
การก�ากับดูแลกิจการ 

การก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท  มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล 

และการมภีมูคิุม้กนัทีด่ ีโดยอาศยัความรู ้ความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการด�าเนนิงาน โดยยดึหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและให้ความส�าคญั
ต่อการสร้างระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

โดยมีความเช่ือมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�านาจ และระบบการควบคุมภายในที่       
มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และไม่เกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนในระยะยาว 

แนวปฏิบัติที่ดีของหลักการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และ               

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการด�าเนินงานของบริษัท 
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต  โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ด�าเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการก�าหนดอ�านาจ  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหาร

อย่างชัดเจน  
4. ด�าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการ

เงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ด�าเนนิการให้มกีารเปิดเผยสารสนเทศทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอ  เชือ่ถอืได้  และทนัเวลา ตราบเท่าทีไ่ม่กระทบต่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทั
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ด�าเนินการโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  ผู้มีส่วนได้เสีย  ชุมชน  สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมัน่สูค่วามเป็นเลศิในการด�าเนนิธรุกจิ โดยยดึมัน่ในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าด้วยการรบัฟังและทบทวนตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส�านึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีด

ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ด�าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

การทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีการทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาให้

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และทันสมัยต่อสภาพการด�าเนินธุรกิจ
ในปี  2561  บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  และเป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ 
1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ยกระดบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน             

ปี 2560 (CG Code) ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยได้จดัท�า “หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี (ฉบบัปรบัปรงุใหม่) 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัทศิทางการด�าเนนิธรุกจิ เป้าหมายธรุกจิ งบประมาณประจ�าปี ให้ครอบคลมุ เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพือ่ให้กรรมการบริษทั 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัทกุคนรบัทราบ และยดึถือเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 

โดยจะน�า “หลกัการก�ากับดแูลกิจการที่ดี” (ฉบับปรับปรุงใหม่) เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 12 เมษายน 2562 
เพื่อใช้แทนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับเดิม และก�าหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการน�า CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังรายละเอียด

• นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี      
• หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
• จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
• จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ซึ่งหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงใหม่) สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้จาก Website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)    

2. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
2.1 ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies )จาก            

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอยู่             
ในระดับ “ดีเลิศ” (ระดับ 5 ดาว)  ต่อเนื่องเป็นปีที่  2 

2.2 ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”  



การก�ากับดูแลกิจการ 

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�าองค์กร เข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ในการน�าไปใช้สร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท จึงก�าหนดให้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ (CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ      

ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักการก�ากับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ  เพื่อดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือ
หุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยา
บรรณในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั ค�านงึถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย ไม่ละเมดิสทิธหิรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ สนบัสนนุและส่งเสรมิผูถ้อืหุ้น 
ทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น  การซื้อขายและการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท
- สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- สิทธิในการแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
- สทิธใินการแสดงความคดิเห็นและซกัถามในการประชมุผูถ้อืหุน้และสทิธทิีจ่ะได้รบัสารสนเทศอย่างเพยีงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง ครบถ้วน           

ทันเวลา และโปร่งใส  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง และด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและอ�านวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล 
ผูถ้อืหุน้มสีทิธริบัทราบข้อมลูอย่างเท่าเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ ได้เผยแพร่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์-

แห่งประเทศไทย และ website ของบรษิทั (http://www.icc.co.th) เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มช่ีองทางทีจ่ะได้รบัข่าวสารข้อมลูของบรษิทัมากขึ้น  
1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปีภายใน 120  วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท  
โดยจัดประชุมในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม
ในการติดตาม ดูแลผลการด�าเนินงานของบริษัท

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 บรษิทัฯ จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่53 ปี พ.ศ. 2561 ในวนัที ่23 เมษายน  2561 ณ โรงแรมมณเฑยีรรเิวอร์ไซด์
1. แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2561  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ  60 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษา
รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

2. เผยแพร่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชมุทัง้หมดทีม่ข้ีอมลูเหมอืนกบัข้อมลูทีบ่รษิทัฯ ส่งให้ผูถ้อืหุ้นใน
รูปเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ใน website ของบริษัท ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่  21 มีนาคม  2561  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ  ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริง และเหตุผลระบุว่า
เป็นเรือ่งเสนอเพ่ือทราบ หรอืเพือ่พจิารณาอนมุตั ิรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละวาระอย่างชดัเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชมุ  
เช่น รายงานประจ�าปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ แผนที่สถานที่จัดประชุม ค�าอธิบาย
เอกสารและหลกัฐานทีจ่�าเป็นทีผู่ถ้อืหุน้ต้องน�ามาแสดง และวธิกีารเข้าร่วมประชมุเพือ่รกัษาสทิธ ิรวมทัง้ข้อบงัคบัในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้น  ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 24 วัน         
ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานก�าหนด โดยส่งวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
หนังสือพิมพ์ไทยติดต่อกัน 3 วัน  ก่อนวันประชุมมากกว่า  7 วัน ตั้งแต่วันที่  9 - 11  เมษายน  2561                           

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือผู้ลงทุนสถาบัน  บริษัทฯ  ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดภาษา
อังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม  นอกจากนี้  ผู้ถือหุ้นยังสามารถดูราย
ละเอียดท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับการประชุมได้จาก website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

ในปี 2561 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ ประชุมแทน 4 ราย
นอกจากนีผู้้ถอืหุน้สามารถ  Download  หนงัสอืมอบฉนัทะที่ได้จดัท�า และปฏบิตัติามประกาศของกระทรวงพาณชิย์  ซึง่ม ี 3 แบบ  

คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง 



การก�ากับดูแลกิจการ 

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งค�าถามในเรื่องท่ีเก่ียวข้อง    
กับบริษัท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ / หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง    
เป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัทฯ เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 
และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม  2560 โดยเผยแพร่ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website  ของบริษัท  เมื่อครบก�าหนดระยะเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
ดังกล่าวทั้ง 2 เรื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม มากกว่า 30 วัน โดยส่งผ่าน       
E - mail : iccset@icc.co.th หรอืโทรสารของบรษิทั : 0-2294-1155 ในหนงัสอืนดัประชุมผู้ถอืหุน้ พร้อมเผยแพร่บน website ของบริษทั (http://www.icc.co.th) 
ซึ่งในปี 2561 ผู้ถือหุ้นไม่มีการส่งค�าถามล่วงหน้า 

วันประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และให้ความส�าคญัต่อการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยถอืเป็นหน้าทีท่ีค่ณะกรรมการ-

บรษิทั คณะกรรมการชดุย่อยทกุคน  และผู้บรหิารจะต้องเข้าร่วมประชมุทกุครัง้  เพือ่พบปะและเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถามข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัพร้อม
ตอบค�าถามของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี  2561 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 12 คน รวมถึงประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการชุดย่อยทั้ง  6  ชุด  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา  กรรมการบริหารความเสี่ยง  และกรรมการ
ธรรมาภิบาล รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร  และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน  และผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน  รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
เข้าร่วมประชุมด้วย และบันทึกรายชื่อพร้อมต�าแหน่งของคณะกรรมการทุกคณะ และผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม             
ซึ่งสามารถดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

2.  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งจ�านวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุม และประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาการประชุม  

- วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ          
1 หุ้นเป็น 1 เสียง”

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะกระท�าโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน  และจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระ เลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุก
คนที่มาประชุม 

- การนับคะแนนเสียงจะน�าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ / หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย  มาหักออก
จากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ  

- โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบ

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ หากเป็นค�าถามที่นอกเหนือจาก วาระให้ถามในวาระเรื่องอื่นๆ
- ในกรณีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมได้เริ่มไปแล้ว บริษัทฯ ให้สิทธิในการ ออกเสียงลงคะแนนได้ตาม

วาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยจะนับเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน
อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุทกุรายซกัถาม แสดงความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเตม็ที่ในทกุวาระ ตอบข้อ  

ซักถามอย่างชัดเจน  ตรงประเด็น  มีการบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน จ�านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติการ
นับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วน ท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งบันทึกค�าถามและค�าตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ท้ังนี้ในปีท่ีผ่านมาบรษัิทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถาม และมผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ในประเดน็ทีม่ข้ีอสงสัย และคณะกรรมการได้
ตอบข้อซักถามอย่างชดัเจน ครบถ้วนทุกประเด็น  โดยได้บนัทกึรายละเอยีดไว้ในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้และเผยแพร่ผ่าน website ของบรษิทั  
(http://www.icc.co.th)  

3.  คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิการน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้เกดิความถกูต้อง รวดเรว็ โดยใช้ระบบ  Barcode  
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออ�านวยความสะดวกและรวดเร็ว แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

การตรวจนบัคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระ มเีจ้าหน้าทีข่องบรษิทั วรีะลอว์ ออฟฟิส จ�ากดั  ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมาย
ของบริษัทร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจนับคะแนนเสียง และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อ
บังคับของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน พร้อมเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม       
หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว  สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม

นอกจากนี้ก่อนเข้าวาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง



ในปี 2561 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น %

1 - 9 140 237,627,111  100.00 - - - - - -

4.  วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส�าคัญ ได้แก่
• การจ่ายเงินปันผล  :  บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก�าไร อัตราเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและ

ข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาพร้อมระบุวัน
ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล

• การเลือกตั้งกรรมการบริษัท  :  บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ชือ่บคุคล  เพ่ือรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั กรรมการบรษิทัที่ได้รบัการเสนอชือ่ได้ผ่านการพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา 
และหากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ก�าหนด และตามประกาศของคณะกรรมการการก�ากับตลาดทุน โดยในหนังสือนัดประชุม   
ผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล อายุ ต�าแหน่ง  ประวัติการ
ศึกษา ประวัติการท�างาน จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่
แข่งขนั/เกีย่วเนือ่งกบัธุรกจิของบรษิทั การถอืหุน้ในบรษิทั หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา ประเภทของกรรมการทีเ่สนอ (ตามข้อมลูเกีย่วกบับคุคลทีเ่สนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท) 

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ บริษัทฯ ยังได้เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
และจ�านวนวาระ / ปีที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามข้อ 1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 82 - 83 ในรายงานประจ�าปีนี้

• ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบรษิทัให้สทิธผิูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี 
มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ พร้อมเสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
เป็นประจ�าทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน  ผลปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จ�านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอ�านาจ 
หน้าที ่และความรบัผดิชอบ มกีารน�าเสนอถงึนโยบาย ในการก�าหนดค่าตอบแทน รวมทัง้หลกัเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัแต่ละต�าแหน่ง 
โดยแยกเป็นการท�าหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการธรรมาภิบาล  และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จ�านวนเงินท่ีจ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมท้ังจ�านวนเงินท่ีจ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท     
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล     
ในแบบ 56 - 1 และหน้า 71 - 72 ในรายงานประจ�าปีนี้

