการบริษทั  ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินงานของบริษทั โดยมีส่วนร่วมในการก าหนด 
วิสยัทศัน ์/ พนัธกิจของบริษทั  เพ่ือใหก้รรมการบริษทั  ผูบ้ริหารและ พนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั   
และไดพิ้จารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี  รายละเอียดดูจาก หนา้...................ในแบบ 56-1 น้ี   
           3.2   การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี    
                    บริษทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน  เป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดแ้จกใหก้บักรรมการบริษทั  กรรมการชุดยอ่ย
ต่าง ๆ   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกนัในการปฏิบติัตนในการด าเนินธุรกิจ  และเป็นหลกัยึดใน
การท างาน  ซ่ึงในปี  2557  น้ีบริษทัฯ ไดท้บทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ  และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ฉบบัใหม่  เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  
และไดเ้ผยแพร่ผา่นระบบ Intranet  และ Website ของบริษทั 
                   อีกทั้งคณะกรรมการบริษทัจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน
เสนอไวใ้นรายงานประจ าปี 
                   นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดใหมี้การติดตามและประเมินการก ากบัดูแลกิจการดว้ยการจดัให้
มีคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  โดยในปี  2558  น้ี  บริษทัฯ  จะจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
           3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์    
                    คณะกรรมการบริษทั  มีการพิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ  มีการก าหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดูแล  เพ่ือขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบดว้ย
ความมีเหตุมีผล  เพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้  และปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต. และตลาด -    
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
                    ในปี  2557  บริษทัฯ  เปิดเผยรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ในรายการระหวา่งกนั      หนา้
.......ในแบบ 56-1 น้ี 
                    คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหก้รรมการบริษทั  และผูบ้ริหาร  หา้มท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั       
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
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                    คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อ ก.ล.ต. และส่ง 
ส าเนาใหเ้ลขานุการบริษทัเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 
                    คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและ 
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
                    รายละเอียดดูจาก การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน หนา้ …............ในแบบ 56-1 น้ี 
           3.4  ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง  
         คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียง 
       คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในดา้นการด าเนินงาน การเงิน  การปฏิบติังาน       
และการก ากบัดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของระบบดงักล่าว  รวมถึง        
ระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนใหค้ าแนะน าเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ไดด้ าเนินการ  ตามแนวทางท่ีก าหนดอยา่ง                  
มีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระสามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  รายละเอียดดูจาก การ                   
ควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง  หนา้……ในแบบ 56-1 น้ี 
      บริษทัฯ จดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยมีเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูดู้แล   และยงัวา่จา้งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั  เป็นท่ีปรึกษาดูแลคุณภาพงาน 
ดา้นตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดยประสานงานกบัเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองทุกเดือน  ในปี  2557   คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้ง 
นายค านึง  สาริสระ  PARTNER  บริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ  จ ากดั  เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  ประวติั 
และคุณสมบติัดูจากหนา้.............ในแบบ 56-1 น้ี 
       คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ซ่ึงประกอบดว้ยนายอมร อศัวานนัท ์  เป็นประธานคณะกรรมการ   
นายธรรมรัตน์ โชควฒันา  นายไพโรจน ์หิรัญวงศส์วา่ง  นางสาวมญัชุสา ธีรพงษพิ์พฒัน์  นายณฐัพฒัน์  เพช็รรัตนา- 
ภรณ์   นางพิธชา ภู่สุนทรศรี เป็นกรรมการ  และนางดวงฤดี มิลินทางกรู  เป็นกรรมการเลขานุการ  พร้อมรายงาน      
ความกา้วหนา้ในการบริหารความเส่ียงในปี  2557  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
       ในปี 2557  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดท้บทวนการปฏิบติังานภายใต ้การประเมินความเส่ียง 
ขององคก์รเป็นระยะๆ ทั้งการประเมินความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การประเมินความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และการ 
ประเมินความเส่ียงจากการ คอร์รัปชัน่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ ทั้งภายในและ 
ภายนอกบริษทั  โดยไดพิ้จารณาเพ่ิมศกัยภาพในการปรับปรุง และพฒันากระบวนการ (Process) ในแต่ละระบบงาน 
(Operational System)  การควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสม  ภายใตแ้นวทางท่ีไดป้ระเมินความเส่ียงของบริษทั  
 ในปี 2558  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริหาร พิจารณาวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญจากบริษทั 
 เคพีเอม็จี  ภูมิไชย  ท่ีปรึกษาธุรกิจ  จ ากดั   เขา้มาเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่หน่วยงาน “Corporate System Development”   
ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้ริษทัเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
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      4.  การประชุมคณะกรรมการ   
        คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหก้รรมการบริษทัมีหนา้ท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง  ยกเวน้กรณี     
มีเหตุจ าเป็น  และมีนโยบายสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 
         คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามส าคญักบัการเขา้ร่วมประชุมและถือเป็นหนา้ท่ี  เพ่ือรับทราบร่วมวางนโยบาย 
และตดัสินใจในการด าเนินงานของบริษทั  ไดก้ าหนดตารางการประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี  โดยจดัข้ึนทุกเดือน 
และไดแ้จง้ใหก้รรมการทุกท่านทราบล่วงหนา้  เลขานุการบริษทัจะส่งจดหมายเชิญประชุม  พร้อมทั้งระเบียบวาระ 
การประชุม  รายงานการประชุมคร้ังก่อน และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ใหค้ณะ 
กรรมการบริษทัทราบเร่ือง  เพ่ือพิจารณาล่วงหนา้ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  โดยประธานกรรมการบริษทั 
และกรรมการผูอ้  านวยการบริษทัร่วมกนัพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัสามารถ
เสนอเร่ืองเพ่ิมเติมในวาระการประชุม  โดยเสนอผา่นเลขานุการบริษทั  และสามารถอภิปรายใหค้วามเห็นไดโ้ดย 
เปิดเผย  เลขานุการบริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมและจดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะ 
กรรมการบริษทั    พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
   ในการประชุมกรรมการบริษทัทุกคร้ัง ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไดเ้ขา้ร่วมประชุม  เพ่ือช้ีแจงขอ้มลูใน
ฐานะผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง     และคณะกรรมการบริษทัทุกท่านสามารถซกัถามและขอขอ้มลูเพ่ิมเติมจาก
