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การกำากับดููแลกิจการ
คณะกรรมการบริษััท มีความม่�งมั�นในการดำำาเนินธุ่รกิจอย่�างย่ั�งย่ืน บนพื้ื�นฐานของเศรษัฐกิจพื้อเพื้ีย่ง คือ ความพื้อประมาณ ความมีเหตุ่ผล 

และการมีภูมิูค่�มกันที�ดำ ีโดำย่อาศัย่ความรู� ความรอบคอบ และความระมดัำระวงัในการดำำาเนนิงาน โดำย่ยึ่ดำหลกัการกำากบัดำแูลกิจการที�ดำ ีและให�ความสำำาคญั
ตุ�อการสำร�างระบบการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี  

โดำย่มีความเชื่ื�อมั�นว�าการมีระบบบริหารจัดำการที�ดำี โปร�งใสำ และตุรวจสำอบไดำ� ตุลอดำจนมีการถ่�วงดำ่ลอำานาจ และระบบการควบค่มภูาย่ในที�มี
ความเพื้ีย่งพื้อและเหมาะสำม ควบคู�ไปกับการเคารพื้สำิทธุิและความเท�าเทีย่มกันของผู�ถ่ือห่�นและรับผิดำชื่อบตุ�อผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ และไม�เกี�ย่วข�องกับการ
คอร์รัปชื่ั�นท่กรูปแบบทั�งทางตุรงหรือทางอ�อม  จะเป็นปัจจัย่สำำาคัญที�ชื่�วย่เสำริมสำร�างให�องค์กรมีภููมิค่�มกันที�ดำีและสำร�างความเจริญเตุิบโตุอย่�างสำมดำ่ลและ
ย่ั�งย่ืนในระย่ะย่าว 

คณะกรรมการบริษััท มอบหมาย่ให�คณะกรรมการธุรรมาภูิบาล กำากับดำูแลและสำ�งเสำริมให�การดำำาเนินงานของบริษััทสำอดำคล�องกับนโย่บาย่การ
กำากับดำูแลกิจการที�ดำี จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ และจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน พื้ร�อมมีการตุิดำตุามและประเมินผลการ
ปฏิิบัตุิ เพื้ื�อให�มั�นใจว�าไดำ�มีการนำาไปใชื่�ในการทำางานอย่�างมีประสำิทธุิภูาพื้

แนวปฏิิบัติิที่่�ดู่ของหลักการกำากับดููแลกิจการ
คณะกรรมการบริษััท จึงไดำ�กำาหนดำนโย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการที�ดำี เพื้ื�อให�กรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงานท่กคนย่ึดำถ่ือเป็นแนวทาง

ในการปฏิิบัตุิงาน ดำังน้� 
1. กรรมการบรษัิัท ผู�บรหิาร และพื้นกังานท่กคน  ม่�งมั�นที�จะนำาหลกัการกำากบัดำแูลกจิการ และจรยิ่ธุรรมในการดำำาเนนิธุร่กจิ และจรรย่าบรรณ

กรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน ไปปฏิิบัตุิในการดำำาเนินงานของบริษััท 
2. กรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงานท่กคน ตุ�องปฏิิบัตุิหน�าที�ดำ�วย่ความรับผิดำชื่อบ ระมัดำระวัง ซื่ื�อสำัตุย่์สำ่จริตุ โดำย่ปฏิิบัตุิตุามกฎหมาย่ 

ข�อบังคับบริษััท และประกาศที�เกี�ย่วข�อง
3. ดำำาเนินการให�โครงสำร�างการจัดำการของบริษััทมีการกำาหนดำอำานาจ หน�าที�และความรับผิดำชื่อบของคณะกรรมการแตุ�ละคณะและผู�บริหาร

อย่�างชื่ัดำเจน  
4. ดำำาเนินการให�มีระบบการควบค่มภูาย่ในและการบริหารความเสำี�ย่งให�อยู่�ในระดำับที�เหมาะสำม รวมถ่ึงการมีระบบบัญชื่ีและราย่งานทางการ

เงินที�มีความถู่กตุ�องเชื่ื�อถ่ือไดำ�
5. ดำำาเนินการให�มีการเปิดำเผย่สำารสำนเทศที�สำำาคัญอย่�างเพื้ีย่งพื้อ เชื่ื�อถ่ือไดำ� และทันเวลา ตุราบเท�าที�ไม�กระทบตุ�อประโย่ชื่น์อันชื่อบธุรรมของ