• การแต่งต้ังผู้สอบบญัชแีละก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบญัช ี :  บรษิทัฯ เสนอรายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ผูส้อบบญัช ีบรษิทัทีส่ังกัด
ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน จ�านวนปีที่ท�าหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี 
และค่าบริการของผู้สอบบัญชี พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการ
จากบริษัทสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด นอกจากน้ียังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น                    
ในระดับเดียวกัน โดยได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรรมการตรวจสอบ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระท้ังภาษาไทย     

และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท   
2. จัดท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่างละเอยีด ชดัเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเทจ็จรงิ มกีารบันทึก

รายชือ่พร้อมต�าแหน่งของกรรมการทกุคณะทีเ่ข้าร่วมประชมุ บนัทกึประเดน็ค�าถามค�าตอบ วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน บนัทกึจ�านวนคะแนนเสยีง
ที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน 
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูล           
โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมน�าส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนด

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

(ก่อนเข้าวาระที่  1  มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม  2  ราย  ก่อนเข้าวาระที่  3  มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม  1  ราย  ก่อนเข้าวาระที่  4  มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม  1  ราย     
ก่อนเข้าวาระที่   5  มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม  2  ราย  ก่อนเข้าวาระที่  6  มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม  2  ราย)
รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน  website ของบริษัท   
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1.3  การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบง�ากิจการที่จะท�าให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอ�านาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง 

ในกรณทีีม่กีารบรหิารงานขาดประสทิธภิาพหรอืไม่โปร่งใส โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุม่ธรุกจิของบรษิทัทีเ่กีย่วข้องทีท่�าธรุกิจคล้าย
หรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ตามหน้า 37 - 38 ในรายงานประจ�าปีนี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนและไม่มีการท�าข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบอย่างเป็นนัยส�าคัญต่อบริษัท
หรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้  

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 5.34 %   
ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 30.43% ซึ่งมากกว่า 25% ของหุ้นที่ออก
จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด

2.   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ให้ความส�าคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค

สร้างความเท่าเทียมกันในผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ      
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ  ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ และมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม และการอ�านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ  

2. คณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยหุ้นประเภทเดยีวกนัมสีทิธิออกเสยีงเท่าเทยีมกัน
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือกรรมการอิสระ   
อย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

4. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญ    
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี

5. คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบน website ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม      
ผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดท�าฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย

7. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผล
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ืน่โดยมชิอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนซึง่อยู่ในหน่วยงานทีร่บัทราบข้อมลูภายใน ท�าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง

8. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ด�าเนิน
การกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ ในหมวด การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั บรษิทัฯปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน

2.1  การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมท้ังเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ

ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จาก  website ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
2. การก�าหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม  เป็นไปตามจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และมีหุ้น

ประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ล่วงหน้าก่อนการประชมุ ตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัก�าหนด รวมถงึช่องทางและช่วงเวลารบัเรือ่ง ระหว่างวนัที ่1 - 30 
ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้า  ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท และไม่มีการส่งค�าถามล่วงหน้า

4. ในปี 2561 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน  2561 และได้มอบหมายให้บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 24 วัน 
ก่อนวันประชุม โดยส่งวันที่ 30 มีนาคม  2561 และเผยแพร่บน website ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพ่ืออ�านวยประโยชน์
ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่
สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
เป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม



นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับ
ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสาร  
30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว          
มีเวลาพิจารณาข้อมูล

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 วันที่ 22 เมษายน 2562 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 24 วัน โดยส่งวันท่ี 29 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจ�าปี                 
งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม               
ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

5. บรษิทัฯ อ�านวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าประชมุ แทน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่าง ๆ  ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยได้ส่งหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม รวมถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้ก�าหนดเงื่อนไขซึ่งท�าให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทน
รักษาสิทธิของตนได้  โดยบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่  และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง  4  ท่าน  ไว้ในหนังสือบอกกล่าว
นัดประชุม และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง  4  ท่าน ได้จากรายงานประจ�าปีของบริษัท ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม
ผูถ้อืหุน้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ทีบ่รษิทัส่งให้พร้อมหนงัสอืนดัประชมุ  เพือ่สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถ
ก�าหนดทศิทางการลงคะแนนได้ และสามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะที่ได้จดัท�าและปฏบิตัติามประกาศของกระทรวงพาณชิย์จาก  website  ของ
บริษัท (http://www.icc.co.th) ซ่ึงมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้              
คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ราย หุ้น %  (หุ้น)

  ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 2,088 290,633,730      100.00

  ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 140 237,627,111        81.76

เข้าประชุมด้วยตนเอง 57 31,203,347        10.74

   มอบฉันทะ 83 206,423,764        71.03

   -  มอบให้กรรมการตรวจสอบ 10       3,740,580          1.29

-  มอบให้ผู้อื่น 73   202,683,184        69.74

การก�ากับดูแลกิจการ 

6. บรษิทัฯ อ�านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนและเข้าร่วมประชมุ โดยมอีากรแสตมป์ส�าหรบัตดิหนงัสอืมอบฉนัทะไว้บรกิาร
ผูถ้อืหุน้โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย กรณผีูถ้อืหุน้มอบฉนัทะ

7. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิ     
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุภายหลงัที่ได้เริม่ประชมุไปแล้ว มสีทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีเ่หลอือยู ่ และยงัไม่ได้มกีารลงมต ิ และนบัเป็นองค์
ประชมุตัง้แต่วาระที่ใช้สทิธิในการออกเสยีงเป็นต้นไป

8. บริษัทฯ ด�าเนินการประชุมตามล�าดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

9. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระท�าโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
ทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสยีง ยกเว้นวาระเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั จะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะทกุรายทีเ่ข้าร่วมประชมุ บรษิทัฯ ได้จดัให้มบีคุลากร
และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
และโปร่งใส

2.2  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ การยึดถือว่าบริษัทฯ เป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้น

หน้าที่ส�าคัญหน้าที่หนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ คือ ช่วยกันตรวจตราดูแลป้องกันไม่ให้มีการน�าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ ไม่ว่า
โดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน ท�าให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในส�านึกของพนักงานทุกระดับ

การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวท�าให้การบริหารงานของบริษัท มีลักษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบทั้งหมดมาหลาย
ทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา  การด�าเนินงานในลักษณะดังกล่าวท�าให้ผู้บริหาร
ท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระท�าการตามล�าพัง โดยปราศจากความรอบคอบ 

นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติตาม  ISO 9001 : 2008  อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส
ของการจดัการและการตดัสนิใจ ซึง่ท�าให้บรษิทัฯ มธีรรมาภบิาลทีด่ีในทกุด้าน ลกัษณะการท�างานของบรษิทัส่งผลให้บรษิทัมปีระสทิธผิลด้านการควบคมุ
ภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ



การก�ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียดดูจาก  หน้า 109 - 110 ในรายงานประจ�าปีนี้ อีกทั้ง
ได้ก�าหนดไว้ในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ก�าหนดระดับการเข้า
ถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
2.3  การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บรษิทัฯ  มนีโยบายและมาตรการดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัย์และการรายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยก�าหนด
ไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ห้ามมิให้กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานซึง่อยู่ในหน่วยงานทีร่บัทราบข้อมลูภายใน  
ท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน และภายหลงังบการเงนิเปิดเผยแล้ว  24 ช่ัวโมง ยกเว้น        
การซือ้ขายตามธรุกรรมปกต ิ ซึง่ไม่เกีย่วเนือ่งจากข้อมลูภายในดงักล่าว

บริษัทฯ  ได้ก�าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าท่ีรายงานการถือหลัก
ทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท  ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน    
3 วันท�าการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งส�าเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งต่อไป  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นวาระประจ�าในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้าม
การซื้อขาย

นอกจากนีบ้รษิทัฯ มมีาตรการดแูลการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร โดยก�าหนดให้กรรมการบรษิทั และผูบ้รหิาร ต้อง
รายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั ดงันี้ 

1. รายงานเมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก 
2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 
3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทส่งส�าเนารายงาน

การมส่ีวนได้เสยีให้ประธานกรรมการบรษิทั และประธาน กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท�าการ นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัรายงาน
ในปี 2561 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

2.4  การด�าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ด�าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท              

การก�าหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก�าหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และก�าหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อ
บริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

การท�ารายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีการควบคุมดูแล  และด�าเนินการตามขั้นตอนการท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า  ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุชื่อและความสัมพันธ์ของ
บุคคลที่เกี่ยวโยง  นโยบายการก�าหนดราคา  มูลค่ารายการ  คู่สัญญา  เหตุผลความจ�าเป็นของรายการดังกล่าว  ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ความเหน็ของคณะกรรมการบรหิาร และความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนความเหน็ทีแ่ตกต่าง (ถ้าม)ี ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงใน
วาระนัน้ ๆ  และได้เปิดเผยการท�ารายการทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ผ่าน  website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) นอกจากนี้ ยังได้จัดท�ารายการสรุปไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี     
(แบบ  56-1) ของบริษัท

และการท�ารายการระหว่างกนัทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์เมือ่เทยีบกบัรายได้รวมเท่ากบั 5.06 % หรอืเทยีบกบัรายจ่าย
รวมเท่ากับ 3.24 % ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ  25

นอกจากนี ้บรษิทัฯ มมีาตรการควบคมุดแูลการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และจ�ากดัการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิกบับรษิทัที่
ไม่ใช่บรษิทัย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค�า้ประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของปี 2561 หน้า 119 - 124 ในรายงานประจ�าปีนี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส

ในปี 2561 บรษิทัฯ ไม่มรีายการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิกบับรษิทัร่วมหรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั แต่มกีารให้ความช่วยเหลอื
ทางการเงินกับบริษัทย่อยของบริษัท โดยเป็นการต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย และร่วมค�้าประกันให้กับบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และ ไม่มกีารท�ารายการเกีย่วโยงกนัหรอืซือ้ขายทรพัย์สนิทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.