กรรมการผูอ้  านวยการหรือเลขานุการบริษทัไดทุ้กเร่ือง 
 ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั  ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ 
กรรมการและผูบ้ริหารแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ 
ท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย 
 นอกจากน้ีในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่  2 ใน 3 ของ 
กรรมการทั้งหมด 
  เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุม  และจดัส่งใหป้ระธาน- 
กรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง และเสนอใหท่ี้ประชุมรับรองในวาระแรกของการ 
ประชุมคร้ังถดัไป  ทั้งน้ี  กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมใหมี้ 
ความชดัเจนถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้
 รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแลว้จะจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ ณ ส านกังานบริษทั  และจดัเกบ็ใน
รูปแบบเอกสารตน้ฉบบัและเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  พร้อมกบัเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพ่ือ
สะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประชุมระหวา่งกนัเองตาม
ความจ าเป็นอยา่งสม ่าเสมอ  และมีการรายงานผลการประชุมใหก้รรมการผูอ้  านวยการบริษทั  และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัรับทราบทุกคร้ัง 
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 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการประชุมกนัเอง  โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น      
ผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ร่วมประชุม  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือใหก้รรมการอิสระไดพิ้จารณาและ
อภิปรายประเดน็ต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการ  หรือประเดน็ท่ีอยูใ่นความสนใจ  และมีการรายงานผลการประชุมให้
กรรมการผูอ้  านวยการบริษทั  ประธานกรรมการบริษทั  และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบทุกคร้ัง 
 ในปี  2557  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 56 - เม.ย. 57) คณะกรรมการบริษทั  มีการประชุม จ านวน  12  
คร้ัง  การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่าน  ตามตารางหนา้……...ในแบบ 56-1 น้ี  ซ่ึงกรรมการ 
แต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมมากกวา่ร้อยละ 80  ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 
 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
  คณะกรรมการบริษทั  ก าหนดใหมี้การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง
คณะปีละ 1 คร้ัง  โดยการประเมินดงักล่าวจะครอบคลุมเร่ือง  บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั และกรรมการชุด
ยอ่ย  ความอิสระในการแสดงความคิดเห็น  ความโปร่งใส  และการปฏิบติัตามหลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
คณะกรรมการทั้งคณะ 
   คณะกรรมการบริษทัแต่ละท่าน ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองอยา่งระมดัระวงัและเพียงพออยู่ 
เป็นประจ าสม ่าเสมอทุกปี มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผา่นมา เพ่ือเพ่ิม  
ประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการบริษทัมากยิ่งข้ึน 
  หลกัเกณฑก์ารประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 
   มากกวา่ร้อยละ   85     =     ดีเยี่ยม 
   มากกวา่ร้อยละ   75     =     ดีมาก 
   มากกวา่ร้อยละ   65     =     ดี 
   มากกวา่ร้อยละ   50     =     พอใช ้
   ต ่ากวา่ร้อยละ      50     =     ควรปรับปรุง 
  ในปี 2557  คณะกรรมการบริษทั  ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ  โดยกรรมการ 
ทุกท่านมีความเป็นอิสระในการท าแบบประเมิน  ซ่ึงผลการประเมินรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก”  มีคะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 83 
  นอกจากน้ี  คณะกรรมการบริษทั ยงัก าหนดใหก้รรมการตรวจสอบแต่ละท่านไดมี้การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม  เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
  บริษทัฯ ยงัไม่ไดมี้การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคลคล  เน่ืองจากการประเมินในรูปแบบ
คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะสามารถสะทอ้นการปฏิบติังานในภาพรวม  ซ่ึงกรรมการแต่ละท่านสามารถน ามา 
พฒันาในแต่ละหวัขอ้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
   นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั  จดัใหมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใชว้ิธีให ้
กรรมการบริหารแต่ละคนประเมินกรรมการบริหารท่านอ่ืนๆ ตามหวัขอ้ท่ีไดก้ าหนดข้ึน  เพ่ือใชส้ าหรับพิจารณาค่า     
ตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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    ส่วนการประเมินผลงานประจ าปีของผูบ้ริหารสูงสุด (CEO) โดยการประเมินผลงานกรรมการผูอ้  านวยการ 
เป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริษทั และรองประธานกรรมการบริษทั  จากผลการปฏิบติังานในแต่ละเดือน  
รวมทั้งผลงานดา้นการขายและการท าก าไรของบริษทัในแต่ละปี   และอีกส่วนหน่ึงจากการประเมินของคณะ 
กรรมการบริษทั  และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน  ตามแบบประเมินท่ีบริษทัฯ ก าหนดข้ึน 
  6.   ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร  
             คณะกรรมการบริษทัดูแลและด าเนินการใหมี้การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ 
ตามอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 
    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์  ภาระหนา้ท่ี  ขอบเขตและบทบาท  ความมีส่วนร่วม  และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านน า  
เสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา  และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัวงเงินค่าตอบแทนดงักล่าว ทั้งน้ีท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  49  ปี พ.ศ.  2557  เม่ือวนัท่ี  21  เมษายน  2557  ไดอ้นุมติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษทัรวม
ไม่เกิน  20  ลา้นบาทต่อปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณา
จดัสรร  
     ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก าหนด   ซ่ึง
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละคน 
     หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี  2557  
รายละเอียดดูจาก  หนา้...............ในแบบ 56-1 น้ี   
     กรณีการจดัสรรหุน้ใหพ้นกังาน  (ESOP)  มิใช่เป็นปัจจยัในการรักษายึดเหน่ียวใหผู้บ้ริหาร  และพนกังาน 
มีความจงรักภกัดีอยู่กบับริษทัอยา่งมัน่คงถาวร   อีกทั้งพนกังานท่ีไดรั้บจดัสรรหุน้ยงัมีภาระตอ้งเสียภาษีจากการรับ 
โอนหุน้ จากกฎหมายของประเทศไทยท่ียงัไม่เอ้ืออ านวย  ท าใหบ้ริษทัไม่ไดใ้ชวิ้ธีการน้ีแต่อย่างไร 
   7.   การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
              คณะกรรมการบริษทั  มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้  ใหก้บักรรมการบริษทั         
ผูบ้ริหาร และพนกังาน อยา่งต่อเน่ือง       
    คณะกรรมการบริษทั  ส่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้ริหารทุกท่านมีโอกาสพฒันาและเพ่ิมพูนความรู้ โดย
คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามส าคญัต่อการเขา้ร่วมสมัมนาหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชนต่์อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ  
โดยเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร  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)  ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD)  ตลอดจนการจดัสมัมนา
หลกัสูตรสั้นๆ  อนัเป็นประโยชนแ์ก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร  และรวม 
ถึงหลกัสูตรต่างๆ ท่ี IOD จะจดัข้ึนอีกต่อไปในอนาคต 
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             ในปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  เขา้อบรมหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 ช่ือกรรมการ อบรมหลกัสูตร 
1. นางดวงพร  สุจริตานุวตั - DCPU 2/2014 