บริษััท
6. ตุระหนักและเคารพื้ในสำิทธุิแห�งความเป็นเจ�าของของผู�ถ่ือห่�น ปฏิิบัตุิตุ�อผู�ถ่ือห่�นอย่�างเท�าเทีย่มกัน
7. ดำำาเนินการโดำย่คำานึงถ่ึงความรับผิดำชื่อบตุ�อผู�ถ่ือห่�น ผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ ชื่่มชื่น สำังคมและสำิ�งแวดำล�อม
8. ม่�งมั�นสำู�ความเป็นเลิศในการดำำาเนินธุร่กจิ โดำย่ยึ่ดำมั�นในการสำร�างความพึื้งพื้อใจให�แก�ลูกค�าดำ�วย่การรับฟังัและทบทวนตุนเอง เพื้ื�อเพิื้�มศักย่ภูาพื้

ในการบริหารและสำร�างสำรรค์สำิ�งที�ดำีที�สำ่ดำอยู่�เสำมอ
9. ปลูกฝัังค่ณธุรรม จริย่ธุรรม สำร�างจิตุสำำานึกอันดำีงาม ปฏิิบัตุิตุ�อพื้นักงานดำ�วย่ความเป็นธุรรม ตุลอดำจนม่�งมั�นในการพัื้ฒนาและย่กระดัำบ 

ขีดำความสำามารถ่ของบ่คลากรอย่�างตุ�อเน่�อง 
10. ตุ�อตุ�านการท่จริตุ การคอร์รัปชื่ั�น ไม�ล�วงละเมิดำทรัพื้ย่์สำินทางปัญญา เคารพื้ตุ�อกฎหมาย่และสำิทธุิมน่ษัย่ชื่น
11. ดำำาเนินการกับความขัดำแย่�งของผลประโย่ชื่น์ดำ�วย่ความรอบคอบและมีเหตุ่ผล โดำย่ย่ึดำถ่ือประโย่ชื่น์ของบริษััทเป็นที�ตุั�ง

การที่บที่วนหลักการกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่
คณะกรรมการบริษััท กำาหนดำให�มีการทบทวนหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำีของบริษััท เป็นประจำาท่กปี อย่�างน�อย่ปีละ 1 ครั�ง เพื้ื�อพื้ัฒนาให�

สำอดำคล�องกับหลักเกณฑ์์ใหม�อย่�างตุ�อเน่�อง และทันสำมัย่ตุ�อสำภูาพื้การดำำาเนินธุ่รกิจ 
ในปี  2563 บริษััทฯ ไดำ�ดำำาเนินกิจกรรมตุ�างๆ และเป็นไปตุามแผนงานที�กำาหนดำไว� 
1. คณะกรรมการบริษััทฯ ให�ความสำำาคญักบัการย่กระดัำบหลักการกำากบัดูำแลกจิการที�ดำขีองบริษััท เพื้ื�อให�สำอดำคล�องกับหลักการกำากบัดำแูลกจิการ

ที�ดำี สำำาหรับบริษััทจดำทะเบีย่น ปี  2560 (CG Code) ของสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์ จึงจัดำทำานโย่บาย่การกำากับดำูแล
กิจการที�ดำีของบริษััท ให�เป็นไปตุามหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี สำำาหรับบริษััทจดำทะเบีย่น ปี 2560 (CG Code) ซึื่�งไดำ�รับการอน่มัตุิจากที�ประช่ื่ม 
คณะกรรมการบริษััท เมื�อวันที� 12 เมษัาย่น 2562 ประกอบดำ�วย่   

• นโย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการที�ดำี      
• หลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี  8 หลักปฏิิบัตุิ

หลักปฏิิบัตุิที� 1 ตุระหนักถ่ึงบทบาทและความรับผิดำชื่อบของคณะกรรมการบริษััทในฐานะผู�นำาองค์กรที�สำร�างค่ณค�าให�แก�กิจการ 
        อย่�างย่ั�งย่ืน 

หลักปฏิิบัตุิที� 2 กำาหนดำวัตุถ่่ประสำงค์และเป้าหมาย่หลักของกิจการที�เป็นไปเพื้ื�อความย่ั�งย่ืน
หลักปฏิิบัตุิที� 3 เสำริมสำร�างคณะกรรมการบริษััทที�มีประสำิทธุิผล
หลักปฏิิบัตุิที� 4 สำรรหาและพื้ัฒนาผู�บริหารระดำับสำูงและการบริหารบ่คลากร
หลักปฏิิบัตุิที� 5 การสำ�งเสำริมนวัตุกรรมและการประกอบธุ่รกิจอย่�างมีความรับผิดำชื่อบ