การก�ากับดูแลกิจการ 

3. การค�านึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
1. คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการ
คุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึงการเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจที่ร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซ่ึงกันและกัน อันจะน�าไปสู่การท�าธุรกิจท่ียั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน  ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และได้ก�าหนดเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้
เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

พนักงาน  - ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม
    - มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
    - มีความทัดเทียมและโอกาสในความก้าวหน้า  
    - ดูแลเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต

ลูกค้า  - ได้รับข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง
    - ราคาของสนิค้าและบรกิารมคีวามเหมาะสม และได้รบัสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพ
    - มีสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือก
    - การรับประกันสินค้าและบริการ
    - การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า
    - จัดตั้ง  ICC  Call Center  บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
    - การมีช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

ผู้ถือหุ้น  - ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงและต่อเนื่อง
    - ผลการด�าเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างมั่นคง
    - บรหิารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลกับรรษทัภบิาล พร้อมเปิดเผยข้อมูล

คู่ค้า  - ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
      - สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
      - แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการที่เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ 

โดยจัดประชุมคู่ค้าเป็นประจ�าทุกปี เพื่อส่งเสริมและชี้แจงแนวทางการด�าเนินงาน
      - การเยี่ยมเยียนคู่ค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

คู่แข่ง  - ด�าเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต
เจ้าหนี้การค้า - ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ 

      - สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ   
       Media Clearing ก�าหนดการรับวางบิล และโอนจ่ายเงิน  ดังนี้ 

 ระยะเวลาวางบิล   วันที่โอนเงิน
• ค่าสินค้า   ทุกวัน   วันพุธสัปดาห์ถัดไป
• ค่าใช้จ่าย วันที่ 1 - 6 ของเดือน  วันที่ 6 ของเดือนถัดไป

วันที่ 7 - สิ้นเดือน วันที่ 6 ของเดือนถัดไปจากรายการแรก
เจ้าหนี้เงินกู ้ - ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม 

    - แจ้งให้เจ้าหนีเ้งนิกูท้ราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏบิตัติามข้อผกูพนัในสัญญา เพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

    - จ่ายช�าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นตรงตามก�าหนดเวลากบัเจ้าหนีเ้งนิกูต้ลอดมา
ลูกหนี้  - ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม
ชุมชน สังคมและ - สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตประจ�าวัน
สิ่งแวดล้อม - ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ
  - ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภาครัฐ  - ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

    - ร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
    - ช�าระภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 
    - ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

สื่อมวลชน - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
    - น�าสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจกรรม หรือการด�าเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ
    - สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสื่อมวลชน
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และกรณทีีเ่กดิความเสยีหาย บรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ จะร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข และก�าหนดมาตรการทีเ่หมาะสมเป็น
ประโยชน์กับทุกฝ่าย

บรษิทัฯ จงึได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยจดัท�าเป็นคูม่อื “จรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ และจรรยา
บรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่านระบบ Intranet และ website ของ
บริษัท  (http://www.icc.co.th) เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็น
ธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน  
คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการเสริม
สร้างผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  การต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการ
เคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี  2561 ของบริษัท และเผย
แพร่ผ่าน website ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของ
กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ในการท�าหน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทัด้วยจติส�านกึทีด่แีละเผยแพร่ให้กบักรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ทุกระดับผ่าน Intranet และ website ของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทด�าเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�าให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน เสนอแนะ ผ่าน “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” โทร.0-2294-4999   
E-mail : services@icc.co.th หรือจดหมายธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดวางไว้ให้บริการ ณ เคาน์เตอร์จ�าหน่ายสินค้าทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รายงานข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท ต่อไป ข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)  
แยกต่างหากอีก 1 เล่ม โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจ�าปีนี้

การปฏิบัติเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม  โดยก�าหนดให้เป็นนโยบายหนึ่ง

ในพันธกจิของบรษิทั และได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ ให้บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึผลกระทบ     
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้การดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดูจากรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ภายในองค์กร
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในองค์กรด้วยโครงการ Solar Cell Rooftop โดยสานต่อโครงการใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งเป็นโครงการน�าร่อง ตั้งแต่ปี 2559 ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา  
ส�านักงานใหญ่ ในกรุงเทพฯ

ภายนอกองค์กร
1. บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ส�าหรับเด็ก “ENFANT” ภายใต้ แนวคิด  Healthy & Safety เพื่อ

สขุอนามยั และความปลอดภยัของลกูน้อย ซึง่ผลติจากบรษิทัคูค้่าที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพผลติภณัฑ์ “Green Label” หรอื
ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าบุรุษ “Arrow” ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) ว่า “ไม่ต้องรีด” โดยได้ฉลาก

เส้ือประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายที่ให้การรับรองความเรียบของผ้าและตะเข็บ ถือเป็นแบรนด์แรกที่ได้รับฉลากน้ี ซึ่ง
ผลติจากบรษิทัคูค้่าที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพผลติภณัฑ์ “Green Label” หรอืฉลากเขยีว ผลติภณัฑ์ทีป่ลอดภยัจากสารพิษ และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเชื่อมั่นว่าพนักงาน คือ หัวใจส�าคัญในการบริหาร

องค์กรให้ประสบความส�าเร็จ บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการสรรหา การดูแลด้านผลตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการพัฒนาความรู้ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง จึงก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ของพนักงาน โดยยึดหลักของความเท่าเทียม              
ความโปร่งใส เป็นธรรม การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้างบรรยากาศการท�างานร่วมกัน  เพื่อสร้างความสามัคคีและความผูกพันของ
พนกังานต่อองค์กรอย่างยัง่ยนืในระยะยาว โดยก�าหนดกจิกรรม และโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าไปสูอ่งค์กร  innovation นอกจากนีย้งัเปิดให้พนกังาน
สามารถสืบหาข้อเท็จจริงขององค์กรจากระบบอินทราเน็ต เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจร่วมกัน  ปลูกจิตส�านึก และจริยธรรมให้กับพนักงาน เพื่อให้
พนกังานมคีวามเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั และใช้เครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส์อย่างระมดัระวงั รวมถงึสามารถน�าเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ  มาใช้ขบัเคลือ่น
ธุรกิจไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย

นอกจากการพฒันาพนกังานให้สามารถเตบิโตในสายอาชพีแล้ว บรษิทัฯ ยงัเหน็ความส�าคญัของการดแูลพนกังานทกุคนในองค์กรด้วยการ
ปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม  จงึได้จดัตัง้นโยบายค่าตอบแทนพนกังานหนึง่ในกลยทุธ์เพือ่รกัษาพนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถให้อยูก่บัองค์กร  โดยผูบ้รหิาร
ทุกฝ่ายจะทบทวนและเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละปีเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและยึดหลักความเท่าเทียมกัน  
สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของพนักงาน 

นอกจากนีย้งัจดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนกังาน สวสัดกิารให้กูย้มืเงนิ มสีหกรณ์ออมทรพัย์ เพือ่ส่งเสรมิการออมและช่วยเหลอื
ทางการเงินซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิก จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี มีบุคลากรทางการแพทย์ประจ�าห้องพยาบาล จัดสถานท่ีท�างานให้มี   
สุขอนามัย และเอื้อต่อการท�างาน ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าคอมมิชช่ัน ค่าพาหนะ          
เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย และเงินอุดหนุน รวมทั้งค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว ในรูปแบบของเงินเกษียณ และกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ

อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัค�านึงถงึความปลอดภยัต่อชวีติ สขุภาพ และทรพัย์สนิของพนกังาน จงึก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกับความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 ของบริษัท 

ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงาน
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
“ความซื่อสัตย์” เป็น 1 ในหลักคิดสู่ความส�าเร็จ 7 ประการของบริษัท การให้ความส�าคัญในด้านการบริหารจัดการภายใน และด�าเนินธุรกิจ

จึงยึดมั่นแนวทางการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2558 และวันท่ี 15 มีนาคม 2559 ตามล�าดับ เพื่อ                  
เป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไปยัง กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่  
และสื่อสารไปยังคู่ค้า และ Supplier ต่าง ๆ พร้อมจัดท�าเป็นรูปเล่มและแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา คู่ค้า และ Supplier พร้อม
เผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัท

และสื่อสารให้ “งดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในทุกโอกาส” ไปยังพนักงาน  คู่ค้า  และบุคคล
ภายนอกที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการติดประกาศ จดหมาย อีเมล และเว็บไซต์ เป็นต้น

รวมถงึก�าหนดให้มรีะบบการจดัซือ้จดัจ้างที่โปร่งใสชดัเจนและเป็นธรรม มข้ีอก�าหนดในการเสนองานจดัซือ้จดัจ้าง และมแีนวทางการด�าเนนิ
ธุรกิจด้วยความโปร่งใสส�าหรับคู่ค้าอย่างชัดเจน  มีการจัดท�าทะเบียนราคากลางวัสดุอุปกรณ์  การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อ การประกวดราคาจัดจ้างการ
ก่อสร้าง หรือตกแต่งร้านทั้งในกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน  ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบ  
การไม่ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดตั้งกิจกรรม  “วันนักพัฒนา”  ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้คู่ค้าหน้าใหม่ที่มีความสนใจร่วมลงทุนเข้ามาน�าเสนอสินค้า  
นอกจากนีย้งัได้มกีารวางแผนการมอบรางวลัให้แก่คูค้่าดเีด่น ทีด่�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส และปฏบิตัติามเจตนารมณ์ของบรษิทัทีต่ัง้ไว้  รวมถงึรบัทราบ
แนวทางด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสกับบริษัท

ทั้งนี้ ได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันผ่านช่องทางสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์          
ระบบอินทราเน็ต  ระบบ e-Learning  การจัดกิจกรรม “คนนี้สิ..ICC คลิกไลค์”  เป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อยกย่องผู้ที่ท�าความดีหรือมีความซื่อสัตย์สุจริต  
การอบรมและทดสอบเกี่ยวกับ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” ผ่านทางระบบ  e-Learning ส�าหรับพนักงานทุกคน รวมถึงเผยแพร่นโยบายต่อต้านการ    
ทุจริตคอร์รัปชั่นบน website ของบริษัท www.icc.co.th

อกีทัง้ บรษิทัฯ พฒันาระบบรบัข้อร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสการทจุรติ คอร์รปัชัน่ โดยผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถแจ้งเบาะแสการทจุรติคอร์รปัชัน่  
ผ่านทาง email: iccauditcommittee@icc.co.th และตู้ป.ณ. 22 ไปรษณีย์ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส�าคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อก�าหนด    
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น     
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอ่ืนตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรม
ของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่าน website ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน



การก�ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพ่ือน�าเสนอและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ทันเหตุการณ์  เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน  นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด

2. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดท�ารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  และโปร่งใส ตามที่ควร ในสาระส�าคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดท�างบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผล        
การด�าเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท และเน้นในด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความช�านาญ          
มคีวามเป็นอสิระ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั และจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคัญเพิม่เตมิอย่างเพยีงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีค�าอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน 
  อกีทัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เป็นผู้มคีวามรูค้วามช�านาญ มคีวามเป็นอสิระ และได้รบัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. นอกจากนีผู้ส้อบบญัชี
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

3. คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มหีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบในการท�าหน้าท่ีนกัลงทุนสมัพนัธ์  เพือ่สือ่สารกบับคุคลภายนอกอย่างเท่าเทยีม
และเป็นธรรม

จากนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และหลักการก�ากับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบรษิัทตระหนักถึงความส�าคัญในคณุภาพข้อมูล และการเปดิเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลใหม้ีการ

