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การก�ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

และการมภีมิูคุม้กนัท่ีด ีโดยอาศยัความรู ้ความรอบคอบ และความระมดัระวงัในการด�าเนนิงาน โดยยึดหลกัการก�ากบัดูแลกจิการท่ีด ีและให้ความส�าคญั
ต่อการสร้างระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

โดยมีความเช่ือมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�านาจ และระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ความเพียงพอและเหมาะสม  ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  และไม่เกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล ก�ากับดูแลและส่งเสริมให้การด�าเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมมีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการน�าไปใช้ในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

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

ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน  มุ่งมัน่ท่ีจะน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ และจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ และจรรยาบรรณ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการด�าเนินงานของบริษัท 
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 

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

อย่างชัดเจน  
4. ด�าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการ

เงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ด�าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของ

บริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ด�าเนินการโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุง่ม่ันสูค่วามเป็นเลศิในการด�าเนนิธรุกจิ โดยยึดม่ันในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าด้วยการรบัฟังและทบทวนตนเอง 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 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ และเป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ 
1. คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ยกระดบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี  เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีส�าหรบับรษัิทจดทะเบียน  

ปี 2560 (CG Code) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้ปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  
ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีส�าหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซ่ึงได้รบัการอนมุตัจิากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท เมือ่วนัท่ี 
12 เมษายน 2562 ประกอบด้วย   

• นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี      
• หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ

  หลักปฏิบัติที่  1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
         อย่างยั่งยืน 
  หลักปฏิบัติที่  2 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
  หลักปฏิบัติที่  3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
  หลักปฏิบัติที่  4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
  หลักปฏิบัติที่  5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
  หลักปฏิบัติที่  6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

การก�ากับดูแลกิจการ 
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การก�ากับดูแลกิจการ 

  หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
  หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

• จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
• จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

พร้อมน�า CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว และก�าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
และได้จัดท�า “หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” (ฉบับปรับปรุงใหม่) ใช้แทนฉบับเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจ เป้าหมาย

ธุรกิจ งบประมาณประจ�าปี ให้ครอบคลุม เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบ 
และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

ซ่ึงหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุงใหม่) สามารถดูรายละเอียดท้ังหมดได้จาก Website ของบริษัท  (http://www.icc.co.th)    
2.  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

2.1  ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed  Companies ) จากสมาคม  
     ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”  
     (ระดับ 5 ดาว)  ต่อเนื่องเป็นปีที่  3 
2.2  ได้รับรางวัล Board of The Year Awards 2018  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่มอบให้กับคณะกรรมการ
   ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้น�าได้อย่างมี 

 ประสิทธิภาพ        
2.3  ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”  
2.4  ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 1 ไตรมาส 
 3/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

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

บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ในการน�าไปใช้สร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน 
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท จึงก�าหนดให้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ (CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่ง

ครอบคลุมเนื้อหาหลักการก�ากับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ เพื่อดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้น ทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น  การซื้อขายและการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท
- สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- สิทธิในการแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
- สทิธิในการแสดงความคดิเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้อืหุ้นและสทิธท่ีิจะได้รบัสารสนเทศอย่างเพยีงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกนั
- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท
นอกเหนอืจากสทิธข้ัินพืน้ฐานของผู้ถอืหุ้นแล้ว คณะกรรมการบรษัิทให้ความส�าคญัในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

และโปร่งใส เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นรบัทราบข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนัและท่ัวถงึ และด�าเนนิการในเรือ่งต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิสทิธขิองผูถ้อืหุ้นและอ�านวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1  สิทธิในการรับทราบข้อมูล 
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย  และ  website  ของบริษัท  (http://www.icc.co.th)  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทมากขึ้น  
1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดย

จัดประชุมในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมใน
การติดตาม ดูแลผลการด�าเนินงานของบริษัท    
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ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 บรษัิทฯ จดัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ท่ี 54 ปี พ.ศ. 2562 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ณ โรงแรมมณเฑยีร รเิวอร์ไซด์ 
1. แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่  22 กุมภาพันธ์  2562  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 60 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษา
รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

2.   เผยแพร่หนงัสอืนดัประชุมพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชุมท้ังหมดท่ีมีข้อมลูเหมอืนกบัข้อมลูท่ีบรษัิทฯ ส่งให้ผูถ้อืหุ้นใน
รูปเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใน website ของบริษัท ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3.   จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริง และเหตุผลระบุว่า
เป็นเรือ่งเสนอเพ่ือทราบ หรอืเพือ่พจิารณาอนมัุต ิรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทในแต่ละวาระอย่างชดัเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชมุ  
เช่น รายงานประจ�าปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ แผนที่สถานที่จัดประชุม ค�าอธิบาย
เอกสารและหลกัฐานท่ีจ�าเป็นท่ีผูถ้อืหุ้นต้องน�ามาแสดง และวธิกีารเข้าร่วมประชุมเพือ่รกัษาสทิธ ิรวมท้ังข้อบังคับในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการประชมุสามัญ
ผู้ถือหุ้น  ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม  24  วัน  ซึ่ง
เกินกว่ามาตรฐานก�าหนด โดยส่งวันท่ี 29 มีนาคม 2562 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกท้ังลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
หนังสือพิมพ์ไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมมากกว่า 7 วัน ตั้งแต่วันที่  9 - 11 เมษายน 2562                         

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

ในปี 2562 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ ประชุมแทน 4 ราย 
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะท่ีได้จัดท�า และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงมี  

3 แบบ คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง  
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุ้นมีโอกาสแสดงความคดิเห็นและตัง้ค�าถามในเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบั

บริษัท  โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ / หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 บริษัทฯ เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562  
และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม  2561  โดยเผยแพร่ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท เมื่อครบก�าหนดระยะเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
ดังกล่าวทั้ง  2 เรื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม  มากกว่า  30 วัน โดยส่งผ่าน  
E - mail : iccset@icc.co.th หรือโทรสารของบริษัท : 0-2294-1155  ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่บน website ของบริษัท (http://
www.icc.co.th) ซึ่งในปี 2562 ผู้ถือหุ้นไม่มีการส่งค�าถามล่วงหน้า 

วันประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบรษัิทฯ มีความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้น และให้ความส�าคัญต่อการประชมุผูถ้อืหุ้น โดยถอืเป็นหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง หากไม่ติดภารกิจ หรือเจ็บป่วย เพื่อพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพร้อมตอบค�าถามของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็น 83.33% โดยมีกรรมการลาประชุม 2 คน 
เนื่องจากติดภารกิจจ�าเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เข้าร่วมประชุม รวมท้ังคณะ
กรรมการบรหิาร และฝ่ายจดัการ เข้าร่วมประชมุ และผูบ้รหิารสงูสดุในสายงานบัญชแีละการเงนิ รวมท้ังผูส้อบบัญชีของบรษัิทเข้าร่วมประชุมด้วย  เพือ่
ให้ผูถ้อืหุ้นซักถามในเรือ่งท่ีเกีย่วข้องได้ พร้อมบันทึกรายช่ือและต�าแหน่งของคณะกรรมการทุกคณะ  และผูบ้รหิารท่ีเข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นไว้ในรายงาน
การประชุม ซึ่งสามารถดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน  website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

2.  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งจ�านวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นท่ี
เข้าประชุม และประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาการประชุม  

  - วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น
เป็น 1 เสียง”

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

  - การนับคะแนนเสียงจะน�าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ / หรืองดออกเสียง รวมท้ังคะแนนเสียงตามบัตรเสีย มาหักออก
จากจ�านวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนั้นๆ  

การก�ากับดูแลกิจการ 
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  -   โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบ

  -   ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ หากเป็นค�าถามท่ีนอกเหนือจาก วาระให้ถามในวาระเรื่องอ่ืนๆ
  -   ในกรณีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมได้เริ่มไปแล้ว บริษัทฯ ให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนได้ตาม

วาระท่ียังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยจะนับเป็นองค์ประชุมต้ังแต่วาระท่ีได้ออกเสียงลงคะแนน
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบ

ข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น มีการบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน จ�านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติการ
นบัคะแนนเสยีงในทุกวาระด้วยระบบ  Barcode ท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง พร้อมบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ถกูต้อง ครบถ้วน  
ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งบันทึกค�าถามและค�าตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ในประเด็นที่มีข้อสงสัย และคณะกรรมการได้
ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ครบถ้วนทุกประเด็น โดยได้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท   
(http://www.icc.co.th) 

3.  คณะกรรมการบรษัิทส่งเสรมิการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่ให้เกดิความถกูต้องรวดเรว็ โดยใช้ระบบ  Barcode  
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออ�านวยความสะดวกและรวดเร็ว แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

 การตรวจนบัคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระ มีเจ้าหน้าท่ีของบรษัิท วรีะลอว์ ออฟฟิส จ�ากดั ซ่ึงเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย
ของบรษัิทร่วมเป็นสกัขีพยานและตรวจนบัคะแนนเสยีง และตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงในทุกวาระเพือ่ความโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบังคบั
ของบริษัทและมีผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมหากผู้ถือหุ้น
มีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม

 นอกจากนี้ก่อนเข้าวาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง

ในปี 2562 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น %

1 - 3 144 237,798,541 100.00 - - - - - -

4, 5.4 และ 6 - 9 146 237,801,041 100.00 - - - - - -

5.1 143 235,048,541   98.84 3 2,752,500 1.16 - - -

5.2 145 237,801,031 100.00 1 10 0 - - -

5.3 143 235,048,541  98.84 3 2,752,500 1.16 - - -

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 3 ราย ก่อนเข้าวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย) 
รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท

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

ข้อมูลประกอบ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบเงินปันผลท่ีจ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีท่ีผ่านมา พร้อมระบุวัน
ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล

•   การเลือกต้ังกรรมการบริษัท  :  บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคล  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหา และหากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ก�าหนด และตามประกาศของคณะกรรมการการก�ากับตลาดทุน โดยในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย  ชื่อ - นามสกุล อายุ ต�าแหน่ง  
ประวตักิารศกึษา ประวตักิารท�างาน จ�านวนบรษัิทท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิท/ผูบ้รหิารในบรษัิทจดทะเบียนและบรษัิทอืน่ การด�ารงต�าแหน่งใน
กิจการท่ีแข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ (ตามข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท)  

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

ในปี  2563  บรษิทัฯ ยงัคงให้สิทธผิูถ้ือหุน้เสนอบคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัลว่งหน้ากอ่นการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563  รายละเอียดตามข้อ 1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 84 ในรายงานประจ�าปีนี้

การก�ากับดูแลกิจการ 



86 รายงานประจำาปี 2562

•   ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจ�า
ทุกปี มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ พร้อมเสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
อนมัุตเิป็นประจ�าทุกปี โดยผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ซ่ึงพจิารณาจากผลการด�าเนนิงาน ผลปฏบัิตงิาน วงเงนิค่าตอบแทน
ท่ีได้รบัอนมัุตจิากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น จ�านวนเงนิค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา และเปรยีบเทียบกบัระดบัท่ีปฏบัิตอิยู่ในกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั  รวมถงึอ�านาจ  
หน้าท่ี และความรบัผดิชอบ มกีารน�าเสนอถงึนโยบาย ในการก�าหนดค่าตอบแทน รวมท้ังหลกัเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทแต่ละต�าแหน่ง  
โดยแยกเป็นการท�าหน้าท่ีกรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  กรรมการธรรมาภบิาล  และกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง มกีารสรปุวงเงนิท่ีได้รบัอนมุตั ิจ�านวนเงนิท่ีจ่ายจรงิและรปูแบบในการจ่าย  รวมท้ังจ�านวนเงนิท่ีจ่ายให้แก่ คณะกรรมการบรษัิท  คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล  และกรรมการบริหารความเสี่ยง  เป็นรายบุคคล ใน
แบบ 56 - 1 และหน้า 73-74 ในรายงานประจ�าปีนี้

• การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี  :  บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่
สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน จ�านวนปีที่ท�าหน้าที่  เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบ
บัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับ
บริการจากบริษัทสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากน้ียังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนใน
ระดับเดียวกัน โดยได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรรมการตรวจสอบ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.  คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท   
 2. จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง มีการ

บันทึกรายช่ือพร้อมต�าแหน่งของกรรมการทุกคณะท่ีเข้าร่วมประชุม บันทึกประเด็นค�าถามค�าตอบ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจ�านวน
คะแนนเสียงท่ีได้รับในแต่ละวาระท้ังเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจ
สอบข้อมูล โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมน�าส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด

3. นอกจากนีบ้รษัิทฯ ได้บันทึกวดีทัีศน์ภาพการประชุมผูถ้อืหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบรษัิท  
(http://www.icc.co.th) 

1.3  การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพ่ือป้องกันการครอบง�ากิจการท่ีจะท�าให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอ�านาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง 

ในกรณีท่ีมีการบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องท่ีท�าธุรกิจ
คล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ตามหน้า 39-40 ในรายงานประจ�าปีนี้ พร้อมท้ังเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้มีการซ้ือหุ้นคืนและไม่มีการท�าข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบอย่างเป็นนัยส�าคัญต่อบริษัท
หรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น  และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้  

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ   
5.37% ซ่ึงไม่เกิน 25% ของหุ้นท่ีออกจ�าหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ  27.69% ซ่ึงมากกว่า 25% ของ
หุ้นท่ีออกจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด

2.   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
1.  บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ให้ความส�าคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค   

สร้างความเท่าเทียมกันในผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ   
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มท่ี และมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรม และการอ�านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ  

2.  คณะกรรมการบรษัิทปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยหุ้นประเภทเดยีวกนัมสีทิธอิอกเสยีงเท่าเทียมกนั 
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3.  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

4.  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี

5.  คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบน website ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6.  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดท�าฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย
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7.  คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายใน 
ท�าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ช่ัวโมง

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

จากนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและหลักการก�ากับดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ 
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน 

2.1  การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
1.  หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ

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

ประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
3.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก�าหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง ระหว่างวันท่ี  
1 - 30 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท  
         รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้า ซ่ึงไม่มีผูถ้อืหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท  
และไม่มีการส่งค�าถามล่วงหน้า

4.   ในปี  2562  บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 และได้มอบหมายให้บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึง่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชญิประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  24 วัน ก่อน
วันประชุม  โดยส่งวันที่ 29 มีนาคม 2562 และเผยแพร่บน website ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่ออ�านวยประโยชน์ให้ผู้ถือ
หุ้น หรอืผูถ้อืหุ้นต่างชาต ิและผูล้งทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรยีมตวัศกึษารายละเอยีดแต่ละวาระ และเตรยีมการมอบฉันทะในกรณท่ีีไม่สะดวกเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง

    บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
เป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

    นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมีข้อมูลเหมือน
กับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน  website ของบริษัท  (http://www.icc.co.th) ล่วงหน้าก่อนส่ง
เอกสาร 30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูล

    ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  55  ปี พ.ศ. 2563 วันที่  22 เมษายน 2563 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 22 วนั โดยส่งวันท่ี 31 มนีาคม 2563 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจ�าปี  
งบการเงนิ หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. ข้ันตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลเกีย่วกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม ซ่ึงมีข้อมลู
ครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

5.  บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องส�าคัญๆ ของบริษัท ตาม
ระเบียบวาระการประชมุ โดยอ�านวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  สามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ืน่เข้าประชุมแทน  เพือ่
ให้ผูถ้อืหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพจิารณา และออกเสยีงลงคะแนนในกจิการต่างๆ ของบรษัิทตามระเบียบวาระการประชุม โดยได้ส่งหนงัสอืมอบฉันทะ
แบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม รวมถึงข้ันตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้ก�าหนดเงื่อนไขซ่ึงท�าให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดย 
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษา
สิทธิของตนได้  โดยบริษัทฯได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม 
และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ได้จากรายงานประจ�าปีของบริษัท ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีบริษัทส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนด
ทิศทางการลงคะแนนได้ และสามารถ  Download  หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท�าและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จาก website ของบริษัท 
(http://www.icc.co.th) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
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6.   บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม โดยมีอากรแสตมป์ส�าหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการ
ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

7.  การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิ 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์
ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

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

9.  ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระท�าโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 
ทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสยีง ยกเว้นวาระเลอืกตัง้กรรมการบรษัิท จะเกบ็บัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุ้น/ผูร้บัมอบฉันทะทุกรายท่ีเข้าร่วมประชุม บรษัิทฯ ได้จดัให้มีบุคลากร
และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
และโปร่งใส 

2.2  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  
วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ การยึดถือว่าบริษัทฯ เป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้น

หน้าท่ีส�าคญัหน้าท่ีหนึง่ของพนกังานบรษัิททุกคนในทุกระดบั คอื ช่วยกนัตรวจตราดแูลป้องกนัไม่ให้มีการน�าทรพัย์สนิของบรษัิทไปใช้โดยมชิอบ ไม่ว่า
โดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน ท�าให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในส�านึกของพนักงานทุกระดับ

การตระหนักในหน้าท่ีดังกล่าวท�าให้การบริหารงานของบริษัท มีลักษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบท้ังหมดมาหลาย
ทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา  การด�าเนินงานในลักษณะดังกล่าวท�าให้ผู้บริหาร
ท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระท�าการตามล�าพัง โดยปราศจากความรอบคอบ  

นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001 : 2008 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส
ของการจดัการและการตดัสนิใจ ซ่ึงท�าให้บรษัิทฯ มธีรรมาภบิาลท่ีดีในทุกด้าน ลกัษณะการท�างานของบรษัิทส่งผลให้บรษัิทมปีระสทิธผิลด้านการควบคมุ
ภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียดดูจาก หน้า 113 ในรายงานประจ�าปีนี้ อีกท้ัง 
ได้ก�าหนดไว้ในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ก�าหนดระดับการเข้า
ถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ

ในปี  2562 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
2.3  การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดย
ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล
ภายใน ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง  
ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

บรษัิทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารรวมท้ังคูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ มหีน้าท่ีรายงานการถอืหลกัทรพัย์
ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน
ท�าการ นับจากวันที่มกีารเปลี่ยนแปลง และส่งส�าเนาให้เลขานุการบริษทั เพือ่รายงานตอ่คณะกรรมการบริษทัในการประชมุคณะกรรมการบริษทัครั้งต่อ
ไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ  เป็นวาระประจ�าในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้าม
การซื้อขาย

ราย หุ้น %  (หุ้น)

  ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 2,083 290,633,730      100.00

  ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 146 237,801,041        81.82

เข้าประชุมด้วยตนเอง 55 29,387,653        10.11

   มอบฉันทะ 91 208,413,388        71.71

   -  มอบให้กรรมการตรวจสอบ 6       2,981,000          1.03

-  มอบให้ผู้อื่น 85 205,432,388        70.68

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

การก�ากับดูแลกิจการ 
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นอกจากนี้บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยก�าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัท ดังนี้ 

1. รายงานเมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก 
2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 
3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทส่งส�าเนารายงานการ
   มีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
ในปี 2562 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด

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

ก�าหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก�าหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และก�าหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท
และผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

การท�ารายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีการควบคุมดูแล และด�าเนินการตามขั้นตอนการท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุชื่อและความสัมพันธ์ของ
บุคคลท่ีเกีย่วโยง นโยบายการก�าหนดราคา มูลค่ารายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจ�าเป็นของรายการดงักล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระ
นัน้ๆ  และได้เปิดเผยการท�ารายการท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่าน 
website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) นอกจากนี้ ยังได้จัดท�ารายการสรุปไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ  
56-1) ของบริษัท

และการท�ารายการระหว่างกนัท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์เมือ่เทียบกบัรายได้รวมเท่ากบั 4.41 % หรอืเทียบกบัรายจ่าย
รวมเท่ากับ 3.47 % ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ  25

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจ�ากัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท
ท่ีไม่ใช่บรษัิทย่อย โดยการให้กูย้มืเงนิหรอืค�า้ประกนัเงนิกูต้ามสดัส่วนการถอืหุ้นท่ีเป็นไปตามสญัญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกัน
ของปี 2562 หน้า 123-128 ในรายงานประจ�าปีนี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส

ในปี 2562 บรษัิทฯ ไม่มีรายการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิกบับรษัิทร่วมหรอืบรษัิทท่ีเกีย่วข้องกนั แต่มีการให้ความช่วยเหลอื
ทางการเงนิกบับรษัิทย่อยของบรษัิท  โดยเป็นการต่ออายุสญัญาเงนิกูย้มืให้กบับรษัิทย่อย  และร่วมค�า้ประกนัให้กบับรษัิทร่วมทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้น และ
ไม่มีการท�ารายการเกี่ยวโยงกันหรือซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

3. การค�านึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
1.  คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงท่ีมีกับบริษัท เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการ
คุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึงการเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจท่ีร่วมกัน  เอ้ือประโยชน์ซ่ึงกันและกัน อันจะน�าไปสู่การท�าธุรกิจท่ีย่ังยืน ต่อต้านการทุจริต   การคอร์รัปช่ัน  ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน  และได้ก�าหนดเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม   เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้มี
ส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย  และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

พนักงาน  - ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม
  - มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
  - มีความทัดเทียมและโอกาสในความก้าวหน้า  
  - ดูแลเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต
ลูกค้า  - ได้รับข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง
  - ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม  และได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
  - มีสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือก
  - การรับประกันสินค้าและบริการ
  - การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า
  - จัดตั้ง ICC Call Center บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
  - การมีช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผู้ถือหุ้น  - ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงและต่อเนื่อง
  - ผลการด�าเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างมั่นคง

    - บริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมเปิดเผยข้อมูล
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  คู่ค้า  - ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
    - สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
    - แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการท่ีเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยจัด 

      ประชุมคู่ค้าเป็นประจ�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

  เจ้าหนี้เงินกู้ - ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม 
    - แจ้งให้เจ้าหนี้เงินกู้ทราบล่วงหน้า  หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา 
     เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
    - จ่ายช�าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามก�าหนดเวลากับเจ้าหนี้เงินกู้ตลอดมา
  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

และกรณท่ีีเกดิความเสยีหาย บรษัิทฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ จะร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข และก�าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเป็น
ประโยชน์กบัทุกฝ่าย

บรษัิทฯ จงึได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการปฏบัิตต่ิอผูมี้ส่วนได้เสยี โดยจดัท�าเป็นคูมื่อ “จรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ และจรรยา
บรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน” และเผยแพร่ให้กบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัผ่านระบบ Intranet และ website ของบรษัิท 
(http://www.icc.co.th) เพือ่เป็นกรอบความประพฤตด้ิานจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิท่ีค�านงึถงึการสร้างความสมดลุและเป็นธรรมแก่ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยี เป็นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบัิตต่ิอบรษัิท ผูถ้อืหุ้น ลกูค้า พนกังาน คูค้่า  
เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีเ้งนิกู ้คูแ่ข่งทางการค้า ภาครฐั สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมท้ังพฒันาแนวทางการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีในการเสรมิสร้างผล
การด�าเนนิงานของบรษัิทอย่างย่ังยืน   

นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณกรรมการบรษัิท  ผูบ้รหิาร  และพนกังานเพือ่เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบัิตตินของ
กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ในการท�าหน้าท่ีตามภารกจิของบรษัิทด้วยจติส�านกึท่ีดแีละเผยแพร่ให้กบักรรมการบรษัิท  ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ทุกระดบัผ่าน Intranet และ website ของบรษัิท

นโยบายและแนวทางในการปฏบัิตต่ิอผูมี้ส่วนได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ  การต่อต้านการคอร์รปัช่ัน  ไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา  การเคารพ
สทิธมินษุยชน รวมถงึความรบัผดิชอบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม รายละเอียดดจูากรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี  2562 ของบรษัิท และเผยแพร่ผ่าน 
website ของบรษัิท

2.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีช่องทาง และข้ันตอนท่ีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงาน หรือร้องเรียนในเรื่องท่ีอาจท�าให้เกิด
ความเสยีหายต่อบรษัิท ความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรอืการกระท�าผดิกฎหมายและผดิจรรยาบรรณ การ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท  หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระท�าในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชั่น ทั้งทาง
ตรงหรอืทางอ้อม การทุจรติ กระท�าผดิกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบยีบ ข้อบังคบั และนโยบายของบรษัิท การไม่ปฏบัิตติามจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท 
ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
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 ช่องทางการร้องเรียน 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบทาง  E-mail : iccauditcommittee@icc.co.th

 2. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือท�าเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน 

  - “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” โทร.0-2294-4999 E-mail : services@icc.co.th   

  - เลขานุการบริษัท  โทร. 0-2295-0688

  - จดหมายธุรกิจตอบรับ

 3. ผ่านทางไปรษณีย์  ตู้ปณ. 22 ปณ. ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 4.  กล่องรับข้อเสนอแนะ

 5.  ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอ ที่จะแสดงให้เห็นว่า

มีเหตุอันควร เชื่อว่ามีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชั่น  

ท้ังน้ีบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีท่ีต้องเปิดเผยตามท่ี

กฎหมายก�าหนด

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต 
หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยค�า หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่า เป็นการกระท�า โดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคล หรือ

บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน และ/หรือ ด�านินคดี

ตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกท่ีการกระท�านัน้ ท�าให้บรษัิทฯ ได้รบัความเสยีหาย บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการด�าเนนิคดตีามกฎหมายกบับุคคลนัน้ๆ
3. คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องท่ีอาจท�าให้เกิด

ความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 
บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลท่ีกระท�าโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดช่ือ ท่ีอยู่หรือข้อมูลใดๆ ท่ีสามารถ

ระบุตัวตนผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดเฉพาะผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ในการด�าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ท้ังนี้ให้ถือปฏิบัติตาม มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร และพนักงาน

การคุ้มครองพนักงาน
บริษัทฯ จะให้การดูแล และคุ้มครองผู้ท่ีได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัตินี้  โดยใช้มาตรการคุ้มครอง 

ผู้ร้องเรียน ท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
4.  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2562 ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)  

แยกต่างหากอีก 1 เล่ม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ�าปีนี้

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

ในพันธกิจของบริษัท และได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผล 
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้การดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดูจากรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2562

 ภายในองค์กร
-  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในองค์กรด้วยโครงการ Solar Cell Rooftop โดยสานต่อโครงการใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
   ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ซ่ึงเป็นโครงการน�าร่อง ตั้งแต่ปี 2559 ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บน
   หลังคา ส�านักงานใหญ่ ในกรุงเทพฯ

 ภายนอกองค์กร
1. บรษัิทฯ ด�าเนนิธรุกจิเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม โดยคดัสรรผลติภณัฑ์ส�าหรบัเดก็ “ENFANT” ภายใต้ แนวคดิ Healthy & Safety

เพือ่สขุอนามัย และความปลอดภยัของลกูน้อย ซ่ึงผลติจากบรษัิทคูค้่าท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพผลติภณัฑ์ “Green 
Label” หรือฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. ผลติภณัฑ์เสือ้ผ้าบุรษุ  “Arrow”  ได้รบัการรบัรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฝผ.) ว่า “ไม่ต้องรดี” โดยได้ฉลาก 
เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 ซ่ึงเป็นเครื่องหมายท่ีให้การรับรองความเรียบของผ้าและตะเข็บ ถือเป็นแบรนด์แรกท่ีได้รับฉลากนี้ 
ซ่ึงผลิตจากบริษัทคู่ค้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัย
จากสารพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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3. นวตักรรม Arrow Upcycling เสือ้ผลติจากเนือ้ผ้าผสมระหว่างเส้นใยฝ้าย และเส้นใยโพลเีอสเตอร์ รไีซเคลิ จากขวดน�า้พลาสติก 
เป็นความร่วมมือระหว่าง ผลิตภัณฑ์ Arrow กับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ�ากัด (มหาชน) ผ่านนวัตกรรม Upcycling 
เพ่ือช่วยลดปัญหาขวดพลาสติกในประเทศไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์  พร้อมผลิตจากบริษัทคู่ค้าท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเชื่อมั่นว่าพนักงาน คือ หัวใจส�าคัญในการบริหาร

องค์กรให้ประสบความส�าเร็จ บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการสรรหา การดูแลด้านผลตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการพัฒนาความรู้ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง จึงก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ของพนักงาน โดยยึดหลักของความเท่าเทียม ความ
โปร่งใส เป็นธรรม การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้างบรรยากาศการท�างานร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีและความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กรอย่างย่ังยืนในระยะยาว  โดยก�าหนดกจิกรรม และโครงการท่ีเกีย่วข้องกบัการน�าไปสูอ่งค์กร  innovation นอกจากนียั้งเปิดให้พนกังานสามารถ
สืบหาข้อเท็จจริงขององค์กรจากระบบอินทราเน็ต เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจร่วมกัน ปลูกจิตส�านึก และจริยธรรมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อย่างระมัดระวัง รวมถึงสามารถน�าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่
ความส�าเร็จตามเป้าหมาย  

นอกจากการพฒันาพนกังานให้สามารถเตบิโตในสายอาชีพแล้ว บรษัิทฯ ยังเห็นความส�าคญัของการดแูลพนกังานทุกคนในองค์กรด้วยการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนักงานหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อรักษาพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร โดยใช้  
Balance Scorecard  ในการก�าหนดดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงก�าหนด
ค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา 4 มิติ คือ มิติทางการเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน  
และมติด้ิานการเรยีนรูแ้ละพฒันา โดยจะพิจารณาถงึผลส�าเรจ็ขององค์กร ความสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิ และเทียบเคียงได้กบัอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันและยึดหลักความเท่าเทียมกัน  

นอกจากนี้ในทุกๆ ปี ยังจัดให้มีพิธีเชิดชูเกียรติและมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30, 20, และ 10 ปี เพื่อสร้างขวัญและ
ก�าลังใจให้กับพนักงานที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนียั้งจดัให้มกีองทุนส�ารองเลีย้งชีพส�าหรบัพนกังาน สวสัดกิารให้กูยื้มเงนิ มีสหกรณ์ออมทรพัย์ เพือ่ส่งเสรมิการออมและช่วยเหลอื
ทางการเงนิซ่ึงกนัและกนัระหว่างกลุม่สมาชกิ จดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปี มีบุคลากรทางการแพทย์ประจ�าห้องพยาบาล จดัสถานท่ีท�างานให้มีสขุ
อนามัย และเอื้อต่อการท�างาน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง 
ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย และเงินอุดหนุน รวมทั้งค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว ในรูปแบบของเงินเกษียณ และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  

อีกท้ัง บรษัิทฯ ยังค�านงึถงึความปลอดภยัต่อชีวติ สขุภาพ และทรพัย์สนิของพนกังาน จงึก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏบัิตเิกีย่วกบัความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 ของบริษัท

ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงข้ันหยุดงาน 

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

จึงยึดมั่นแนวทางการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 15 มีนาคม 2559 ตามล�าดับ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการป้องกัน และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรง
และทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปช่ันแก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ซ่ึงบรษัิทฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายและข้อปฏบัิตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัช่ันเพือ่ประโยชน์ทางธรุกจิไปยัง กรรมการบรษัิท  ผูบ้รหิาร 
และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่  และสื่อสารไปยังคู่ค้า และ Supplier ต่างๆ พร้อมจัดท�าเป็นรูปเล่ม
และแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา คู่ค้า และ Supplier พร้อมเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัท

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

รวมถงึก�าหนดให้มีระบบการจดัซ้ือจดัจ้างท่ีโปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรม มีข้อก�าหนดในการเสนองานจดัซ้ือจดัจ้าง และมแีนวทางการด�าเนนิ
ธุรกิจด้วยความโปร่งใสส�าหรับคู่ค้าอย่างชัดเจน มีการจัดท�าทะเบียนราคากลางวัสดุอุปกรณ์ การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อ การประกวดราคาจัดจ้างการ
ก่อสร้าง หรือตกแต่งร้านทั้งในกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบ  
การไม่ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งกิจกรรม “วันนักพัฒนา” โดยมีจุดมุ่งหมายให้คู่ค้าหน้าใหม่ท่ีมีความสนใจร่วมลงทุนเข้ามาน�าเสนอสินค้า  
ตอบรับเจตนารมณ์และปฏิบัติตามการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้

การก�ากับดูแลกิจการ 



93บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ค้นหา และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดท�าแผนป้องกันความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าท่ีประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพ่ือให้
สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษัิท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิทร่วมกบับรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ�ากดั  
นิติบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายในของบริษัท ท�าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมจัดท�ารายงานประเมินความเสี่ยงด้าน
การปฏบัิตกิาร และความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รปัช่ัน พร้อมน�าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายใน และติดตาม
ผลการตรวจสอบภายใน  ในกรณีท่ีมีการคอร์รัปช่ันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ

จากความมุ่งม่ันในการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) และได้ผ่านการรับรอง
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในปี 2562 บริษัทฯ ยื่นเรื่องเพื่อต่ออายุหนังสือ
รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 1 ไตรมาส 3/2562  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  และ
ได้รับพิจารณาอนุมัติการต่ออายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ ได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ
อนิทราเน็ต ระบบ e-Learning การจัดกจิกรรม “คนนี้ส.ิ.ICC คลิกไลค์” เป็นประจ�าทกุเดือน เพือ่ยกย่องผูท้ีท่�าความดหีรอืมคีวามซือ่สตัย์สจุรติ การอบรม
และทดสอบเกีย่วกบั “นโยบายต่อต้านคอร์รปัช่ัน” ผ่านทางระบบ e-Learning ส�าหรบัพนกังานทุกคน รวมถงึเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
บน website ของบริษัท www.icc.co.th

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นด้านการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน พร้อมสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ภายในองค์กร
1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ แม่บ้าน และ รปภ. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต 

  คอร์รัปชั่นในองค์กร
 • ICC ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
  *  สร้างคาแรกเตอร์ “รวมพลัง  3 ป. ต่อต้านคอร์รัปชั่นใน ICC”  
      ปลุกจิต  ป้องกัน  เปิดโปง
     เป็นตัวแทนของโครงการ เพื่อสร้างภาพจ�าให้กับพนักงาน ปลูกฝังให้พนักงานตระหนักรับรู้ถึงปัญหาคอร์รัปชั่น
  *  ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร อาทิ

- โปสเตอร์ติดบอร์ด Show Cards เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และห้องประชุม
- สลิปเงินเดือน Sticker ติดกระจก และบอร์ดอะคริลิกในห้องน�้า