การกำากับดููแลกิจการ 



รายงานประจำาปี 256386

หลัักปฏิิบััติิที่่� 6 ดููแลัให้มี่ระบับัการบัริหารความีเสี่่�ยงแลัะการควบัคุมีภายในที่่�เหมีาะสี่มี
หลัักปฏิิบััติิที่่� 7 รักษาความีน่าเชื่่�อถื่อที่างการเงินแลัะการเปิดูเผยข้้อมีูลั
หลัักปฏิิบััติิที่่� 8 สี่นับัสี่นุนการมี่สี่่วนร่วมีแลัะการสี่่�อสี่ารกับัผู้ถื่อหุ้น

• จริยธรรมีในการดูำาเนินธุรกิจ
• จรรยาบัรรณกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน

พร้อมีนำา CG Code ไปปรับัใชื่้ให้เหมีาะสี่มีกับัการดูำาเนินธุรกิจข้องบัริษัที่แลั้ว แลัะกำาหนดูให้มี่การที่บัที่วนเป็นประจำาทีุ่กปี อย่างน้อยปีลัะ 1 ครั�ง ซึ่่�ง
ท่ี่�ประชื่มุีคณะกรรมีการบัรษิทัี่ เม่ี�อวนัท่ี่� 15 มีกราคมี 2564 ไดูพ้จิารณาที่บัที่วนหลักัการกำากบััดูแูลักจิการท่ี่�ดูข่้องบัรษิทัี่แลัว้ เห็นวา่ยงัเปน็ไปติามีแนวที่าง
แลัะสี่อดูคลั้องกับัหลัักการกำากับัดููแลักิจการท่ี่�ดู่ สี่ำาหรับับัริษัที่จดูที่ะเบ่ัยน ปี 2560 (CG Code) ข้องสี่ำานักงานคณะกรรมีการกำากับัหลัักที่รัพย์แลัะ
ติลัาดูหลัักที่รัพย์ พร้อมีมี่การนำา CG Code ไปปรับัใชื่้ให้เหมีาะกับัการดูำาเนินธุรกิจข้องบัริษัที่

แลัะไดู้จัดูที่ำา “หลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่”  (ฉบัับัปรับัปรุงใหมี่) ใชื่้แที่นฉบัับัเดูิมี เพ่�อให้สี่อดูคลั้องกับัที่ิศที่างการดูำาเนินธุรกิจ เป้าหมีาย
ธุรกิจ งบัประมีาณประจำาปี ให้ครอบัคลัุมี เศรษฐกิจ สี่ังคมี แลัะสี่ิ�งแวดูลั้อมี เพ่�อให้กรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงานข้องบัริษัที่ทีุ่กคนรับัที่ราบั 
แลัะย่ดูถื่อเป็นแนวที่างในการปฏิิบััติิงาน  

ซึ่่�งหลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่ (ฉบัับัปรับัปรุงใหมี่) สี่ามีารถืดููรายลัะเอ่ยดูที่ั�งหมีดูไดู้จาก Website ข้องบัริษัที่  (http://www.icc.co.th)    
2.  รางวัลัแห่งความีภาคภูมีิใจ

2.1  ผลัการประเมีินการกำากับัดููแลักิจการบัริษัที่จดูที่ะเบั่ยน  (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies ) จากสี่มีาคมี     
 สี่่งเสี่ริมีสี่ถืาบัันกรรมีการบัริษัที่ไที่ย ซึ่่�งไดู้รับัการสี่นับัสี่นุนจาก ก.ลั.ติ. แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย จัดูอยู่ในระดูับั “ดู่เลัิศ”   
 (ระดูับั 5 ดูาว)                             ติ่อเน่�องเป็นปีที่่�  4 

2.2  ผลัการประเมีินคุณภาพการจัดูประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้นประจำาปี 2563 จากสี่มีาคมีสี่่งเสี่ริมีผู้ลังทีุ่นไที่ย จัดูอยู่ในระดูับั “ดู่เลัิศ”  

การปฏิิบััติิติามหลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่ 
คณะกรรมีการบัริษัที่ติระหนักถื่งบัที่บัาที่หน้าที่่�ในฐานะผู้นำาองค์กร  เข้้าใจประโยชื่น์แลัะหลัักปฏิิบััติิติามีหลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่ สี่ำาหรับั

บัริษัที่จดูที่ะเบั่ยน ปี 2560 (CG Code) ในการนำาไปใชื่้สี่ร้างคุณค่าให้กับักิจการอย่างยั�งย่น 
ในปี 2563 คณะกรรมีการบัริษัที่ จ่งกำาหนดูให้นำาหลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่  8 หลัักปฏิิบััติิ  (CG Code) มีาปรับัใชื่้ให้เหมีาะสี่มีกับัธุรกิจ  