เปิดเผยสารสนเทศทีส่�าคญัเกีย่วข้องกบับรษิทั ทัง้ข้อมลูทางการเงนิ และไม่ใช่ข้อมลูทางการเงนิ หรอืข้อมลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่ส�าคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน 
และคุณภาพเดียวกัน

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย  ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมลูส�าคญัทัง้ข้อมลูทางการเงนิและไม่ใช่ข้อมลูทางการเงนิ  ตามข้อก�าหนดตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่
ก�าหนดพร้อมจัดส่งข้อมูลทางการเงิน  และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด    
และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

-  ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัท
ได้จัดท�าและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ทุกข้อตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 เพื่อประโยชน์ส�าหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ รายละเอียดข้อมูลแต่ละหัวข้อ ตามแบบ      
56-1 และรายงานประจ�าปีของบริษัท โดยเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท และได้ดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

-  ด้านงบการเงินประจ�าปี และงบการเงินประจ�าไตรมาส
ได้จดัท�าและผ่านการพจิารณาตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ

กรรมการบริษัท  ทั้งนี้ได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่ก�าหนด  ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

-  การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส
บรษิทัฯ มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานทกุไตรมาส ในกรณทีีก่�าไรสทุธติามงบการเงนิล่าสดุ มกีารเปลีย่นแปลงจากงบการเงิน

ในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ค�าอธิบายผลการด�าเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ถูก ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด�าเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด
ในปี 2561 งบการเงินของบริษัทได้รับรอง โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และน�าส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน
2.  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเช่ือถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนัก

ลงทนุใช้ประกอบการตดัสนิใจ จงึได้จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ ตามหน้า 125 ในรายงานประจ�าปีนี้
3.  บริษัทฯ ได้จัดท�าและเปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ  หลักการก�ากับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ          

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท
    ในปี 2561 บรษิทัฯ มรีายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ ซึง่สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ปีี  2555  ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านรายงานประจ�าปีนี้ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และ website ของบริษัท
4.  คณะกรรมการบรษิทั ได้ก�าหนดนโยบายการดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม และส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีารปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอย่าง

ต่อเนื่องสม�่าเสมอ ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี  2561 ของบริษัท  
5.  บริษัทฯ มีการเปิดเผยการท�ารายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เปิดเผยชื่อบุคคลที่ท�ารายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ พร้อมก�าหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและ
ยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพ่ือขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และ          
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจาก รายการระหว่างกัน  หน้า 119 - 124 ในรายงานประจ�าปีนี้
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6. การท�ารายการระหว่างกันที่ส�าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
     บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายในการท�ารายการระหว่างกนั ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง-

ประเทศไทย ในกรณทีีม่กีารท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ ก�าหนดให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริหาร  
และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และหากเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะด�าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

7. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
รวมบุคคลทีเ่กีย่วข้อง ให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทราบทกุคร้ังทีม่กีารเปลีย่นแปลง รายละเอยีดดจูาก การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน หน้า 109 - 110  
ในรายงานประจ�าปีนี้ โดยมีมาตรการดูแล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- รายงานเมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจ�าทุกสิ้นปี
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันท่ีได้รับการเลือกตั้ง/ 
แต่งตั้ง และมีการเปลี่ยนแปลง  

- เลขานุการบริษัทจะส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย  ให้กับประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน 
 นับจากวันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2561 บรษิทัฯ ไม่ได้รบัหนงัสอืตกัเตอืนการกระท�าความผดิ จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
8. วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นน�าในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในธุรกิจ Fashion & Lifestyle ที่ขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  ด้วยการมีนโยบายสร้างแบรนด์ใหม่  และมีแบรนด์ที่หลากหลาย  เพื่อตอบสนองลูกค้าทุกรูปแบบอย่างรวดเร็ว  
พร้อมขยายช่องทาง Online Business และ Specialty Shop ท่ีบริษัทฯ บริหารเอง เพ่ือรองรับกับสภาวะตลาด และแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค          
รุ่นใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้น โดยจัดท�าแผนธุรกิจตั้งแต่ปี 2562- 2564 ซึ่งมีเป้าหมาย
ทางการเงิน และเป้าหมายการเติบโตของบริษัท รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการท�าก�าไรสูงสุดให้กับบริษัท รายละเอียดดูจากนโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ หน้า 34 - 38 ในรายงานประจ�าปีนี้

9. การพบปะและสือ่สารข้อมลูระหว่างคณะกรรมการบรหิารกับผูบ้รหิารระดบัสูงและผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดของทกุหน่วยงาน บรษิทัฯ จัดให้
มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายและ
กลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิ  โดยมกีารสือ่สารให้พนกังานทัว่ทัง้องค์กรเข้าใจและปฏบิตังิานไปในทศิทางเดยีวกนั  พร้อมทัง้เป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที่
ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

10. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ มีหน่วยงานส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ ท�าหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะในการ         
ให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่  :

คุณดวงฤดี  มิลินทางกูร
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155
E-mail : duangm@icc.co.th

หรือ  คุณธัญลักษณ์  วรรธนะกุลโรจน์
ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155 
E-mail : iccset@icc.co.th
และได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่านข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ใน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัจดัให้มกีารประชมุพบปะกบันกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์เป็นประจ�าทกุปี ในสถานทีท่�าการของบรษิทั  เพือ่เปิดโอกาส

ให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  นักลงทุนได้ซักถามข้อมูลต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจง
ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่ม

สหพัฒน์”  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในงาน  Saha Group Fair ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อพบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์ 
และส่ือมวลชน โดยมีกรรมการผู้อ�านวยการและรองประธานกรรมการบริหารร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ และผลประกอบการของบริษัท      
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดท�าหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัท แจกให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงาน 
ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน  และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

นอกจากน้ีปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีติดต่อมาทางอีเมล  
และโทรศัพท์
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11. บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามโปร่งใสเท่าเทยีมกนัและทัว่ถงึ สามารถเข้าถงึข้อมลูอย่างสะดวก  เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน website ของบริษัท(http://www.icc.co.th) รวมถึงเผยแพร่การถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ และน�าเสนอข่าว 
(Press Release) ที่เกี่ยวข้องกับรายงานฐานะการเงินของบริษัท ผ่าน  website ของบริษัทด้วย

12. นอกเหนอืจากการเปิดเผยรายงานทางการเงนิหรอืสารสนเทศอืน่ๆ ต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ
ตามข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ผ่านรายงานประจ�าปี แบบ 56-1 และ website ของ
บริษัท และปรับปรุงข้อมูลบน website  ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

1. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ 
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  และจ�านวนครั้งในการเข้าประชุม ตามหน้า 8 - 17 และหน้า 74 - 75 ตามล�าดับ         
ในรายงานประจ�าปีนี้ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิาร รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ และจ�านวนค่าตอบแทนทีแ่ต่ละท่านได้รบั 
หน้า 71 - 72 ในรายงานประจ�าปีนี้

3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ หน้า 73 ในรายงานประจ�าปีน้ี และ      
เผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท

4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญ
ประจ�าปี หน้า 59 ในรายงานประจ�าปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน  website ของบริษัท 

5. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท หน้า 68 ในรายงานประจ�าปีนี้  นอกจากนี้ ยังเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุนใน
บริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 48 - 53 และ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 37 - 38 ในรายงานประจ�าปีนี้ และได้เผยแพร่
ผ่าน website ของบริษัท 

6. เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 34 - 38 ในรายงานประจ�าปีนี้
7. เปิดเผยลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรวมทั้งสถานภาพและ

ศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิทั และส่วนแบ่งทางการตลาด ตามลกัษณะการประกอบธรุกจิ หน้า 39 - 44 ในรายงานประจ�าปีนี้
8. เปิดเผยผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงินโดยวัดผลจากระดับความพึงพอใจของลูกค้าในมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ             

การบริการให้กับลูกค้า ดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
9. เปิดเผยความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือ

ลดความเสี่ยง  ตามปัจจัยความเสี่ยง หน้า 45 - 46 ในรายงานประจ�าปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
10. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท ผลการประเมินระบบควบคุมภายในในส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน           

ตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. ตามการควบคุมภายใน และการบริหารการจัดการความเสี่ยง หน้า 116 - 118 พร้อมรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 114 ในรายงานประจ�าปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน website  ของบริษัท

11. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท และสามารถ
ดาวน์โหลดได้

12. เผยแพร่รายงานประจ�าปีของบริษัท ย้อนหลัง 10 ปี และแบบ 56-1 และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ผ่าน  website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้

13. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งท�า
หน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่าน  website ของบริษัท

14. เปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามหน้า 99 - 100 ในรายงานประจ�าปีนี้
15. เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท และเผยแพร่ผ่าน  website ของบริษัท 
16. เผยแพร่ข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ผ่าน website ของบริษัท
17. เผยแพร่กฎบัตร ก�าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่งของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดย่อยทุกคณะ ผ่าน  website ของบริษัท
18. เปิดเผยนโยบายแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistle blowing)  และเผยแพร่บน website ของบริษัท 
19. เปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ หลักการก�ากับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเผยแพร่ผ่าน  website ของบริษัท
20. เปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ

กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีส�าหรับบรษัิทจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code)     ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

21. เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท
22. เผยแพร่ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
23. จัดท�าและเผยแพร่ จดหมายข่าวที่น�าเสนอผลการด�าเนินงานของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
24. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท (Press Release) ผ่าน website ของบริษัท
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทหน้าทีส่�าคญัในการชีแ้นะทิศทางการด�าเนนิงานของบรษัิท ตดิตามดแูลการท�างานของฝ่ายจดัการ  จดัให้มกีาร

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ  จรยิธรรมในการด�าเนนิ ธรุกจิ  และจรรยาบรรณกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน  
พร้อมจดัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจกให้กบักรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ก�ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทและผูถ้อืหุน้   
พร้อมดแูลให้บรษิทัมกีารด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ อย่างถกูต้องและตามกฎหมาย

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน มปีระธานกรรมการบรหิาร ในฐานะหวัหน้า
คณะฝ่ายจดัการ  ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัให้มหีน้าทีด่แูลการด�าเนนิธรุกจิบรหิารกจิการงานของบรษิทั  และการปฏบิตังิานของบรษิทั
ให้บรรลตุามวัตถปุระสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกบันโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ 
-  มีการกระท�าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
-  มีการกระท�าผิดด้านการทุจริต หรือกระท�าผิดจริยธรรม
-  มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
-  มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการท�าหน้าที่สอดส่องดูแลของ คณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน   12  คน ประกอบด้วย
-  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร      8  คน   (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
-  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    4  คน
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้วย บุคคลที่มี