  *  เผยแพร่ใน Website, Intranet, Desktop Screen, Group Line ต่างๆ และประกาศใน QRMS  
  *  เชิดชูพนักงานที่ท�าความดีในคอลัมน์ คนนี้สิ...ICC Click Like ในบอร์ดประชาสัมพันธ์ และวารสารสายใย  
2. จัดอบรมหลักสูตร “จริยธรรมกับความยั่งยืนองค์กร” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
 - ท�าแบบทดสอบหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ผ่านระบบ ICC e-Learning 
 - ร่วมลงนามหนังสือแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ภายนอกองค์กร
1. “ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านคอร์รัปชั่น”  ให้กับบริษัทคู่ค้า โดยจัดบรรยายพิเศษ “ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านคอร์รัปชั่น สู่การ 

  พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” มีบริษัทคู่ค้าให้ความสนใจเข้ารับการอบรม 36 บริษัท มีบริษัทคู่ค้า 34 บริษัท ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 
  ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับ ICC

 - สร้างแนวร่วมปฏบัิติในการต่อต้านคอร์รปัช่ัน เพือ่มัน่ใจได้ว่าการด�าเนนิธรุกจิ ตัง้แต่ต้นน�า้ - กลางน�า้ - ปลายน�า้ เกดิความโปร่งใส   
   ตลอด Supply Chain เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 - พร้อมลงนามประกาศเจตนารมณ์แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
2. เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสาสู้โกง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เมื่อวัน 

  ที่ 6 กันยายน 2562 
3. พัฒนาช่องทางและระบบรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต 

  คอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน รายละเอียดดูจาก  
  ช่องทางการร้องเรียน หน้า 91 ในรายงานประจ�าปีนี้

ในปี  2562  ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  และไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกๆ ช่องทางที่เปิดรับ

การก�ากับดูแลกิจการ 



94 รายงานประจำาปี 2562

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1.   คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส�าคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อ

ก�าหนดท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่าน website ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง เท่าเทียมกัน 

 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีเว็บไซต์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพ่ือน�าเสนอและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทท่ีทันเหตุการณ์ เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือ
ทางการตลาด

2. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดท�ารายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง และโปร่งใส ตามท่ีควร ในสาระ
ส�าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดท�างบการเงิน  เพ่ือ
ให้สะท้อนผลการด�าเนินงานท่ีเป็นจริงของบริษัท และเน้นในด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีท่ีมี
ความรู้ ความช�านาญ มีความเป็นอิสระ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ท่ีส�าคัญเพ่ิมเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีค�าอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนท่ัวไปใน
การใช้งบการเงิน 

 อีกท้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท  เป็นผู้มีความรู้ความช�านาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. นอกจากนี้
ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการท�าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์  เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม

จากนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ  และหลักการก�ากับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในคุณภาพข้อมูล  และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโปร่งใสและเป็นธรรม  

ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส�าคัญเกี่ยวข้องกับบริษัท  ท้ังข้อมูลทางการเงิน  และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารท่ีส�าคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน 
รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซ่ึงเผยแพร่ข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ website  ของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1.  เปิดเผยข้อมูลส�าคัญท้ังข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซ่ึงผ่านการพิจารณาตรวจสอบ
ตามข้ันตอนท่ีก�าหนดพร้อมจัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ภายใน
ระยะเวลาท่ีก�าหนด และเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท  
(http://www.icc.co.th)

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

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีปี  2560 (CG Code) เพื่อประโยชน์ส�าหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ รายละเอียด
ข้อมูลแต่ละหัวข้อ ตามแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปีของบริษัท โดยเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท และได้ดูแล
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

-  ด้านงบการเงินประจ�าปี  และงบการเงินประจ�าไตรมาส
 ได้จดัท�าและผ่านการพจิารณาตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบรษัิท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่ก�าหนด ซึ่งนักลงทุนสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

-  การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส 
 บริษัทฯ มีการรายงานผลการด�าเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีท่ีก�าไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลง
 จากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละย่ีสิบ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ค�าอธิบายผลการด�าเนินงานราย 

    ไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท 
ในปีท่ีผ่านมาบรษัิทฯ ไม่ถกู ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ด�าเนนิการเรือ่งเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด
ในปี 2562 งบการเงินของบริษัทได้รับรอง โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และน�าส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน
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นอกเหนอืจากการเปิดเผยข้อมูลส�าคญัทางการเงนิ บรษัิทฯ ยังให้ความส�าคัญกบัตวัช้ีวดัผลการด�าเนนิงานท่ีไม่ใช่การเงนิ โดยให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการบริการให้กับลูกค้า และถือว่าการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นกลยุทธ์ท่ีส�าคัญในการแข่งขัน 
บริษัทฯ จึงจัดให้มี การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการบริการของพนักงานขาย และต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท  เป็นประจ�า
ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยสุ่มสัมภาษณ์ลูกค้า ณ จุดขาย และสุ่มสัมภาษณ์ลูกค้าทางโทรศัพท์ท่ัวประเทศ ซ่ึงในปี 2562 บริษัทฯ สัมภาษณ์ลูกค้า
จ�านวนท้ังสิ้น 4,366 ราย และจัดท�ารายงานสรุปผลการส�ารวจเป็นรายครั้ง 

ซึ่งจากผลการส�ารวจทั้ง 2 ครั้งของบริษัท พบว่าภาพรวมลูกค้ายังมีความพึงพอใจกับการให้บริการของพนักงานขายอยู่ในระดับสูง 
เกินมาตรฐานท่ีบริษัทฯ ก�าหนด และมีการรายงานสรุปผลให้คณะกรรมการบริหารทราบทุกครั้ง ท้ังนี้ ผลสรุปท่ีได้จากความคิดเห็นของลูกค้า 
บริษัทฯ ได้น�ามาเป็นแนวทางในการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ เพื่อก�าหนดแผนงานปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริการให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
หรือนักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ตามหน้า 129 ใน
รายงานประจ�าปีนี้  

3. บริษัทฯ ได้จัดท�า และเปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงใหม่) หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ 
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีปี 
2560 (CG Code) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านรายงานประจ�าปีนี้ แบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และ website ของบริษัท  

4. คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562 ของบริษัท

5. บริษัทฯ มีการเปิดเผยการท�ารายการระหว่างกัน ซ่ึงบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง-
ประเทศไทย เปิดเผยชื่อบุคคลท่ีท�ารายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ พร้อมก�าหนดแนวทางปฏิบัติ
อย่างชัดเจนและยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความ
มีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจาก รายการระหว่างกัน หน้า 123-128 ในรายงานประจ�าปีนี้ และ 
เผยแพร่ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ผ่าน website ของบริษัท

6. การท�ารายการระหว่างกันที่ส�าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
บรษัิทฯ ก�าหนดนโยบายในการท�ารายการระหว่างกนั ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ก�าหนดให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และหากเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะ
ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด 

7. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรส
และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหาร รวมบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดูจาก การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายใน หน้า 113 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 นับจากวันท่ีได้รับรายงาน

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือตักเตือนการกระท�าความผิด จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นน�าในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในธุรกิจ Fashion & Lifestyle ที่ขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการมีนโยบายสร้างแบรนด์ใหม่ และมีแบรนด์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองลูกค้าทุกรูปแบบอย่างรวดเร็ว 
พร้อมขยายช่องทาง Online Business และ Specialty Shop ท่ีบรษัิทฯ บรหิารเอง เพือ่รองรบักบัสภาวะตลาด และแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภครุน่ใหม่ ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้น โดยจัดท�าแผนธุรกิจตั้งแต่ปี 2562- 2564 ซึ่งมีเป้าหมายทางการเงนิ 
และเป้าหมายการเตบิโตของบรษัิท รวมท้ังเพิม่ขีดความสามารถในการท�าก�าไรสงูสดุให้กบับรษัิท และมกีารทบทวนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของบริษัทสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รายละเอียดดูจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 36-40 ในรายงานประจ�าปีนี้
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9.  การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน 
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือรับ
ทราบถึงเป้าหมายและกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ  โดยมีการสื่อสารให้พนักงานท่ัวท้ังองค์กรเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  พร้อมท้ังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตนท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

10.   งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ มีหน่วยงานส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ ท�าหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ 
ในการให้ข้อมูลและข่าวสารตามท่ีนักลงทุนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ท่ี :

  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

และได้เผยแพร่ช่ือบุคคลและช่องทางการตดิต่อท่ีสะดวกผ่านข้อมลูนกัลงทุนสมัพนัธ์ใน website ของบรษัิท (http://www.icc.co.th)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจ�าทุกปี ในสถานท่ีท�าการของบริษัท เพ่ือ

เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนได้ซักถามข้อมูลต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมช้ีแจง
ในปี  2562  บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน 

พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 11 ในงาน Saha Group Fair ครั้งท่ี 23 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อพบปะนักลงทุน  
นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน โดยมีกรรมการผู้อ�านวยการและรองประธานกรรมการบริหารร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ และผลประกอบการ
ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดท�าหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัท แจกให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน 
ท่ีมาร่วมงาน ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง-
ประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

นอกจากนี้ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีติดต่อมา
ทางอีเมล และโทรศัพท์

11.   บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความโปร่งใสเท่าเทียมกันและท่ัวถึง สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก  เผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน website ของบริษัท(http://www.icc.co.th) รวมถึงเผยแพร่การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ และน�าเสนอ
ข่าว (Press Release) ท่ีเกี่ยวข้องกับรายงานฐานะการเงินของบริษัท ผ่าน website ของบริษัทด้วย

12.  นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอ่ืนๆ ต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ตามข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ผ่านรายงานประจ�าปี แบบ 56-1  
และ website ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลบน website ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

1.  เปิดเผยรายช่ือกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมท้ังประวตั ิบทบาท และหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจ�านวนครัง้ในการเข้าประชุม ตามหน้า 8-17 และหน้า 76-77 ตามล�าดบั 
ในรายงานประจ�าปีนี ้และได้เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัคณะกรรมการและผูบ้รหิาร ผ่าน  website ของบรษัิท (http://www.icc.co.th)

2.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิาร รวมท้ังรปูแบบ ลกัษณะ และจ�านวนค่าตอบแทนท่ีแต่ละท่านได้
รบั หน้า 73-74 ในรายงานประจ�าปีนี้

3.  เปิดเผยการถอืหุ้นของกรรมการและผูบ้รหิาร รวมคูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ หน้า 75 ใน รายงานประจ�าปีนี้ และ
เผยแพร่ผ่าน website ของบรษัิท

4.  โครงสร้างการถอืหุ้น มีการเปิดเผยรายช่ือผูถ้อืหุ้น 10 อันดบัแรกของบรษัิท ณ วนัปิดสมุดทะเบียน ผูถ้อืหุ้นเพือ่ประชุมสามัญ
ประจ�าปี หน้า 55 ในรายงานประจ�าปีนี ้และเผยแพร่ผ่าน  website ของบรษัิท 

5.  เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบรษัิท หน้า 70 ในรายงานประจ�าปีนี ้นอกจากนี ้ยงัเปิดเผยโครงสร้างกลุม่ธรุกจิ ตามเงนิลงทุน
ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 64-69 และ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 39-40 ในรายงานประจ�าปีนี้ และได้
เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

6.  เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 36-40 ในรายงานประจ�าปีนี้
7.  เปิดเผยลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรวมทั้งสถานภาพ

และศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษัิท และส่วนแบ่งทางการตลาด ตามลกัษณะการประกอบธุรกจิ หน้า 41-46 ในรายงานประจ�าปีนี้
8.  เปิดเผยความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกัน

หรอืลดความเสีย่ง ตามปัจจยัความเสีย่ง หน้า 47-49 ในรายงานประจ�าปีนี ้และเผยแพร่ผ่าน website ของบรษัิท
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9.  เปิดเผยการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษัิท ผลการประเมนิระบบควบคมุภายในในส่วนต่างๆ 5 ส่วน ตาม
ข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. ตามการควบคมุภายใน และการบรหิารการจดัการ ความเสีย่ง หน้า 120-122 พร้อมรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ หน้า 118 ในรายงานประจ�าปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