  จดัโดย  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
2. กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารทุกท่าน - การเตรียมความพร้อมเขา้สู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC 

   โดยวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุ จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
             คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทัมีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษทั
และผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รอ่ืน พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสมัมนา  ดูงาน และทศันศึกษากบับริษทัคู่คา้ หรือ
องคก์รอ่ืนๆ อยูส่ม ่าเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ            
  8.  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
   คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการบริษทัท่ีเขา้รับต าแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรก  พร้อม 
จดัท าคู่มือกรรมการใหก้บักรรมการใหม่  เพ่ือกรรมการใหม่ไดศึ้กษาขอ้มลูส าคญัของบริษทั  นโยบายในการก ากบั 
ดูแลกิจการ  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน  พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์   
พ.ร.บ. มหาชน   และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.  
 นอกจากน้ีบริษทัฯ  ยงัแจกคู่มือกรรมการใหก้บักรรมการทุกท่าน  เพ่ือใหก้รรมการสามารถศึกษาและ
ทบทวนกฎระเบียบขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ลอดเวลา 
 9. แผนการสืบทอดงาน   
           คณะกรรมการบริษทั ก าหนดนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งของพนกังานในหนา้ท่ีต่างๆ เพ่ือการกา้วสู่
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
  คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหก้รรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหารร่วมกบัฝ่ายส านกังาน
บริษทั  จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