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพ ทั้งด้านการบริหารการจัดการ การตลาด กฎหมาย และบัญชีการเงิน ไม่จ�ากัดเพศ และ         
มคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายก�าหนด โดยมกีรรมการที่ไมไ่ดเ้ปน็กรรมการบรหิาร 2 ทา่น ทีม่ปีระสบการณ์ในธรุกจิที ่บรษิทัฯ ด�าเนนิกจิการอยู ่ มกีรรมการ
อิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหน้า 69 ในรายงานประจ�าปีนี้ 

1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด คิดเป็น 41.67% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ก�าหนดไว้ 1/3 = 33.33% และคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจ�านวน 1 ท่าน อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5  แห่ง   

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. ก�าหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทและ       
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท นิยาม “กรรมการอิสระ”      
ระบุอยู่ในแบบ 56-1 เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 54 ปี พ.ศ. 2562 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท            
(http://www.icc.co.th)

1.3 กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน   

และโปร่งใส โดยมีการจัดท�าตารางความรู้ ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการทีต้่องการสรรหา โดยพจิารณาจากทกัษะทีจ่�าเป็น  ซึง่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิทั และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ ตลอดจน 
ความรู้ ความช�านาญ เฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

1.4 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ  
คณะกรรมการบรษิทัได้รบัแต่งตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น มวีาระการด�ารงต�าแหน่งตามข้อบงัคบัของบรษัิท และเมือ่ครบวาระแล้วอาจ

ได้รบัการเลอืกตัง้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อกี บรษิทัฯ ไม่ได้ก�าหนดนโยบายจ�ากดัจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระถงึแม้ว่าบรษิทัฯ 
มีกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี จ�านวน 2 คน  แต่เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ        
ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

1.5 จ�านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปด�ารงต�าแหน่ง
คณะกรรมการบรษิทัไม่ได้ก�าหนดนโยบายจ�ากดัจ�านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น 

เน่ืองจากคณะกรรมการบรษิทัเชือ่ว่าความสามารถทางธรุกจิและความเชีย่วชาญของกรรมการแต่ละคนนัน้ไม่ได้ขึน้อยูก่บัจ�านวนบรษิทัทีด่�ารงต�าแหน่ง 
หากกรรมการบรษิทัทกุท่านมคีวามตัง้ใจ และมุง่มัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการบรษิทั ตามที่ได้รบัความไว้วางใจจากคณะกรรมการบรษิทัและผู้ถือหุ้น 
ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจ�านวน 1 ท่าน ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัทได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม�่าเสมอทุกครั้ง และท�าคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด
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บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นในบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่น หน้า 8 - 17 ในรายงานประจ�าปี

1.6 การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายให้กรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทในบรษัิทอืน่ ต้องรายงานให้ประธาน-

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร บริษัท

ในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจ�าเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัท
ใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจ�าเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือ
ผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความช�านาญในธุรกิจนั้นๆ

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัยงัก�าหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบรหิาร  ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย และบรษัิท
ร่วมของบริษัท  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

1.7 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู ้บริหารสูงสุดขององค์กร บริษัทฯ            

จึงก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้อ�านวยการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การก�ากับดูแลกิจการและการ
บริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน  ก่อให้เกิดความสมดุลในอ�านาจด�าเนินการ  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ ประธานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดท�าเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะและ
มีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ที่ก�าหนดและแยกอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ซ่ึงประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
มาโดยตลอด และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร ในการพจิารณาตดัสนิใจเรือ่งทีส่�าคญัต้องผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะทีเ่กีย่วข้อง ให้เกดิความถ่วงดลุและมกีาร
สอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

1.8 เลขานุการบริษัท
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มิลินทางกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยว

กับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท อีกทั้งมีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้รับผิดชอบ ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหาร
งานของบริษัทด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดูจากหน้า 70             
ในรายงานประจ�าปีนี้

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ท่ีมคีวามรูค้วามช�านาญท่ีเหมาะสม ดแูลรบัผดิชอบงานในแต่ละด้าน และ

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน  เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดูจากหน้า 101 - 108 ในรายงานประจ�าปีนี้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�ากฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ  โดยก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริษัท  และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน พร้อม
เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท 

โครงสร้างคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดดูจากหน้า 74 - 75 ในรายงานประจ�าปีนี้
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทั ไม่ได้เป็นกรรมการอสิระ แต่ทกุท่าน  เป็นกรรมการทีม่คีวามรู้ 

ความสามารถ มปีระสบการณ์ในการท�าหน้าทีด่งักล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อกีทัง้ได้ปฏบิตั ิหน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ซือ่สตัย์สจุรติ และไม่ออกเสยีง
ในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3.1 ภาวะผู้น�า และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้น�าและ        
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจ�าทุกปีเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่งคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายท่ีส�าคัญ           
โดยเฉพาะเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ (Key Performance Indicators : KPI) พร้อมให้ความเห็นชอบในการก�าหนดตัวชี้วัดและการตั้ง
เป้าหมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะ
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2562 ได้พิจารณาเห็นชอบก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ตั้งแต่
ปี 2562 - 2564 เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รายละเอียดดูจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
หน้า 34 - 38 ในรายงานประจ�าปีนี้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ และดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ    
โดยฝ่ายจัดการจะรายงานแผนการปฏิบัติงาน และการวางแผนกลยุทธ์  ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามล�าดับ
เป็นประจ�าทุกเดือน ซ่ึงในการประชุมแต่ละคณะจะก�าหนดเป็นวาระ รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทแต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส        
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ฝ่ายจัดการควรน�าไปพัฒนาปรับปรุง

3.2 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี จงึไดจ้ดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี จรยิธรรมในการ

ด�าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท�าเป็นรูปเล่ม ทั้งหมด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
พรอ้มไดแ้จกใหก้บักรรมการบรษิทั กรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพือ่เปน็แนวทางเดยีวกนัในการปฏบิตัตินในการด�าเนนิธรุกจิ และเป็น
หลักยึดในการท�างาน  และได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet  และ Website ของบริษัท รวมทั้งได้จัดท�าเป็นสื่อวีดิทัศน์ (Animation) เพื่อให้ผู้บริหาร และ
พนกังาน เขา้ใจเรือ่งดงักลา่วไดง้า่ยขึน้ ส�าหรบัพนกังานใหมไ่ดบ้รรจหุวัขอ้จรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิและจรรยาบรรณไวใ้นการปฐมนเิทศพนกังานดว้ย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ ส�าหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกด�าเนินคดี
ตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระท�าผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตาม
ล�าดับขั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือค�าวินิจฉัยของกรรมการผู้อ�านวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัก�าหนดใหม้กีารตดิตามและประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการดว้ยการจดัใหม้คีณะกรรมการธรรมาภบิาล 
เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั ดา้นธรรมาภบิาล ในการด�าเนนิกจิการตา่ง ๆ  ใหบ้รรลคุวามส�าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างยั่งยืน

3.3 การจัดท�านโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจพร้อมแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัด
ปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบดว้ยความมเีหตมุผีล เพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัติามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดดูจาก website ของบริษัท

ในปี 2561  บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน  หน้า 119 - 124 ในรายงานประจ�าปีนี้

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ต. และส่งส�าเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

อกีทัง้ไดก้�าหนดนโยบายใหก้รรมการบรษิทั และผูบ้รหิารระดบัสงู แจง้ตอ่ประธานกรรมการบรษิทัทราบเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ของ
บริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย    

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด   

รายละเอียดดูจาก การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 109 - 110 ในรายงานประจ�าปีนี้                

3.4 การก�ากับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการด�าเนินงาน  การเงิน  การปฏิบัติงาน และการก�ากับดูแล โดย

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์  ตลอดจน
ให้ค�าแนะน�าเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้ด�าเนินการ ตามแนวทางท่ีก�าหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถท�าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุล
ได้อย่างเต็มท่ี รายละเอียดดูจาก การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง หน้า 116 - 118 ในรายงานประจ�าปีน้ี

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ดูแล และยังว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด เป็นท่ีปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน                   
โดยประสานงานกบัเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งตอ่เนือ่งทกุเดอืน ซึง่ในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการ
ควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ



การก�ากับดูแลกิจการ 

ในป ี2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ตง่ตัง้นางสาวศมจรยี ์แกว้ขอมด ีจากบรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิ จ�ากดั  เปน็หวัหนา้
งานตรวจสอบภายใน ประวัติและคุณสมบัติ ดูจากหน้า 116 ในรายงานประจ�าปีนี้

3.5 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยนายอมร อัศวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ 

นายธรรมรตัน์ โชควฒันา นางสาวมญัชสุา ธรีพงษ์พพิฒัน์ นางพธิชา ภูส่นุทรศร ีนายประณต เวสารชัวทิย์ นางสาวเยาวลกัษณ์ นามกรณ์ เป็นกรรมการ 
และนางดวงฤดี มิลินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการ
ประเมนิความเสีย่ง และตดิตามแผนจดัการความเสีย่ง พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการบรหิารความเสีย่งในปี 2561 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ   

ในปี 2561 ฝ่ายบัญชกีารเงนิ และฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ด�าเนนิการปรบัเปลีย่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใหม่ 
จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน “Corporate System Development” และคณะท�างาน น�า Work Process ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในแต่ละระบบงานมาเป็นข้อมูลพื้น
ฐานเพื่อต่อยอดสู่การใช้ระบบ ERP ใหม่ และการท�าระบบ Paperless  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของ
บรษิทั ทัง้การประเมนิความเสีย่งด้านกลยทุธ์ การประเมนิความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร และการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รปัช่ัน เพือ่ให้สอดคล้อง
ตามนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทั และเพือ่ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั  สอดคล้องกบัแนว
โน้มการแข่งขันและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

4. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร โดยก�าหนดตารางการประชุมไว้

ล่วงหน้าตลอดท้ังปี และได้แจ้งให้กรรมการทกุท่านทราบล่วงหน้า เลขานกุารบรษิทัจะส่งจดหมายเชญิประชมุ พร้อมทัง้ระเบยีบวาระการประชมุ รายงาน
การประชมุครัง้ก่อน และเอกสารประกอบการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ให้คณะกรรมการบรษิทัทราบเรือ่ง  เพือ่พจิารณาล่วงหน้าตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก�าหนด โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ�านวยการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท
สามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย คณะกรรมการบริษัท
ทุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้อ�านวยการหรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง เลขานุการบริษัทจะ
จัดท�ารายงานการประชมุและจดัเก็บรายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั พร้อมให้คณะกรรมการบรษิทัและผู้ทีเ่กีย่วข้องตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมประชุม และถือเป็นหน้าท่ีต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณี
มเีหตจุ�าเป็น หรอืเจบ็ป่วย และมนีโยบายสนบัสนนุให้ผู้บรหิารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่น�าเสนอเป้าหมาย
เชิงธุรกิจ และแผนงานประจ�าปี รับทราบร่วมวางนโยบาย และตัดสินใจในการด�าเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงินได้เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท�าหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายแสดงความคดิ
เหน็ได้อย่างอสิระ โดยกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีไม่มสิีทธอิอกเสยีงในวาระทีต่นมีส่วนได้เสยี และในวาระทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิทัท่านใด 
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 

นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดท�ารายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือ

ชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชมุทีท่ีป่ระชมุรบัรองแล้วจะจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ ณ ส�านกังานบรษัิท และจดัเกบ็ในรปูแบบเอกสารต้นฉบบัและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารประชมุระหว่างกนัเองตามความจ�าเป็นอย่างสม�า่เสมอ และ
มีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง  โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท
เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ 
และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

ในปี 2561 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จ�านวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วม
ประชุมครบทุกท่าน

ในปี 2561 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จ�านวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าท่ีงาน  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 74 - 75         
ในรายงานประจ�าปีนี้ ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทั จดัให้มกีารประเมนิผลงานคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้กรรมการ

แต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการชดุย่อย เพือ่ทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ      
ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การท�างานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลเสนอให้จัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริษัทเป็นรายบุคคล เพิ่มเติมจากปีก่อน

หลักเกณฑ์ : ประเมินครอบคลุมเรื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การท�าหน้าที่ของกรรมการบริษัท การพัฒนาตนเองของ
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ความอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความโปร่งใส ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง
และคุณสมบัติของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการทุกคณะ 

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้ 
มากกว่าร้อยละ    85     =     ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ    75     =     ดีมาก
มากกว่าร้อยละ    65     =     ดี
มากกว่าร้อยละ     50     =     พอใช้
ต�่ากว่าร้อยละ 50     =     ควรปรับปรุง

ขั้นตอน : ในปี 2561 เลขานุการบริษัทจะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของกรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล  แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ ให้กรรมการบรษิทั และกรรมการชดุย่อย
ทกุท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและหารือกันเป็นประจ�าทุกปี

การประเมินผลงานประจ�าปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยการประเมินผลงานประธานกรรมการบริหาร (CEO) จากผลการปฏิบัติงาน
ในแต่ละเดอืน การปฏบิตัติามนโยบายและการก�าหนดกลยทุธ์ ภาวะผูน้�า รวมทัง้ผลงานด้านการขายและการท�าก�าไรของบรษิทัในแต่ละปี ความสมัพนัธ์
กบัคณะกรรมการบรษิทั และผูม้ส่ีวนได้เสยี และจากดลุยพนิจิของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และอกีส่วนหนึง่จากการประเมนิของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ตามแบบประเมินที่บริษัทฯ ก�าหนดขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมิน
กรรมการบริหารท่านอื่น ๆ  ตามหัวข้อที่ได้ก�าหนดขึ้น เพื่อใช้ส�าหรับพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และ CEO
1.  คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 81.93% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
2.  คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 84.85% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
3.  คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 77.09% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
4.  คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 85.53% อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
5.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 84.29% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
6.  คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 75.06% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
7.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 84.64% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
8.  คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 90.29% อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
9.  CEO ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 79.66% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

6. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทดูแลและด�าเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะตามอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระ

หน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว  

ท้ังนีท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่53 ปี พ.ศ. 2561 เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2561 ได้อนมุตัวิงเงนิค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัรวมไม่เกิน    
20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร ( CEO ) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายทีค่ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนก�าหนด โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร (CEO) ทัง้แบบระยะสัน้ เช่น เงนิเดอืน โบนสั และระยะยาว 
ซึง่พจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ผลการด�าเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิารในปี 2560 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในปี 2561 ประกอบด้วย เงนิเดอืน โบนสั เงนิบ�าเหน็จ            
และเบี้ยประชุม รวมเป็นเงิน 9,060,230 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก�าหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน
ของผู้บริหารแต่ละคน  

หลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 รายละเอียดดูจาก หน้า 71 - 72 ใน
รายงานประจ�าปีนี้  
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กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษายึดเหนี่ยวให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัท
อย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นยังมีภาระต้องเสียภาษีจากการรับโอนหุ้น จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยังไม่เอื้ออ�านวย ท�าให้
บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายสง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้กีารพฒันาความรู ้ใหก้บักรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน อยา่งตอ่เนือ่ง
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัท ใหค้วาม

ส�าคญัตอ่การเขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูรทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการ โดยเขา้รว่มอบรมหลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP), 
Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 
และ Finance for Non - Finance Director (FND)  ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ  
อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ  ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

 ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตร ดังน้ี

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา

1. นางดวงพร   สุจริตานุวัต -  วิทยาการผู้น�าไทย - จีน ยุคใหม่

จัดโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

-  IFRS 9 In Brief

-  EY Center for Board Matters Top Priorities in Digitalization : The Next Move 

จัดโดย บริษัท  ส�านักงาน  อีวาย  จ�ากัด

-  Major Changes of Financial Reporting  TFRS 9,15, and 16

-  Cyber Security-Advances to the more complex level

-  GDPR - What will EU Data Protection Reform mean for Thai Companies   

-  TFRS 15 Ready for the Challenges

จัดโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

-  เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้ส�าหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/61

-   สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ส�าหรับ NPAEs รุ่นที่ 1/61

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

-   Advance management program for CEO & Successor (AMPC) จัดโดย TedPartner

-   Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่

-   รอบรู้การบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานส�าหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-   ท�าความรู้จักเครื่องมือทางการเงิน : (ร่าง) TFRS 9

-   เรื่องน่ารู้เมื่อเปลี่ยนชุดมาตรฐานจาก TFRS for NPAEs เป็น TFRSs และ

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-  Director Dinner Talk  1/2018,  2/2018

-  Annual General Meeting 1/2018

-  Member Fee - Annual Fee 1/2018

จดัโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

2. นายณัฐพัฒน์  เพ็ชรรัตนาภรณ์ -  นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : The Master รุ่น 3

จัดโดยสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก 

-  เติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคแห่งข้อมูลบนพื้นฐานความเข้าใจบัญชีและภาษี

อากรที่เกี่ยวกับธุรกิจกลุ่มสหพัฒน์

จัดโดย บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
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ชื่อกรรมการและผู้บริหาร ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา

3. นายประณต     เวสารัชวิทย์ -  นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : The Master รุ่น 2

จัดโดยสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก  

4. นางกิตยาภรณ์  ชัยถาวรเสถียร -  นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : The Master รุ่น 4

จัดโดยสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก

5. ผู้บริหารทุกคน -  Business Strategy for Sustainable Growth

-  Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years

   โดยบริษัท ที - เวย์ จ�ากัด

-  Leadership Lead Team to Growth

   โดย มล. ชัยวัฒน์  ชยางกูร    

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน และทัศนศึกษากับบริษัทคู่ค้า หรือองค์กรอื่น ๆ อยู่สม�่าเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับต�าแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก พร้อมจัดท�าคู่มือกรรมการให้กับ

กรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลส�าคัญของบริษัท นโยบายในการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. มหาชน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. 

นอกจากนีบ้รษิทัฯ  ยงัแจกคูม่อืกรรมการให้กบักรรมการทกุท่าน เพือ่ให้กรรมการสามารถศกึษาและทบทวนกฎระเบยีบข้อก�าหนดต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

9. แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดนโยบายในการสบืทอดต�าแหน่งของพนกังานในหน้าทีต่่าง ๆ  เพือ่การก้าวสูต่�าแหน่งทีส่งูขึน้ โดยจดัท�าแผน

สืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร ดังนี้
1. จดัให้ผู้บรหิารระดบัรอง ๆ  ลงไปได้มโีอกาสใกล้ชดิ และได้ท�างานร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงู-ระดบั ผูอ้�านวยการฝ่าย ทัง้ในระดบัสายงาน 

และข้ามสายงาน    
2. ก�าหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางต�าแหน่งให้เหมาะสม
3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจ�าเป็น
4. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงานบริหารระดับสูง
5. จดัตัง้ Corporate Strategies and Strategic Directions และมอบหมายให้ผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบักลางได้ท�างานร่วมกัน
6. จัดให้มี  Committee ต่าง ๆ เช่น Marketing, Advertising, Research ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและศักยภาพของกรอบ    

งานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
7. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นทั้งระดับสายงาน และข้ามสายงาน
8. การฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ เช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด การบริหารสินค้าและการออกแบบ
9. จดัอบรมผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบักลางให้มจีติส�านึกในความรบัผดิชอบ และความซือ่สตัย์ต่อองค์กร และมององค์กรในภาพรวม

มากยิ่งขึ้น
10. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่        

ผู้บริหารระดับรอง ๆ
11. จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม มาประจ�าอยู่ในแต่ละฝ่าย เช่น  DFO  ฝ่าย
12. จัดให้มีการเขียนแผนการท�างานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหารระดับรองๆ  
13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางต�าแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
14. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและผลการปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�าองค์กร  เข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับ

บริษทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ในการน�าไปใช้สร้างคณุค่าให้กบักจิการอย่างยัง่ยนื จงึให้ความส�าคญัต่อการสร้างระบบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี  
และมุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบัมาตรฐานการก�ากบัดแูลกจิการอย่างต่อเนือ่ง  เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั เป็นไปด้วยความโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ มัน่คง
และเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ตลอดจนเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิและความมัง่คัง่ในระยะยาวให้แก่ผูถ้อืหุน้  และสร้างความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย  
โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจ�าทุกปี  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  (CG Code)ของ ก.ล.ต. และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์  ASEAN CG Scorecard, 
Corporate Governance Report (CGR) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป   

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต.          
ฉบบัปรบัปรงุใหม่  และทบทวนหลกัการและแนวปฏบิตัด้ิานก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีพร้อมน�ามาปฏบิตัปิรบัใช้ตามความเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกิจของ
บริษัท  ส�าหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯจะน�าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการของบริษัท  ประกอบด้วย
1.    คณะกรรมการบริษัท
2.    คณะกรรมการบริหาร
3.    คณะกรรมการตรวจสอบ
4.    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5.    คณะกรรมการสรรหา
6.    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.    คณะกรรมการธรรมาภิบาล
รายช่ือกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 74 - 75 ในรายงานประจ�าปี

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล

1. คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่ คณะกรรมการบริษัทไม่ได ้มีนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนท่ี

กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบาย กรรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจาก

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญ

ของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู ่กับจ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่ง  

ตราบเท่าท่ีกรรมการคนน้ันมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ีของตนตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบรษิทัมกีารก�าหนดนโยบายจ�ากดัจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่ง คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่ง

ของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน  9  ปี ของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัทยังคงปฏิบัติหน้าที่

กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีอาจขัดแย้งกับผล

ประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3. ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ถึงแม้ประธานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา ของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้

ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ประสบการณ์ในการท�าหน้าทีด่งักล่าวเป็นระยะเวลานาน  อกีทัง้ได้ปฏบิตัหิน้าที่

ด้วยความรบัผดิชอบ ซือ่สตัย์สจุรติ และไม่ได้ออกเสยีงในวาระทีต่นมส่ีวนได้เสยี

4. ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ถงึแม้ประธานกรรมการบรษิทัไม่เป็นกรรมการอสิระ แต่ประธานกรรมการบรษิทั

ได้ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยค�านึงถึงผลประโยชน์

ของบรษิทัเป็นส�าคญั และไม่เอือ้ผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ อกีทัง้ยงั

สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้ร่วมอภิปราย

และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
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เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการด�าเนินงานของบริษัท ว่ามีการด�าเนินงานที่โปร่งใส  มีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้ค�าแนะน�าอย่างรอบคอบ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพ่ือท�าหน้าท่ีดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ  

ประกอบด้วย คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
และคณะกรรมการธรรมาภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท มีประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะท�าหน้าท่ีดูแลการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบรษิทั มจี�านวน 12 ท่าน โครงสร้างกรรมการบรษิทัตามหน้า 94 - 95 ในรายงานประจ�าปีนี ้และก�าหนดให้มกีารประชมุทกุเดือน
ในปี 2561 (ตามอายุปีกรรมการต้ังแต่ เม.ย. 60 - เม.ย.  61) คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทแต่ละท่าน ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 74 - 75 ในรายงานประจ�าปี
- คณะกรรมการบริหาร คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 10 ท่านประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน และ

ผู้บริหาร 6 ท่าน ให้ท�าหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจ�าของบริษัท และก�าหนดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์
ในปี 2561 (ตามอายปีุกรรมการตัง้แต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการบรหิารจดัประชมุทกุสปัดาห์ การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ

บริหารแต่ละท่าน ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าทีง่าน และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร หน้า 74 - 75 ในรายงานประจ�าปีนี้
-  คณะกรรมการตรวจสอบ คอื กรรมการบรษิทัทีเ่ป็นกรรมการอสิระ มคีณุสมบตัติามทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด 

มีจ�านวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 2 ท่าน (คุณอมร อัศวานันท์ และคุณดวงพร สุจริตานุวัต) จบการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้าน
บัญชี มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ก�าหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ ส�าหรับกรณีพิจารณา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และกรณีพิเศษ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารด้าน
บัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ ไม่ได้ก�าหนดจ�านวนวาระที่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2561 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จ�านวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าท่ีงาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 74 - 75 ใน
รายงานประจ�าปีนี้

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุมประจ�าปี
ละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจ�าเป็น

ในปี 2561 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม จ�านวน 2 ครั้ง การเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าท่ีงาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร             
หน้า 74 - 75 ในรายงานประจ�าปีนี้

- คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 1 ท่าน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี และ      
มีการประชุมประจ�าปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจ�าเป็น

ในปี 2561 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการสรรหามีการประชุม จ�านวน  2 ครั้ง การเข้าร่วมประชมุของคณะ
กรรมการสรรหา ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าทีง่าน และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารหน้า 74 - 75 ในรายงานประจ�าปีนี้

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบริษัท 2 ท่าน และฝ่ายจัดการ 4 ท่าน มีวาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ก�าหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจ�าเป็น

ในปี 2561 (ตามอายปีุกรรมการตัง้แต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชมุจ�านวน 12 ครัง้ การเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 74 - 75 ใน
รายงานประจ�าปีนี้

- คณะกรรมการธรรมาภบิาล ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบรษัิท 1 ท่าน และฝ่ายจดัการ 2 ท่าน มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 1 ปี และก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจ�าเป็น  

 ในปี 2561 (ตามอายปีุกรรมการตัง้แต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการธรรมาภบิาลมกีารประชมุ จ�านวน 4 ครัง้ การเข้าร่วมประชมุของ
คณะกรรมการธรรมาภบิาล  ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าทีง่าน และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารหน้า 74 - 75 ในรายงานประจ�าปีนี้
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา  ถ้าจ�านวนกรรมการบริษัทที่จะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม โดยทีก่รรมการบรษิทัซึง่พ้นจากต�าแหน่งแล้ว อาจได้รบั
เลือกตั้งใหม่ได้  ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 คน ดังนั้นกรรมการบริษัทแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งวาระคราวละ 3 ปี

2. นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือ          
มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากต�าแหน่ง หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก



การก�ากับดูแลกิจการ 

3. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน               
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนต�าแหน่งท่ีว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ-
บริษัทดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

4. กรรมการบรษิทัทีล่าออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง ให้ยืน่หนงัสอืลาออกต่อบรษัิท การลาออกมผีลนบัแต่วนัท่ีหนังสอืลาออกไปถงึบรษิทั
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน       

สีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมีสิทธิออกเสียง 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

- อ�านาจด�าเนินการ
1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ�านาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ / หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
3. พิจารณาอนุมัติการกู้เงินในวงเงินที่เกิน 50  ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
4. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
5. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณาอนุมัติการเข้าค�้าประกัน / ยกเลิกการค�้าประกัน การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัทในวงเงินที่เกิน 

50 ล้านบาท
7. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่าง ๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
8. พิจารณาอนุมัติการปรับสภาพ ท�าลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ช�ารุด สูญหาย ถูกท�าลาย 

เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท
9. พิจารณาอนุมัติการปรับสภาพราคา การท�าลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะท�าให้มีมูลค่า

ทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท
10. พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยง
11. ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระท�าความผิดต่อบริษัท เพื่อ

ให้ด�าเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ ทั้งมีอ�านาจถอนค�าร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท  
แต่งตั้งทนายว่าความ เพ่ือฟ้องหรือย่ืนค�าให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อด�าเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงท่ีสุด ส�าหรับเรื่องท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการค้า    
และ / หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า

12. บรรดาอ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการท�ารายการที่เกี่ยว
โยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

13. เสนอการเพ่ิมทุน ลดทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ / หรือวัตถุประสงค์
ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

14. พิจารณาอนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
15. มอบอ�านาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดท�าการแทนได้
16. มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องมาช้ีแจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็น

ว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น
17. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของ

บริษัท
18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม�า่เสมอ
- บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและเชื่อถือได้
- รายงานผลการด�าเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์
- จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

3. ก�าหนดนโยบาย  ทิศทาง  และเป้าหมายการด�าเนินงานของบริษัท ก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
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4. ควบคุมการด�าเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมการติดตามพันธะที่ก�าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท
5. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ�าปี รวมทั้งก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และ      

แผนงานที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมให้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท        

ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การท�ารายการต่าง ๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ  มีการสอบทาน 

และจัดท�าบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันการน�าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
8. การท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผล

ประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ โดยผูม้ส่ีวนได้เสยีไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ และปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัขัน้ตอนการด�าเนนิการ และการเปิดเผย
ข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

9.   สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ / หรือสอบทานแล้ว และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
11. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมท้ังก�าหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน

ก�าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง  21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุน้แต่ละครัง้ บรษิทัจะงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ก็ได้ โดยประกาศให้ผูถ้อืหุน้ทราบ ณ ส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของบรษิทัไม่น้อยกว่า 14 วัน 
ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ ก�าหนดวันเพื่อก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน  2 เดือน  
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  และสิทธิในการรับเงินปันผล

12. จัดท�ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท       
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

13. ตดิตามดแูลเอกสารทีจ่ะยืน่ต่อหน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่าได้แสดงข้อความ หรอืลงรายการเป็นไปโดยถกูต้องตรง
ตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ
15. อื่น ๆ ตามข้อก�าหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�านาจให้กรรมการบริหารลงนามกระท�าแทนบริษัทในกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- อ�านาจด�าเนินการ

1. ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. พิจารณาวนิจิฉยัการเข้าท�ารายการกบับคุคลทีเ่ข้าข่ายรายการทีเ่กีย่วโยงทัง้หมดทกุวงเงนิ และสรปุผล เพือ่ส่งให้คณะกรรมการบรษัิท

พิจารณาอนุมัติ 
3. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.    ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.    รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ / หรือคณะกรรมการ

บริหาร เช่น เรียกร้อง ทวงถาม และรับช�าระหนี้ หรือเรียกร้องทวงถามทรัพย์สินใด ๆ รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธิต่าง ๆ จากบุคคล และบริษัท      
ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอ�านาจตกลง เงื่อนไข และ
ลงลายมือชื่อในสัญญาต่าง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.    รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการบริหารโดยสม�่าเสมอ
- โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
- โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้

4.    ก�ากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่ส�าคัญ แผนงาน และงบประมาณประจ�าปี
5.   รับผิดชอบในการจัดท�างบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู ้สอบบัญชีท�าการตรวจสอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร               

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ รวมทั้งมีอ�านาจสั่งจ่ายเช็ค ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ฝากเงิน เบิกเงิน 
ถอนเงิน

6.   พิจารณา วินิจฉัย การกู้เงิน / คืนเงินกู้ การออกหุ้นกู้ของบริษัทท้ังหมด ทุกวงเงิน เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ     
สรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7.    พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด ส�าหรับวงเงินท่ีเกินอ�านาจให้พิจารณา
วินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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8.    พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ส�าหรับวงเงิน
ทีเ่กนิอ�านาจใหพ้ิจารณาวนิิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนมุตัิ เชน่ ท�าสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ช่า  ใหเ้ช่าชว่งสังหาริมทรพัย์  
และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งจดทะเบียนสิทธิการให้เช่า และ / หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่า และ / หรือการเช่าช่วงต่างๆ 
ทุกประเภทกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มี
อ�านาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

9.    พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค�้าประกัน / ยกเลิกการค�้าประกัน การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัท ภายในวงเงิน
ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ส�าหรับวงเงินที่เกินอ�านาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

10.    พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัทต่าง ๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดส�าหรับวงเงินที่เกินอ�านาจให้
พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

11. อนุมัติการเปิด / ปิด บัญชีธนาคาร
12. อนุมัติการได้รับ / ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
13. เปลี่ยนแปลงสิทธิเซ็นสั่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้าและใบยืมสินค้า
14. อนุมัติการปรับสภาพราคา และ / หรือการท�าลายสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ / หรือ ล้าสมัย
15. รับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายการตลาด
16. รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การติดตามหนี้ การจดจ�านองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย
17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอ�านาจลงโทษหรือให้คุณกับพนักงาน 

โยกย้ายต�าแหน่ง หน้าทีก่ารงานของพนกังาน และมอี�านาจบงัคบับญัชาพนกังาน ออกค�าสัง่ให้พนกังานปฏบิตั ิรวมทัง้ท�าสญัญาเกีย่วกบัการจ้างแรงงาน
กบับคุคลต่าง ๆ  และให้มอี�านาจในการตกลงเงือ่นไข และลงลายมอืชือ่ในเอกสาร และสญัญาต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงานบคุคลกบักรมแรงงาน 
หน่วยงานประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท

18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในต�าแหน่งบริหาร
ระดับต่าง ๆ

19. ร้องทกุข์ต่อพนกังานสอบสวน กล่าวหาผูก้ระท�าความผิดต่อบริษัท เพือ่ให้ด�าเนนิคดอีาญา และแต่งตัง้ตวัแทนช่วง เพือ่การดงักล่าวนี้
ทั้งมีอ�านาจถอนค�าร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายว่าความเพื่อฟ้อง หรือยื่นค�าให้การต่อศาลทุกศาล 
เพื่อด�าเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด

20. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
21. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- อ�านาจด�าเนินการ

1. ก�าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

2. มีอ�านาจ เชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือ
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร

3. มีอ�านาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรกึษาผู้เชีย่วชาญ หรอืทีป่รกึษาของบรษิทั (ถ้าม)ี หรอืจ้างทีป่รกึษา หรอืผูเ้ชีย่วชาญภายนอก ในกรณจี�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

- หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่ส�าคัญของบริษัท รวมทั้งเปิด

เผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล 
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  และเสนอค่าตอบแทนที่สมควร  

รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ต่อบริษัท



การก�ากับดูแลกิจการ 

9. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข)   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค)   ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง)   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ)   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)   จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ)   รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง

อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท�าดงักล่าว ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  ด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยอาศยัอ�านาจตามข้อบงัคบั

ของบริษัทและกฎหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท

ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- อ�านาจด�าเนินการ
1. มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง

จ�าเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

- หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท  และผู้บริหารระดับสูง
2. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
4. พิจารณาก�าหนดวงเงินค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการบริษัท (โดยค�านึงถึงผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับ

อุตสาหกรรมเดียวกัน) วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ�านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ที่มิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท) เป็นรายบุคคล 
โดยค�านึงถึงอ�านาจหน้าที่และปริมาณงานความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

7. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



การก�ากับดูแลกิจการ 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
- อ�านาจด�าเนินการ

1. มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
จ�าเป็น

2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2.     ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่าง ๆ   ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก  โดยค�านึงถึงความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

จากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.    พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบก�าหนดตามวาระ  ให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. จัดท�าความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
6. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการสรรหา เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ

กรรมการสรรหา
8. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- อ�านาจด�าเนินการ
1. ขอรับค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจ�าเป็นด้วยค่า

ใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง รวมถึงความเพียง

พอของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส�าคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้ความ

ส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. ดูแลให้บริษัท  และหน่วยงานของบริษัท  ปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวน  ปรับปรุง  และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- อ�านาจด�าเนินการ

1. มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ  หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
จ�าเป็น

2. ขอรับค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�าเป็นด้วย   
ค่าใช้จ่ายของบริษัท

3. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างาน เพื่อด�าเนินการด้านธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร
- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ก�าหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ หลักการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ
กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน  นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่  และระเบยีบปฏบิตัิให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ประกาศ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
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2. ก�าหนดแนวทางการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ พร้อมทัง้ตดิตามดแูล ให้ค�าปรกึษา เสนอแนะ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น 

4. ดูแล ให้ค�าแนะน�า และติดตามการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social                 
Responsibility  :  CSR)

5. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล

6. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

อ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ  ก�าหนดอ�านาจ  หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท  ดังนี้
1. เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับ  การท�างานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์

และแผนงานที่ก�าหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั  และเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณทีีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสียง

และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
4. เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น  และก�ากับการประชุมให้มีประสิทธิผล 
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท 
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อ�านาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ  ดังนี้
1.  ด�าเนินการและ / หรือ บริหารงานประจ�าวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท
2.  ด�าเนนิการบริหารงานให้เป็นไปตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั ด้วยงบประมาณที่ได้รบัอนมุตัอิย่าง

เคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง  รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3.  ด�าเนนิกจิการงานต่าง ๆ ของบรษิทั ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
4.  รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการด�าเนินงานตามมติที่ประชุม และผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกเดือน
5.  สร้างเสรมิและพัฒนาให้บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกิจอย่างมจีรรยาบรรณ ปฏบิตัติามกฎหมาย ศลีธรรม และวฒันธรรมอนัด ีโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล
6.  ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บรษัิทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ท�าหน้าทีส่รรหาคดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคลทีท่รงคณุวฒุทิี่ได้รบัการเสนอชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีว่่างลง
1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านคุณวุฒิทางการศึกษา  ทักษะวิชาชีพ  ความ

รู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องการเพิ่มเติมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นต้น

2. มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�างานที่โปร่งใส 
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
4. กรณเีสนอชือ่กรรมการเดมิกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง  จะพจิารณาเพิม่เตมิในเรือ่งผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษิทั  และกรรมการ

ชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา
5. กรณีการสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ
1.   คณะกรรมการสรรหามหีน้าทีส่รรหาและกลัน่กรองบคุคลผูท้รงคณุวฒิุ ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัน�าเสนอ  

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า         
2 เดือน ตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการ
บริษัทที่ตนแทน
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2.   คณะกรรมการสรรหาวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตอบสนองความต้องการของต�าแหน่งที่ว่างลง โดยจัดท�าตารางความรู้ ความช�านาญเฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลใช้
ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ในการสรรหาคดัเลอืกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พจิารณาเพิม่เตมิในเรือ่งความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีความจ�าเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่

3.   นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาบุคคลที่เสนอช่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจากท�าเนียบกรรรมการอาชีพ 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ก�าหนดนิยามและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อก�าหนดขั้นต�า่ของ ก.ล.ต. ระบุอยู่ในแบบ 56-1 และ

เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อกรรมการ
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
2. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท โดยคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ท่ีมี

ความรูค้วามสามารถมคีณุสมบตัเิหมาะสมเข้าใจในธรุกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ี และสามารถบรหิารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ทีค่ณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พร้อมน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู ้บริหารระดับสูงสุดไว้อย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริหาร (CEO)       
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการด�าเนินธุรกิจบริหารการงานของบริษัท 

อีกทั้งบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในการสืบทอดต�าแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูงสุด  
โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส

การสรรหาผู้บริหาร
บริษัทฯ พิจารณาสรรหาพนักงานภายในบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้น ๆ

เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการประเมิน
ศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการท�างานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบ       
ที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีต�าแหน่งงานว่างลง ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคล
ภายในที่เหมาะสม จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเสนอต่อ
ประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย  และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย โดยมีประธาน
กรรมการบริหาร เป็นประธานบริษัทในบริษัทย่อย มีบทบาทอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับและบริหารงานของบริษัทย่อย ก�าหนดให้ใช้นโยบายบัญชีตาม
บริษัทใหญ่ และในการท�ากิจกรรมใด ๆ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้ก�าหนดให้บุคคลที่ได้รบัแต่งต้ังจากบรษิทั ต้องดแูลให้บรษิทัย่อยมกีารปฏบิตัแิละเปิดเผยข้อมลูส�าคญัตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ  
ในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ ปฏิบตั ิอาทเิช่น การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์  หรอืการท�ารายการส�าคญัอื่นๆ

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม 7 บริษัท  ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีอ�านาจควบคุมกิจการในบริษัท
ที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ในบริษัทร่วมหรือบริษัทลงทุน      
บรษิทัในเครอืสหพฒัน์มทีมีผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูพ้จิารณาว่า  บรษิทัอืน่นัน้ประกอบธรุกจิอะไร มคีวามจ�าเป็นต้องให้กรรมการบรษิทัหรอืผู้บรหิารจาก
บรษิทัใดบรษิทัหนึง่ในกลุม่เข้าไปเป็นตวัแทนของกลุม่ในฐานะผูร่้วมลงทนุหรอืตามสญัญาร่วมทนุหรอืไม่ หากจ�าเป็นต้องส่งจะพจิารณากรรมการบรษิทั
หรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความช�านาญในธุรกิจนั้น ๆ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดไว้ในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และก�าหนด
ไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบรษิทั  ผู้บรหิาร และพนกังาน ให้กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน  ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์  มคีวามรบัผดิชอบ  
มีวินัยและมีจิตส�านึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และ
ทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่น�าข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระท�าการอันเป็นการสนับสนุน
บคุคลอืน่ใดให้ท�าธุรกจิแข่งขนักบับรษิทั ซึง่บรษิทัฯ ได้แจกนโยบายในการก�ากบัดแูลกจิการ หลกัการก�ากบัดแูลกจิการ 5 หมวด จรยิธรรมในการด�าเนนิ
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการ
ด�าเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการท�างาน และเผยแพร่ผ่าน  website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)



การก�ากับดูแลกิจการ 

ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท มีก�าหนดเรื่องดังกล่าวและก�าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือการเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่ก�าหนด 

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  โดยก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน  ห้ามมิให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน  ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงนิแก่สาธารณชน  และภายหลงังบการเงนิเปิดเผยแล้ว  24 ชัว่โมง ยกเว้นการซือ้ขายตามธรุกรรมปกต ิซึง่ไม่เกีย่วเนือ่งจากข้อมลูภายในดงักล่าว

นอกจากนัน้ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้ มกีารรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย์และการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการบรษิทัและ
ผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมรับทราบ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัท และ ก.ล.ต.         
ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

ในปี 2561 ที่ผ่านมากรรมการบริษัทและผู้บริหาร  ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม และ          
ไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้มีกรรมการบริษัท  1 ท่าน ซื้อขายหุ้นของบริษัท  และได้แจ้งให้ ก.ล.ต. รับทราบตามระยะ
เวลาที่ก�าหนด พร้อมรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

อีกทั้งยังก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าก่อนการซื้อขายอย่างน้อย  1 วัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ก�าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการ

บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2561 2560

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)    2,300,000    2,100,000

บริษัทย่อย 4 บริษัท       558,245       425,763

รวม    2,858,245    2,525,763

โดยบริษัท Amis Du Monde SARL, บริษัท Canchana  International  Co.,  Ltd.  และบริษัท ไหมทอง จ�ากัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียว
กับบริษัท เนื่องจาก

1.    บริษัท Amis Du Monde SARL อยู่ระหว่างด�าเนินการปิดกิจการจึงยังต้องใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม
2.    บริษัท ไหมทอง จ�ากัด สามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ถูกกว่ารายอื่น 
3.    บริษัท Canchana International Co., Ltd.  เป็นบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ  และสามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีได้ต�่ากว่าปีก่อน
ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่บริษัทฯ มีวิธีการดูแล และติดตามให้แต่ละบริษัทสามารถจัดท�างบการ

เงินได้ทันตามก�าหนดเวลา
2. ค่าบริการอื่น
ในรอบปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ส�านักงานสอบ

บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

หน่วย : บาท