10.  เปิดเผยงบการเงนิของบรษัิททุกไตรมาส ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบรษัิท และสามารถ
ดาวน์โหลดได้

11.  เผยแพร่รายการค้าระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน ย้อนหลัง 3 ปี ผ่าน website ของบริษัท
12.  เผยแพร่รายงานประจ�าปีของบริษัท ย้อนหลัง 10 ปี และแบบ 56-1 และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
13.  เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท ซึ่ง

ท�าหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
14.  เปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามหน้า 102-103 ในรายงานประจ�าปีนี้
15.  เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท 
16.  เผยแพร่ข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ผ่าน website ของบริษัท 
17.  เผยแพร่กฎบัตร ก�าหนดหน้าที่  ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่งของ คณะกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผ่าน website ของบริษัท
18.  เปิดเผยนโยบายแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistle blowing) และเผยแพร่บน website ของบริษัท 
19.  เปิดเผยนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ หลกัการก�ากบัดแูลกจิการ 5 หมวด จรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ จรรยาบรรณกรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท 
20.  เปิดเผยนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี8 หลกัปฏบัิต ิจรยิธรรมในการด�าเนนิธุรกจิ จรรยาบรรณ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 
ฉบับปรับปรุงใหม่ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

21.  เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รปัช่ัน  และข้อปฏบัิตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัช่ัน และเผยแพร่ผ่าน  website ของบรษัิท
22.  เผยแพร่ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
23.  จัดท�าและเผยแพร่ จดหมายข่าวที่น�าเสนอผลการด�าเนินงานของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท 
24.  เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท (Press Release) ผ่าน website ของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษัิทมีบทบาทหน้าท่ีส�าคญัในการช้ีแนะทิศทางการด�าเนนิงานของบรษัิท ตดิตามดแูลการท�างานของฝ่ายจดัการ จดัให้มกีาร

ก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ และจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
พร้อมจดัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจกให้กบักรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ก�ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทและผูถ้อืหุ้น 
พร้อมดแูลให้บรษัิทมกีารด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ อย่างถกูต้องและตามกฎหมาย

คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดหน้าท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชดัเจน มีประธานกรรมการบรหิาร ในฐานะหัวหน้า
คณะฝ่ายจดัการ  ซ่ึงได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทให้มหีน้าท่ีดแูลการด�าเนนิธรุกจิบรหิารกจิการงานของบรษัิท  และการปฏบัิตงิานของบรษัิท
ให้บรรลตุามวัตถปุระสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกบันโยบายท่ีคณะกรรมการบรษัิทก�าหนด

ในปีท่ีผ่านมา ไม่ปรากฏบรษัิทฯ 
-  มีการกระท�าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
-  มีการกระท�าผิดด้านการทุจริต หรือกระท�าผิดจริยธรรม 
-  มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
-  มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท  เนื่องจากความล้มเหลวในการท�าหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพ ทั้งด้านการบริหารการจัดการ การตลาด กฎหมาย และบัญชีการเงิน ไม่จ�ากัดเพศ  
และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ บริษัทฯ ด�าเนินกิจการ
อยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหน้า 71 
ในรายงานประจ�าปีนี้
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1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน ซ่ึงทุกท่านมคีณุสมบัตคิรบถ้วนในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระตาม

หลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก�าหนด คิดเป็น 33.33% ของกรรมการท้ังคณะ ซ่ึงเป็นสัดส่วนตามมาตรฐานข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ
คณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้หญิงจ�านวน 1 ท่าน อีกท้ังไม่มีกรรมการอิสระคนใดท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง   

คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดนยิามกรรมการอสิระ ซ่ึงเข้มกว่าหลักเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. ก�าหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทและ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท นิยาม “กรรมการอิสระ”  
ระบุอยู่ในแบบ 56-1 เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 55 ปี พ.ศ. 2563 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท 
(http://www.icc.co.th)    

1.3 กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบรษัิท แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา เป็นผูส้รรหาและกลัน่กรองบุคคลท่ีเหมาะสม โดยมกีระบวนการสรรหาท่ีชัดเจน 

และโปร่งใส โดยมีการจัดท�าตารางความรู้ ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
ของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะท่ีจ�าเป็น ซ่ึงยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ  
ตลอดจน ความรู้ ความช�านาญ เฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล  เพื่อให้ม่ันใจว่าบุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความ
สามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

1.4 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ  
คณะกรรมการบรษัิทได้รบัแต่งตัง้จากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น  มวีาระการด�ารงต�าแหน่งตามข้อบังคบัของบรษัิท และเม่ือครบวาระแล้วอาจ

ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีก บริษัทฯ ไม่ได้ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ ถึงแม้
ว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี จ�านวน 2 คน แต่เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัทฯ ต้องการ  และยังคงปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการด้วย
ความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจน
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

1.5 จ�านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปด�ารงต�าแหน่ง
คณะกรรมการบรษัิทไม่ได้ก�าหนดนโยบายจ�ากดัจ�านวนบรษัิทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่  

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ข้ึนอยู่กับจ�านวนบริษัทท่ีด�ารง
ต�าแหน่ง หากกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ-
บริษัทและผู้ถือหุ้น  ซ่ึงปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจ�านวน 1 ท่าน ท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า  5 บริษัท  แต่บริษัทฯ 
มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัทได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับบริษัทอย่างเต็มท่ี โดยได้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอทุกครั้ง และท�าคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท  ประวัติ  ประสบการณ์  การถือหุ้นในบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอ่ืน หน้า 8-17 ในรายงานประจ�าปี    

1.6 การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบรษัิท มนีโยบายให้กรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท ในบรษัิทอ่ืน ต้องรายงานให้ประธาน

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
นโยบายและวธิปีฏบัิติในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทท่ีบรษัิทอ่ืนของกรรมการบรษัิท กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร  บรษัิท

ในเครอืสหพฒัน์มีทีมผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูพิ้จารณาว่า  บรษัิทอ่ืนนัน้ประกอบธรุกจิอะไร มีความจ�าเป็นต้องให้กรรมการบรษัิทหรอืผูบ้รหิารจากบรษัิท
ใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจ�าเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือ
ผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความช�านาญในธุรกิจนั้นๆ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทยังก�าหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบรหิาร ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัท
ร่วมของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

1.7 การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
ด้วยบทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบท่ีแตกต่างกนัระหว่างประธานกรรมการบรษัิท กบัผูบ้รหิารสงูสดุขององค์กร บรษัิทฯ จงึก�าหนด

ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้อ�านวยการ  เพื่อแบ่งแยกหน้าท่ีการก�ากับดูแลกิจการและการบริหาร
งานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอ�านาจด�าเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการแต่ละคณะ ประธานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  จัดท�าเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะและ
มีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ท่ีก�าหนดและแยกอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการ 
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ซ่ึงประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เช่ือม่ันว่าได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีมาโดยตลอด และได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องท่ีส�าคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะท่ีเกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วง
ดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

1.8 เลขานุการบริษัท
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มิลินทางกูร ซ่ึงเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

การปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท อีกท้ังมีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้รับผิดชอบ ท�าหน้าท่ีเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหาร
งานของบริษัทด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดูจากหน้า 72  
ในรายงานประจ�าปีนี้

2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ีมคีวามรูค้วามช�านาญท่ีเหมาะสม ดูแลรบัผดิชอบงานในแต่ละด้าน และรายงาน

ผลต่อคณะกรรมการบรษัิทอย่างสม�า่เสมอ ปัจจบัุนประกอบด้วย คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการธรรมาภบิาล โดยมขีอบเขตอ�านาจหน้าท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
แต่ละชดุเป็นอสิระกนั เพือ่ช่วยในการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิท รายละเอยีดดจูากหน้า 106-111 ในรายงานประจ�าปีนี้

คณะกรรมการบรษัิทได้จดัท�ากฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ  โดยก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี เพือ่แบ่งแยก
บทบาทหน้าท่ี ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบรษัิท และฝ่ายจดัการไว้อย่างชัดเจน พร้อมเผย
แพร่ผ่าน website ของบรษัิท 

โครงสร้างคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละชดุ รายละเอียดดจูากหน้า 76-77 ในรายงานประจ�าปีนี้  
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษัิท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกท่าน เป็นกรรมการท่ีมีความรู้  

ความสามารถ มีประสบการณ์ในการท�าหน้าท่ีดงักล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกท้ังได้ปฏบัิต ิหน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบ  ซ่ือสตัย์สจุรติ และไม่ออกเสยีง
ในวาระท่ีตนมีส่วนได้เสยี

3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
3.1 ภาวะผู้น�า และวิสัยทัศน์  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้น�าและมี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจ�าทุกปี  
เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่งคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการ บริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่ส�าคัญ  
โดยเฉพาะเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ  (Key Performance Indicators : KPI) พร้อมให้ความเห็นชอบในการก�าหนดตัวชี้วัดและการตั้งเป้า
หมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจ�าทุกปี  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี  2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ-
บริษัท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2562 - 
2564 ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันแล้ว เห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการด�าเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รายละเอียดดูจาก
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 36-40 ในรายงานประจ�าปีนี้

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิท ไดต้ดิตามผลการด�าเนนิงานของฝา่ยจดัการ และดแูลให้มีการน�ากลยทุธข์องบรษัิทไปปฏบัิต ิ โดย
ฝ่ายจัดการจะรายงานแผนการปฏิบัติงาน และการวางแผนกลยุทธ์  ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามล�าดับเป็น
ประจ�าทุกเดอืน  ซ่ึงในการประชุมแตล่ะคณะจะก�าหนดเป็นวาระ รบัทราบผลการด�าเนนิงานของบรษัิทแตล่ะเดอืน พรอ้มทบทวนแผนกลยุทธร์ายไตรมาส  
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ฝ่ายจัดการควรน�าไปพัฒนาปรับปรุง 

3.2 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี   
คณะกรรมการตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  หลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท�า
เป็นรูปเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อม
ได้แจกให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ผู้บริหาร  และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการด�าเนินธุรกิจ และเป็น
หลักยึดในการท�างาน และได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท รวมทั้งได้จัดท�าเป็นสื่อวีดิทัศน์ (Animation) เพื่อให้ผู้บริหาร และ
พนกังาน  เขา้ใจเรือ่งดงักลา่วไดง้า่ยขึน้  ส�าหรบัพนกังานใหมไ่ดบ้รรจหัุวขอ้จรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิและจรรยาบรรณไวใ้นการปฐมนเิทศพนกังานดว้ย
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คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารตดิตามให้มกีารปฏบัิตติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่เสรมิสรา้งให้บรษัิทฯ มีระบบการบรหิาร
จดัการท่ีด ีมคีวามโปรง่ใสในการด�าเนนิธรุกจิ ส�าหรบัผูท่ี้ละเว้นการปฏบัิตติามจะไดร้บัโทษทางวนิยัตามความเหมาะสม และอาจถกูด�าเนนิคดตีามกฎหมาย
ในกรณีทีเ่ปน็การกระท�าผดิกฎหมาย และหากพนกังานมขีอ้สงสัยที่ไมส่ามารถปฏบิตัติามหรอืตดัสินใจ ใหป้รกึษากับผูบ้งัคบับญัชาตามล�าดบัขัน้ ซึง่ใน
กรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือค�าวินิจฉัยของกรรมการผู้อ�านวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด  