1. จดัใหผู้บ้ริหารระดบัรองๆ ลงไปไดมี้โอกาสใกลชิ้ด และไดท้ างานร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง - ระดบั
ผูอ้  านวยการฝ่าย  ทั้งในระดบัสายงาน และขา้มสายงาน     

2. ก าหนดผูบ้ริหารระดบัรองท่ีมีศกัยภาพเป็นผูสื้บทอดและวางต าแหน่งใหเ้หมาะสม 
3. เตรียมการใหผู้บ้ริหารระดบัสูงพร้อมรับงานของสายงานอ่ืนในกรณีจ าเป็น 
4. เตรียมบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางใหมี้ความสามารถบริหารงานครบวงจรมากข้ึน เพ่ือรับงาน 

บริหารระดบัสูง 
5. จดัตั้ง  Corporate Strategies and Strategic Directions  และมอบหมายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและระดบักลาง

ไดท้ างานร่วมกนั 
6. จดัใหมี้  Committee  ต่าง ๆ  เช่น Marketing, Advertising, Research ฯลฯ เพ่ือใหเ้กิดการพฒันางานและ

ศกัยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
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7. จดัใหผู้บ้ริหารระดบักลางมีโอกาสบริหารงานมากข้ึนทั้งระดบัสายงาน และขา้มสายงาน 
 
 

8. การฝึกอบรมในแต่ละลกัษณะงานอยา่งเป็นระบบ เช่น การควบคุมสินคา้คงคลงั การตลาด การบริหาร 
สินคา้และการออกแบบ 

9. จดัอบรมผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลางใหมี้จิตส านึกในความรับผิดชอบ และความซ่ือสตัยต่์อองคก์ร  
และมององคก์รในภาพรวมมากยิ่งข้ึน 

    10.  จดัอบรมผูบ้ริหารในแต่ละฝ่าย ใหมี้ศกัยภาพมากข้ึน  ฝึกการวางแผนล่วงหนา้ และเสริมการใชค้วามคิด 
     อยา่งเป็นระบบใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัรอง ๆ 
     11.   จดัใหมี้บุคลากรท่ีเหมาะสม มาประจ าอยูใ่นแต่ละฝ่าย  เช่น  CFO  ฝ่าย 
     12.   จดัใหมี้การเขียนแผนการท างานอยา่งเป็นระบบแก่ผูบ้ริหารระดบัรองๆ   

13.  จดัใหมี้การสบัเปล่ียนผูบ้ริหารระดบัฝ่ายบางต าแหน่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ 
14.  พฒันาคุณภาพจิตใจของผูบ้ริหารทุกระดบั ยึดธรรมะ เพ่ือการปฏิบติัต่อกนั อยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมี    

ความสุข 
 
 
 