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทก�าหนดให้มีการตดิตามและประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการดว้ยการจดัให้มีคณะกรรมการธรรมาภบิาล   
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาล ในการด�าเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างยั่งยืน

3.3 การจัดท�านโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
คณะกรรมการบริษัท  มีการพิจารณาเร่ืองความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการก�าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ไว้เป็นสว่นหนึง่ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และจรยิธรรมในการด�าเนนิธุรกจิพรอ้มแนวทางปฏบัิตท่ีิชัดเจนในการดแูล เพือ่ขจดัปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบดว้ยความมีเหตมุผีล เพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถ้อืหุ้น  และปฏบัิตติามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดดูจาก website ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงท่ีเข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์  ในรายการระหว่างกัน หน้า 123-128 ในรายงานประจ�าปีนี้

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

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลกัทรพัย์ และการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษัิทตอ่ ก.ล.ต. และสง่ส�าเนาให้เลขานกุารบรษัิทเพือ่รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

อีกท้ังไดก้�าหนดนโยบายให้กรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารระดบัสงู แจง้ตอ่ประธานกรรมการบรษัิททราบเกีย่วกบัการซ้ือขายหุ้นของ
บริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 

รายละเอียดดูจาก การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 113 ในรายงานประจ�าปีนี้

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

หนว่ยงานตรวจสอบภายในท�าหนา้ท่ีตรวจสอบ ประเมินผล และตดิตามผลการปฏบัิตงิานของระบบดงักลา่ว รวมถงึระบบงานคอมพวิเตอร ์ตลอดจนให้
ค�าแนะน�าเพ่ือให้เกดิความม่ันใจวา่ไดด้�าเนนิการ ตามแนวทางท่ีก�าหนดอย่างมปีระสทิธผิล มคีวามเป็นอิสระ สามารถท�าหนา้ท่ีตรวจสอบและถว่งดลุได้
อย่างเต็มที่ รายละเอียดดูจาก การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 120-122 ในรายงานประจ�าปีนี้

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
ผู้ดูแล และยังว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด เป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดย
ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทกุเดือน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ- 
บริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการ
ควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด เป็นหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน ประวัติและคุณสมบัติ ดูจากหน้า 120 ในรายงานประจ�าปีนี้

3.5 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรษัิทให้ความส�าคญักบัการบรหิารความเสีย่งท่ีมผีลกระทบตอ่เป้าหมายขององคก์ร โดยมีกระบวนการบรหิารความ

เสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยนายอมร อัศวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ  

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ นายโยธิน สุวรรณเกษร์ เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มิลินทางกูร  
เป็นกรรมการเลขานกุาร เพือ่ท�าหนา้ท่ีก�ากบัดแูลให้การบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมนิความเสีย่ง และตดิตาม
แผนจัดการความเสี่ยง พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงในปี 2562 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ  

ในปี 2562 ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�าเนินการปรับเปลี่ยนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 
ใหม่  จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน “Corporate System Development” และคณะท�างาน น�า Work Process ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในแต่ละระบบงานมาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่การใช้ระบบ ERP ใหม่ และการท�าระบบ Paperless ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความ
เสี่ยงของบริษัท ท้ังการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท  
สอดคล้องกับแนวโน้มการแข่งขันและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
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4. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร โดยก�าหนดตารางการประชุมไว้

ล่วงหน้าตลอดท้ังปี และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เลขานกุารบรษัิทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมท้ังระเบียบวาระการประชุม  รายงาน
การประชมุครัง้ก่อน และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ให้คณะกรรมการบรษัิททราบเรือ่ง  เพือ่พจิารณาล่วงหน้าตามระยะเวลา
ท่ีกฎหมายก�าหนด โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ�านวยการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท
สามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย คณะกรรมการบริษัท
ทุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้อ�านวยการหรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง  เลขานุการบริษัทจะ
จดัท�ารายงานการประชุมและจดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษัิท พร้อมให้คณะกรรมการบรษัิทและผูท่ี้เกีย่วข้องตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมประชุม และถือเป็นหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง  ยกเว้นกรณีมี
เหตุจ�าเป็น หรือเจ็บป่วย และมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน�าเสนอเป้าหมาย
เชิงธุรกิจ และแผนงานประจ�าปี  รับทราบร่วมวางนโยบาย และตัดสินใจในการด�าเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงินได้เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงท�าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายแสดงความคิด
เห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสยีไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระท่ีตนมีส่วนได้เสยี และในวาระท่ีเกีย่วข้องกบัผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทท่านใด  
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 

นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
เมือ่สิน้สดุการประชุม เลขานกุารบรษัิทเป็นผูม้หีน้าท่ีจดัท�ารายงานการประชมุ  และจดัส่งให้ประธานกรรมการบรษัิทพจิารณาลงลายมือ

ชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมท่ีท่ีประชมุรบัรองแล้วจะจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ ณ ส�านกังานบรษัิท  และจดัเกบ็ในรปูแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารประชุมระหว่างกนัเองตามความจ�าเป็นอย่างสม�า่เสมอ  และ
มีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

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

ในปี 2562 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จ�านวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วม
ประชุมครบทุกท่าน

ในปี 2562 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62) คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จ�านวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าท่ีงาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 76-77  
ในรายงานประจ�าปีนี้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษัิท  จดัให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อยทุกคณะเป็นประจ�าทุกปี เพือ่ให้กรรมการ

แต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ใน
ระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การท�างานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี  2562  คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการธรรมาภบิาลเสนอให้จดัท�าแบบประเมินผลการปฏบัิตงิานของกรรมการ-
บริษัทเป็นรายบุคคล  เพิ่มเติมจากปีก่อน

หลักเกณฑ์ : ประเมินครอบคลุมเรื่อง บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การท�าหน้าท่ีของกรรมการบริษัท 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

การก�ากับดูแลกิจการ 
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ขั้นตอน : ในปี 2562 เลขานุการบริษัทจะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผลการ
ปฏบัิตงิานของกรรมการบรษัิทเป็นรายบุคคล แบบประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ให้กรรมการบรษัิท และกรรมการชุดย่อย
ทุกท่าน ประเมนิผลการปฏบัิตงิาน และเป็นผูร้วบรวม และรายงานสรปุผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือรบัทราบและหารอืกนัเป็นประจ�าทุกปี

การประเมินผลงานประจ�าปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยการประเมินผลงานประธานกรรมการบริหาร (CEO) จากผลการปฏิบัติ
งานในแต่ละเดือน การปฏิบัติตามนโยบายและการก�าหนดกลยุทธ์ ภาวะผู้น�า รวมท้ังผลงานด้านการขายและการท�าก�าไรของบริษัทในแต่ละปี ความ
สัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย และจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และอีกส่วนหนึ่งจากการประเมินของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ตามแบบประเมินท่ีบริษัทฯ ก�าหนดข้ึน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมิน
กรรมการบริหารท่านอ่ืนๆ ตามหัวข้อท่ีได้ก�าหนดข้ึน เพือ่ใช้ส�าหรบัพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรหิารส่วนหนึง่ และอีกส่วนหนึง่จากดลุยพินจิ
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และ CEO
1.  คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 80.37% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
 2.  คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 81.36% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
 3.  คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 76.81% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
 4.  คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 90.00% อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
 5.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 82.38% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
 6.  คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 75.88% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
 7.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ  83.25% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
 8.  คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 87.94% อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
 9.  CEO ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 78.99% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

6. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทดูแลและด�าเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะตามอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์  ภาระหน้าที่  

ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่
เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ( CEO ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก�าหนด  
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร(CEO) ทั้งแบบระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส และ
ระยะยาว ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการด�าเนินงานของบริษัท  

คา่ตอบแทนของประธานกรรมการบรหิารในปี 2561  ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในปี 2562  ประกอบดว้ย  เงนิเดอืน  โบนสั  เงนิบ�าเหนจ็  
และเบี้ยประชุม รวมเป็นเงิน 8,518,100 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก�าหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน
ของผู้บริหารแต่ละคน

หลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 รายละเอียดดูจาก หน้า 73-74  
ในรายงานประจ�าปีนี้  

กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน  (ESOP)  มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษายึดเหนี่ยวให้ผู้บริหาร  และพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัท
อย่างมั่นคงถาวร  อีกทั้งพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นยังมีภาระต้องเสียภาษีจากการรับโอนหุ้น  จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยังไม่เอื้ออ�านวย  ท�าให้
บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบรษัิท มีนโยบายสง่เสรมิและสนบัสนนุให้มกีารพัฒนาความรู ้ให้กบักรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน อย่างตอ่เนือ่ง      
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัท ให้ความ

ส�าคญัตอ่การเข้ารว่มสมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชนต์อ่การปฏบัิตหินา้ท่ีกรรมการ โดยเข้ารว่มอบรมหลกัสตูร 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  
อนัเปน็ประโยชน์แกก่ารปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบรหิาร  และรวมถึงหลักสูตรตา่งๆ ที ่IOD จะจัดขึน้อกีต่อไปในอนาคต

การก�ากับดูแลกิจการ 
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ชื่อกรรมการและผู้บริหาร ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา

1. นายนพพร  พงษ์เวช -  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. นางดวงพร  สุจริตานุวัต -  หลักสูตร Capital Market Academy (CMA8)

   จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-  หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT3)

   จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-  หลักสูตร Advanced Security Management Program (ASMP2)

   จัดโดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  หลักสูตร ASEAN Economic Community Program (AEC2)

   จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

3. นายณัฐพัฒน์  เพ็ชรรัตนาภรณ์ -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

   •  TFRS 15 รายได้ตามสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

   •  TFRS 16 สัญญาเช่า

-  Update ภาษีปี 2562

   จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือสหพัฒนฯ

4. ผู้บริหารทุกคน -  จริยธรรมกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

-  ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านการคอร์รัปชั่น  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

   โดย อาจารย์ธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข

-  Executive Leadership

   โดย มล. ชัยวัฒน์  ชยางกูร

-  Marketing Trend 2019

   โดย ดร. เอกก์  ภทรธนกุล

-  Being Disrupted of Being Disruptor

โดย คณุทรงพล  ชัญมาตรกจิ

-  ICC Business Strategy

โดย ดร. พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา  ดูงาน และทัศนศึกษากับบริษัทคู่ค้า หรือองค์กรอื่นๆ อยู่สม�่าเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ           

8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีเข้ารับต�าแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก พร้อมจัดท�าคู่มือกรรมการให้กับ

กรรมการใหม่ เพ่ือกรรมการใหม่ได้ศกึษาข้อมูลส�าคญัของบรษัิท  นโยบายในการก�ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ  จรรยาบรรณกรรมการ-
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. มหาชน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. 

นอกจากนี้บริษทัฯ ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาและทบทวนกฎระเบยีบข้อก�าหนดต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

9. แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดนโยบายในการสืบทอดต�าแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้น
คณะกรรมการบรษัิท มอบหมายให้กรรมการผูอ้�านวยการและรองประธานกรรมการบรหิารร่วมกบัฝ่ายส�านกังานบรษัิท จดัท�าแผนสบืทอด

ต�าแหน่งผู้บริหาร ดังนี้
1. จดัให้ผู้บรหิารระดบัรองๆ ลงไปได้มโีอกาสใกล้ชิด และได้ท�างานร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงู - ระดบัผูอ้�านวยการฝ่าย ท้ังในระดบัสายงาน 

และข้ามสายงาน    
2. ก�าหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางต�าแหน่งให้เหมาะสม

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตรดังนี้

การก�ากับดูแลกิจการ 
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3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจ�าเป็น
4. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงานบริหารระดับสูง
5. จัดตั้ง  Corporate Strategies and Strategic Directions  และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางได้ท�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. จดัอบรมผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบักลางให้มีจติส�านกึในความรบัผดิชอบ และความซ่ือสตัย์ต่อองค์กร และมององค์กรในภาพรวม

มากยิ่งขึ้น
10. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากข้ึน ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ 

ผู้บริหารระดับรองๆ
11. จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม มาประจ�าอยู่ในแต่ละฝ่าย เช่น DFO ฝ่าย
12. จัดให้มีการเขียนแผนการท�างานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหารระดับรองๆ  
13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางต�าแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
14. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและผลการปฏิบัติ
 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึบทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้�าองค์กร  เข้าใจประโยชน์และหลกัปฏบัิตติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี ส�าหรบั

บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ในการน�าไปใช้สร้างคณุค่าให้กบักจิการอย่างย่ังยืน จงึให้ความส�าคญัต่อการสร้างระบบการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี  
และมุง่มัน่ท่ีจะยกระดบัมาตรฐานการก�ากบัดแูลกจิการอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท เป็นไปด้วยความโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ ม่ันคง
และเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่าย  โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้อง
ตามหลักการก�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 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ป ี
2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. มาปฏิบัติปรับใช้ตามความเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code เพื่อให้มั่นใจว่า มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ และน�าไปสู่ผลการปฏิบัติที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ส�าหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯ จะน�าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล

1. คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่ คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีนโยบายจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่

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

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญ

ของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่ง  

ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ีของตนตามท่ีได้รบัความไว้วางใจจากคณะกรรมการบรษัิทและผูถ้อืหุ้น

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

ของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน  9  ปี ของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทยังคงปฏิบัติหน้าที่

กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผล

ประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3. ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ถึงแม้ประธานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา ของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้

ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ประสบการณ์ในการท�าหน้าท่ีดงักล่าวเป็นระยะเวลานาน  อีกท้ังได้ปฏบัิตหิน้าท่ี

ด้วยความรบัผดิชอบ ซ่ือสตัย์สจุรติ และไม่ได้ออกเสยีงในวาระท่ีตนมีส่วนได้เสยี

การก�ากับดูแลกิจการ 
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ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล

4. ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ถงึแม้ประธานกรรมการบรษัิทไม่เป็นกรรมการอสิระ แต่ประธานกรรมการบรษัิท

ได้ท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูลบรษัิทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยค�านงึถงึผลประโยชน์

ของบรษัิทเป็นส�าคญั และไม่เอ้ือผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึง่ อีกท้ังยัง

สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้ร่วมอภิปราย

และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย
 1.    คณะกรรมการบริษัท
 2.    คณะกรรมการบริหาร
 3.    คณะกรรมการตรวจสอบ
 4.    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 5.    คณะกรรมการสรรหา
 6.    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 7.    คณะกรรมการธรรมาภิบาล
รายช่ือกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 76-77 ในรายงานประจ�าปี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการด�าเนินงานของบริษัท  ว่ามีการด�าเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้ค�าแนะน�าอย่างรอบคอบ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือท�าหน้าท่ีดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ  

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี และความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท มีประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะท�าหน้าที่ดูแล
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

-  คณะกรรมการบรษัิท มีจ�านวน 12 ท่าน โครงสร้างกรรมการบรษัิทตามหน้า 97-98 ในรายงานประจ�าปีนี ้และก�าหนดให้มกีารประชุมทุกเดอืน
ในปี 2562 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62) คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละ
ท่าน ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 76-77 ในรายงานประจ�าปี

-  คณะกรรมการบริหาร คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 10 ท่านประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน และ
ผู้บริหาร 6 ท่าน ให้ท�าหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจ�าของบริษัท และก�าหนดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์

ในปี 2562 (ตามอายุปีกรรมการตัง้แต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62) คณะกรรมการบรหิารจดัประชุมทุกสปัดาห์ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริหารแต่ละท่าน ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 76-77 ในรายงานประจ�าปีนี้

-  คณะกรรมการตรวจสอบ คอื กรรมการบรษัิทท่ีเป็นกรรมการอสิระ  มคีณุสมบัตติามท่ีพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�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

บรษัิทฯ ไม่ได้ก�าหนดจ�านวนวาระท่ีจะด�ารงต�าแหน่งตดิต่อกนัได้นานท่ีสดุของกรรมการตรวจสอบ ข้ึนอยู่กบัการพจิารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2562 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จ�านวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าท่ีงาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารหน้า 76-77 ในรายงาน
ประจ�าปีนี้

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

ในปี 2562 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม จ�านวน 2 ครั้ง การเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าท่ีงาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
หน้า 76-77 ในรายงานประจ�าปีนี้
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- คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบรษัิท 5 ท่าน มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุมประจ�าปีละ 1 ครัง้ และจดั
ประชมุเป็นวาระพเิศษกรณจี�าเป็น

ในปี 2562 (ตามอายุปีกรรมการตัง้แต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62)  คณะกรรมการสรรหามกีารประชุม จ�านวน 3 ครัง้ การเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการสรรหา ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าท่ีงาน  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารหน้า 76-77 ในรายงานประจ�าปีนี้

- คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบรษัิท 2 ท่าน และฝ่ายจดัการ 3 ท่าน มวีาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ  2 ปี ก�าหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ และจดัประชมุเป็นวาระพเิศษกรณจี�าเป็น

ในปี  2562  (ตามอายปีุกรรมการตัง้แต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมีการประชุมจ�านวน 11 ครัง้ การเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าท่ีงาน และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารหน้า 76-77 ในรายงาน
ประจ�าปีนี้

- คณะกรรมการธรรมาภบิาล  ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบรษัิท 1 ท่าน และฝ่ายจดัการ 2 ท่าน มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 1 ปี และก�าหนดให้มกีารประชมุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และจดัประชุมเป็นวาระพเิศษกรณจี�าเป็น  

ในปี 2562 (ตามอายปีุกรรมการตัง้แต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62 ) คณะกรรมการธรรมาภบิาลมกีารประชุม จ�านวน 5 ครัง้ การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการธรรมาภบิาล ตามตารางแสดงต�าแหน่งหน้าท่ีงาน และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารหน้า 76-77 ในรายงานประจ�าปีนี้

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษัทออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการบริษัทที่จะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม โดยท่ีกรรมการบรษัิทซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งแล้ว อาจได้รบั
เลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 คน ดังนั้นกรรมการบริษัทแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งวาระคราวละ 3 ปี

2. นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากต�าแหน่ง เม่ือลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากต�าแหน่ง  หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

3. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะ
กรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนต�าแหน่งท่ีว่างลง บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการบริษัทดัง
กล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง  ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท  การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึง
บริษัท

5. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ�านวนผูถ้อืหุ้นซ่ึงมาประชุม  และมสีทิธอิอกเสยีงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีถอืโดยผูถ้อืหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

และก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ�านาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ 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. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
8. พิจารณาอนุมัติการปรับสภาพ ท�าลาย ตัดบัญชี ซ่ึงสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนท่ีเลิกใช้ ช�ารุด สูญหาย ถูกท�าลาย 

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

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

ด�าเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ ท้ังมีอ�านาจถอนค�าร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท  
แต่งตั้งทนายว่าความ เพื่อฟ้องหรือย่ืนค�าให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อด�าเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงท่ีสุด ส�าหรับเรื่องท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการค้า  
และ / หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า

12. บรรดาอ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และการท�ารายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

การก�ากับดูแลกิจการ 
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13. เสนอการเพิ่มทุน ลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ / หรือวัตถุประสงค์
ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

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

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

บริษัท
18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏบัิตหิน้าท่ีจดัการบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏบัิตคิณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ
กฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม�่าเสมอ
 - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
 - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและเชื่อถือได้
 - รายงานผลการด�าเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์
 - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
3. ก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการด�าเนนิงานของบรษัิท ก�ากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย

ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ควบคุมการด�าเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมการติดตามพันธะที่ก�าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท
5. อนมัุตแิผนงานและงบประมาณประจ�าปี รวมท้ังก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผน

งานที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมให้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท 

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

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

ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด�าเนินการ และการ
เปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ / หรือสอบทานแล้ว และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
11. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งก�าหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน

ก�าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี)  และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น  ในระหว่าง  21 วันก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ ส�านักงานใหญ่ และส�านักงานสาขาของบริษัทไม่น้อย
กว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ  ก�าหนดวันเพื่อก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่เกิน  2  เดือน  เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  และสิทธิในการรับเงินปันผล

12. จดัท�ารายงาน “ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทต่อรายงานทางการเงนิ” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท (แบบ 
56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

13. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้อง
ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ
15. อื่นๆ ตามข้อก�าหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�านาจให้กรรมการบริหารลงนามกระท�าแทนบริษัทในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
- อ�านาจด�าเนินการ

1. ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. พิจารณา วินิจฉัยการเข้าท�ารายการกับบุคคลท่ีเข้าข่ายรายการท่ีเกี่ยวโยงท้ังหมดทุกวงเงิน และสรุปผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ 
3. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

การก�ากับดูแลกิจการ 
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- หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. รบัทราบและปฏบัิตติามนโยบายและกลยุทธ์การด�าเนนิงานของบรษัิท ซ่ึงก�าหนดโดยคณะกรรมการบรษัิทและ / หรอืคณะกรรมการบรหิาร 

เช่น เรยีกร้อง ทวงถาม และรับช�าระหนี้ หรือเรยีกร้องทวงถามทรัพย์สินใดๆ รวมทัง้ผลประโยชน์ หรือสทิธิต่างๆ จากบคุคล และบริษทั ห้างร้าน  หนว่ย
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอ�านาจตกลง เงื่อนไข และลงลายมือชื่อใน
สัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการบริหารโดยสม�่าเสมอ
  - โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
  - โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
4. ก�ากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่ส�าคัญ แผนงาน และงบประมาณประจ�าปี
5. รบัผดิชอบในการจดัท�างบการเงนิ  รายงานทางการเงนิให้ผูส้อบบัญชีท�าการตรวจสอบ  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ รวมทั้งมีอ�านาจสั่งจ่ายเช็ค ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน
6. พิจารณา วินิจฉัย การกู้เงิน / คืนเงินกู้ การออกหุ้นกู้ของบริษัททั้งหมด ทุกวงเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และสรุปผล  

เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาอนมัุตกิารให้กูย้มื / ยกเลกิการให้กูยื้ม ภายในวงเงนิท่ีคณะกรรมการบรษัิทก�าหนด ส�าหรบัวงเงนิท่ีเกนิอ�านาจให้พจิารณาวินจิฉัย

และสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด  ส�าหรับวงเงินที่

เกินอ�านาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ท�าสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า  ให้เช่าช่วงสังหาริมทรัพย์  
และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งจดทะเบียนสิทธิการให้เช่า และ / หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่า และ / หรือการเช่าช่วงต่างๆ 
ทุกประเภทกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มี
อ�านาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

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

10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัทต่างๆ ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดส�าหรับวงเงินท่ีเกินอ�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. รบัผดิชอบงานทางด้านการบรหิารงานบุคคล เช่น รบัพนกังานเข้า ปลดพนกังานออก และมอี�านาจลงโทษหรอืให้คณุกบัพนกังาน โยกย้าย

ต�าแหน่ง หน้าที่การงานของพนักงาน และมีอ�านาจบังคับบัญชาพนักงาน ออกค�าสั่งให้พนักงานปฏิบัติ รวมทั้งท�าสัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับ
บุคคลต่างๆ และให้มีอ�านาจในการตกลงเงื่อนไข และลงลายมือช่ือในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกับกรมแรงงาน 
หน่วยงานประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท

18. แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย พจิารณาความด ีความชอบ ตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังานในต�าแหน่งบรหิารระดบัต่างๆ
19. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระท�าความผิดต่อบริษัท เพื่อให้ด�าเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ 

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 และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอ�านาจ เชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่ง

เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอ�านาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการ 
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- หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่ส�าคัญของบริษัท รวมทั้งเปิด

เผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บรษัิทมีระบบการควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมเพยีงพอ และมีประสทิธผิล 
3.  สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท
4.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน รวมท้ังดแูลให้ผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน มีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การพัฒนาฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.  พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง  บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า

ตอบแทนที่สมควร เพื่อขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

8. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน  ท้ังนี ้เพือ่ให้ม่ันใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ต่อบริษัท

9. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข)   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง  และการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
(ค)   ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง)   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(จ)   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ

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 หรือกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง

อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท�าดงักล่าว ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัท  มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ  เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชั่น  

หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน และรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการด�าเนินการใน
การติดตามที่เหมาะสม

13. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
14. ทบทวน  ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นประจ�าทุกปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ปฏบัิตกิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย  ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยอาศยัอ�านาจตามข้อบังคบั

ของบริษัทและกฎหมาย
การปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยัง

คงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

การก�ากับดูแลกิจการ 
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- อ�านาจด�าเนินการ
1. มีอ�านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรอืพนกังานของบรษัิทท่ีเกีย่วข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรอืส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเกีย่วข้องจ�าเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

- หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท  และผู้บริหารระดับสูง
2. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
4. พิจารณาก�าหนดวงเงนิค่าตอบแทนส�าหรบัคณะกรรมการบรษัิท (โดยค�านงึถงึผลประกอบการของบรษัิท และเปรยีบเทียบกบัอุตสาหกรรม

เดยีวกนั) วงเงนิค่าตอบแทนท่ีได้รบัอนมัุตจิากท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นและจ�านวนเงนิค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทและท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น

5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่มิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท) เป็นรายบุคคล โดย
ค�านึงถึงอ�านาจหน้าที่และปริมาณงานความรับผิดชอบ  และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
- อ�านาจด�าเนินการ
1. มีอ�านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรอืพนกังานของบรษัิทท่ีเกีย่วข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรอืส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเกีย่วข้องจ�าเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

-  หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือก โดยค�านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ

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

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

เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. จัดท�าความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ 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�าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญภายนอกในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้

จ่ายของบริษัท
2. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

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

ของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่ส�าคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดแูลให้บรษัิทมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งท่ีเหมาะสม และมปีระสทิธิภาพ  รวมท้ังความเสีย่งการทุจรติคอร์รปัช่ัน โดยให้ความส�าคญั

กับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. ดูแลให้บริษัท  และหน่วยงานของบริษัท  ปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

การก�ากับดูแลกิจการ 
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6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- อ�านาจด�าเนินการ

1. มีอ�านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรอืพนกังานของบรษัิทท่ีเกีย่วข้องมาชีแ้จงให้ความเห็น ร่วมประชุม หรอืส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเกีย่วข้องจ�าเป็น
2. ขอรับค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�าเป็นด้วยค่า

ใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างาน เพื่อด�าเนินการด้านธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ก�าหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ หลักการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ

กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และระเบียบปฏบัิติให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ  ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง

2. ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งติดตามดูแล ให้ค�าปรึกษา เสนอ
แนะ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น 

4. ดแูล ให้ค�าแนะน�า และตดิตามการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม (Corporate Social Responsibility : 
CSR)

5. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการธรรมาภบิาล เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการธรรมาภิบาล

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. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนน

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

อ�านาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ดังนี้
1. ด�าเนนิการและ / หรือ บริหารงานประจ�าวนัของบรษัิท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคบั และระเบียบบรษัิท
2. ด�าเนนิการบรหิารงานให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษัิท ด้วยงบประมาณท่ีได้รบัอนมัุตอิย่าง

เคร่งครดั  ซื่อสัตย ์ สจุริต  และระมดัระวงั  รักษาผลประโยชน์ของบรษัิท และผูถ้อืหุ้นอย่างดท่ีีสดุ
3. ด�าเนินกจิการงานต่างๆ ของบรษัิท ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีท่ีคณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดไว้เป็นแนวทางปฏบัิติ
4. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการด�าเนนิงานตามมตท่ีิประชุม และผลการด�าเนนิงานของบรษัิทท่ีส�าคญัต่อคณะกรรมการบรษัิท

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกเดือน
5.   สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล
6. ปฏบัิติการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย

การก�ากับดูแลกิจการ 
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
บรษัิทฯ  มคีณะกรรมการสรรหา ท�าหน้าท่ีสรรหาคดัเลอืกและกลัน่กรองบุคคลท่ีทรงคณุวฒุท่ีิได้รบัการเสนอชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง  
1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. คณุสมบัตขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย  (Board Diversity)  ท้ังด้านคณุวฒุทิางการศกึษา  ทักษะวชิาชีพ  ความ

รูค้วามเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีต้องการเพิม่เตมิและเป็นประโยชน์ต่อธรุกจิของบรษัิท  และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของ
บริษัท  โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ  อายุ  เชื้อชาติ  เป็นต้น

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

ชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา
 5. กรณีการสรรหากรรมการอิสระ  ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ ก.ล.ต.
กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหามหีน้าท่ีสรรหาและกลัน่กรองบุคคลผูท้รงคุณวฒุ ิท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท น�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาก่อนเสนอท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น เว้นแต่กรณท่ีีมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพจิารณาแต่งตัง้บุคคล
เข้าเป็นกรรมการบรษัิทแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดือน  ตาม
ข้อบังคบัของบรษัิท ท้ังนีบุ้คคลท่ีเข้ามาเป็นกรรมการบรษัิทดงักล่าวจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากบัวาระท่ียังเหลอือยู่ของกรรมการบรษัิทท่ีตนแทน

2. คณะกรรมการสรรหาวเิคราะห์ทักษะ  ประสบการณ์  ความรู ้ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ  มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตอบสนองความต้องการของต�าแหน่งที่ว่างลง  โดยจดัท�าตารางความรู ้ ความช�านาญเฉพาะด้านของกรรมการ  (Board  Skill  Matrix)  เพ่ือเป็นข้อมูล
ใช้ประกอบการพจิารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท

  นอกจากนีใ้นการสรรหาคดัเลอืกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พจิารณาเพ่ิมเตมิในเรือ่งความรู ้ ความสามารถ  ประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีความจ�าเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่

3. นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหาได้พจิารณาบคุคลท่ีเสนอช่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิทเพ่ิมเตมิจากท�าเนยีบกรรรมการอาชีพ  ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

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

เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  55 ปี พ.ศ. 2563 พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อกรรมการ
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการ

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

2. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท  โดยคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น  ที่มีความรู้

ความสามารถมคีณุสมบัตเิหมาะสมเข้าใจในธรุกจิของบรษัิทเป็นอย่างด ี และสามารถบรหิารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบรษัิท
มอบหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  พร้อมน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงสุดไว้อย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ในฐานะ
หัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการด�าเนินธุรกิจบริหารการงานของบริษัท  

อีกท้ังบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในการสืบทอดต�าแหน่งในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูงสุด โดยมี
กระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส

การสรรหาผู้บริหาร
บริษัทฯ พิจารณาสรรหาพนักงานภายในบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ  

เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคต  โดยผ่านขั้นตอนการประเมิน
ศกัยภาพของพนกังาน  ซึง่พนกังานท่ีได้รบัการประเมนิว่ามศีกัยภาพในการท�างานด ีจะได้รบัมอบหมายงานท่ีท้าทายและมหีน้าท่ีความรบัผดิชอบท่ีสงู
ข้ึน ซ่ึงบรษัิทฯ เตรยีมความพร้อมในการพฒันาพนกังานทุกระดบัเพือ่ทดแทนในกรณท่ีีมตี�าแหน่งงานว่างลง   ในกรณท่ีีไม่สามารถสรรหาบุคคลภายใน
ที่เหมาะสม จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  และเสนอต่อประธาน
กรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การก�ากับดูแลกิจการ 
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การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
บริษัทฯ  มีบริษัทย่อย  4 บริษัท  นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย  โดยมีประธาน

กรรมการบริหาร เป็นประธานบริษัทในบริษัทย่อย  มีบทบาทอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับและบริหารงานของบริษัทย่อย  ก�าหนดให้ใช้นโยบายบัญชีตาม
บริษัทใหญ่  และในการท�ากิจกรรมใดๆ  ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ  ได้ก�าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท  ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลส�าคัญตามหลักเกณฑ์
ต่างๆ  ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น  การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  หรือการท�า
รายการส�าคัญอื่นๆ

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

นโยบายและวธิปีฏบัิติในการส่งบุคคลเพือ่เป็นตวัแทนของบรษัิทไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท  ผูบ้รหิารในบรษัิทร่วมหรอืบรษัิทลงทุน  บรษัิท
ในเครอืสหพฒัน์มทีีมผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูพิ้จารณาว่า  บรษัิทอ่ืนนัน้ประกอบธรุกจิอะไร มคีวามจ�าเป็นต้องให้กรรมการบรษัิทหรอืผูบ้รหิารจากบรษัิท
ใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจ�าเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือ
ผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความช�านาญในธุรกิจนั้น ๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดไว้ในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และก�าหนด

ไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  มีความรับผิด
ชอบ มีวินัยและมีจิตส�านึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  

ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง และ/หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่น�าข้อมูลและ
ทรพัย์สนิของบรษัิทไปใช้ เพือ่ประโยชน์ของตนเอง และ/หรอืผูอ้ืน่ และห้ามกระท�าการอันเป็นการสนบัสนนุบุคคลอ่ืนใดให้ท�าธรุกจิแข่งขันกบับรษัิท  ซ่ึง
บริษัทฯ ได้แจกนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการ  หลักการก�ากับดูแลกิจการ  5  หมวด จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร  และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด�าเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการท�างาน 
และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท (http://www.icc.co.th)  

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

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน  ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงนิแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงนิเปิดเผยแล้ว 24 ช่ัวโมง ยกเว้นการซ้ือขายตามธรุกรรมปกต ิซ่ึงไม่เกีย่วเนือ่งจากข้อมูลภายในดงักล่าว

นอกจากนัน้ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิททุกครัง้ มกีารรายงานการซ้ือขายหลกัทรพัย์และการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการบรษัิทและ
ผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมรับทราบ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัท และ ก.ล.ต. ทราบ
ทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

ในปี 2562 ท่ีผ่านมากรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร ได้ปฏบัิตติามนโยบายอย่างเคร่งครดัไม่ปรากฏการซ้ือขายหุ้นในช่วงเวลาท่ีห้าม และไม่ปรากฏ
การซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้มีกรรมการบริษัท 1 ท่าน 

ซื้อขายหุ้นของบริษัท และได้แจ้งให้ ก.ล.ต. รับทราบตามระยะเวลาที่ก�าหนด พร้อมรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบด้วย

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

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

ในปี 2562  ที่ผ่านมา  กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

การก�ากับดูแลกิจการ 



114 รายงานประจำาปี 2562

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีโดยมีรายละเอียด ดังนี้

โดยบริษัท Amis Du Monde SARL, บริษัท Canchana  International  Co.,  Ltd. และบริษัท ไหมทอง จ�ากัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีราย
เดียวกับบริษัท 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�า

งบการเงินได้ทันตามก�าหนดเวลา
2.    ค่าบริการอื่น

ในรอบปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษทัย่อย ส�านักงาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2562 2561

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)    2,480,000    2,300,000

บริษัทย่อย 4 บริษัท       534,871       558,245

รวม    3,014,871    2,858,245

การก�ากับดูแลกิจการ 