ซึ่่�งครอบัคลัุมีเน่�อหาหลัักการกำากับัดููแลักิจการ 5 หมีวดู ดูังน้�
1.  สิิที่ธิิของผูู้�ถืือห้�น

คณะกรรมีการบัรษิทัี่ติระหนกัถืง่ความีสี่ำาคญัข้องผูถ้ือ่หุ้นแลัะเคารพสี่ทิี่ธแิหง่ความีเปน็เจา้ข้อง  เพ่�อดูแูลัปกปอ้งคุม้ีครองสี่ทิี่ธขิ้องผูถ้ือ่หุ้น
ทีุ่กรายให้ไดู้รับัสี่ิที่ธิข้ั�นพ่�นฐานโดูยเที่่าเที่่ยมีกัน ปฏิิบััติิติ่อผู้ถื่อหุ้นทีุ่กรายอย่างเที่่าเที่่ยมีกัน เป็นธรรมี ติามีที่่�กำาหนดูไว้ในข้้อบัังคับัแลัะจรรยาบัรรณใน
การดูำาเนินธุรกิจข้องบัริษัที่ คำาน่งถื่งสี่ิที่ธิข้องผู้ถื่อหุ้นติามีกฎหมีาย ไมี่ลัะเมีิดูสี่ิที่ธิหร่อลัิดูรอนสี่ิที่ธิข้องผู้ถื่อหุ้น  สี่นับัสี่นุนแลัะสี่่งเสี่ริมีผู้ถื่อหุ้น ทีุ่กกลัุ่มี
โดูยเฉพาะอย่างยิ�งผู้ถื่อหุ้นประเภที่สี่ถืาบัันให้เข้้าร่วมีประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น สี่ิที่ธิข้ั�นพ่�นฐานข้องผู้ถื่อหุ้น ไดู้แก่ 

-     สี่ิที่ธิในความีเป็นเจ้าข้องหุ้น การซึ่่�อข้ายแลัะการโอนหุ้น
-     สี่ิที่ธิในการเข้้าร่วมีประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น
-     สี่ิที่ธิในการมีอบัฉันที่ะให้ผู้อ่�นเข้้าประชืุ่มีแลัะออกเสี่่ยงลังคะแนนแที่น 
-     สี่ิที่ธิในการออกเสี่่ยงลังคะแนน การร่วมีติัดูสี่ินใจในเร่�องสี่ำาคัญข้องบัริษัที่
-     สี่ิที่ธิในการรับัเงินปันผลัอย่างเที่่าเที่่ยมีกัน
-     สี่ิที่ธิในการเลั่อกติั�งกรรมีการบัริษัที่แลัะกำาหนดูค่าติอบัแที่นกรรมีการบัริษัที่
-     สี่ิที่ธิในการแติ่งติั�งแลัะกำาหนดูค่าติอบัแที่นผู้สี่อบับััญชื่่  
-     สี่ทิี่ธิในการแสี่ดูงความีคดิูเหน็แลัะซัึ่กถืามีในการประชุื่มีผูถ่้ือหุ้นแลัะสี่ทิี่ธท่ิี่�จะไดู้รบััสี่ารสี่นเที่ศอย่างเพย่งพอ ทัี่นเวลัา แลัะเท่ี่าเท่ี่ยมีกัน
-     สี่ิที่ธิในการไดู้รับัการปฏิิบััติิที่่�เที่่าเที่่ยมีกันในการรับัซึ่่�อหุ้นค่นโดูยบัริษัที่
นอกเหน่อจากสิี่ที่ธิขั้�นพ่�นฐานข้องผู้ถ่ือหุ้นแล้ัว คณะกรรมีการบัริษัที่ให้ความีสี่ำาคัญในการเปิดูเผยข้้อมูีลัข้่าวสี่ารท่ี่�ถูืกติ้อง ครบัถ้ืวน  

ที่ันเวลัา แลัะโปร่งใสี่ เพ่�อให้ผู้ถื่อหุ้นรับัที่ราบัข้้อมีูลัอย่างเที่่าเที่่ยมีกันแลัะที่ั�วถ่ืง แลัะดูำาเนินการในเร่�องติ่างๆ เพ่�อสี่่งเสี่ริมีสี่ิที่ธิข้องผู้ถื่อหุ้นแลัะอำานวย
ความีสี่ะดูวกในการใชื่้สี่ิที่ธิข้องผู้ถื่อหุ้น ดูังน้�

1.1  สิิที่ธิิในการรับัที่ราบัข�อมูลั 
ผู้ถื่อหุ้นมี่สี่ิที่ธิรับัที่ราบัข้้อมีูลัอย่างเที่่าเที่่ยมีกัน โดูยบัริษัที่ฯ ไดู้เผยแพร่ที่ั�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษผ่านชื่่องที่างข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์

แห่งประเที่ศไที่ย แลัะ website ข้องบัริษัที่ (http://www.icc.co.th) เพ่�อให้ผู้ถื่อหุ้นมี่ชื่่องที่างที่่�จะไดู้รับัข้่าวสี่ารข้้อมีูลัข้องบัริษัที่มีากข้่�น  
1.2 สิิที่ธิิในการเข�าร่วมประชุ้มผูู้�ถืือห้�น 
คณะกรรมีการบัริษัที่ให้ความีสี่ำาคัญกับัการจัดูประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นเป็นประจำาทีุ่กปีภายใน 120 วัน นับัแติ่วันสี่ิ�นสีุ่ดูรอบัปีบััญชื่่ข้องบัริษัที่  โดูย

จัดูประชืุ่มีในวัน เวลัา สี่ถืานที่่� แลัะวิธ่การ ที่่�เหมีาะสี่มี สี่ะดูวกติ่อการเดูินที่าง แลัะไมี่เป็นอุปสี่รรคในการเข้้าร่วมีประชืุ่มี เพ่�อให้ผู้ถื่อหุ้นมี่สี่่วนร่วมีใน
การติิดูติามี ดููแลัผลัการดูำาเนินงานข้องบัริษัที่    

การกำากับดููแลกิจการ 
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ก่อนวันประชุ้มผูู้�ถืือห้�น 
ในปี 2563 จากวิกฤติการณ์ การแพร่ระบัาดูข้องโรคติิดูเชื่่�อไวรัสี่โคโรนา 2019 (COVID-19) แลัะรัฐบัาลัประกาศสี่ถืานการณ์ฉุกเฉิน

ในทีุ่กเข้ติที่้องที่่�ที่ั�วราชื่อาณาจักร แลัะกรุงเที่พมีหานครสี่ั�งปิดูสี่ถืานที่่�ติ่างๆ ที่่�มี่ความีเสี่่�ยงที่่�จะเกิดูการแพร่ระบัาดูเป็นการชื่ั�วคราว  พร้อมีข้อความีร่วมี
มี่อให้พิจารณาถื่งความีจำาเป็นในการจัดูกิจกรรมีที่่�มี่ลัักษณะข้องการรวมีกลัุ่มีคนเป็นจำานวนมีาก ซึ่่�งมี่ความีเสี่่�ยงที่่�จะที่ำาให้การแพร่ระบัาดูเกิดูข้่�น แลัะ
กระจายสีู่่บัุคคลัที่ั�วไปโดูยง่าย สี่่งผลัให้บัริษัที่ฯ จำาติ้องเลั่�อนการประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้นประจำาปี 2563 จากวันที่่� 22 เมีษายน 2563 เป็นวันที่่� 3 สี่ิงหาคมี 
2563    

ซึ่่�งบัริษัที่ฯ จัดูประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้น ครั�งที่่� 55 ปี พ.ศ. 2563 ในวันที่่� 3 สี่ิงหาคมี 2563 ณ โรงแรมีอวาน้ พลััสี่ ริเวอร์ไซึ่ดู์ กรุงเที่พฯ 
1. แจ้งมีติิวาระแลัะรายลัะเอ่ยดูเก่�ยวกับัการประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นทัี่�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษผ่านชื่่องที่างข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่ง

ประเที่ศไที่ย ให้ผู้ถื่อหุ้นที่ราบัลั่วงหน้า ติั�งแติ่วันที่่� 12 มีิถืุนายน 2563 ก่อนวันประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นประมีาณ  45 วัน เพ่�อให้ผู้ถื่อหุ้นมี่เวลัาในการศ่กษาราย
ลัะเอ่ยดูในการเข้้าร่วมีประชืุ่มี พร้อมีเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่ (http://www.icc.co.th)

2.   เผยแพรห่นงัสี่อ่นัดูประชื่มุีพรอ้มีเอกสี่ารข้อ้มีลูัประกอบัการประชุื่มีทัี่�งหมีดูท่ี่�มีข้่้อมีลูัเหม่ีอนกบััข้อ้มีลูัท่ี่�บัรษิทัี่ฯ สี่ง่ใหผู้้ถือ่หุ้นใน
รูปเอกสี่ารที่ั�งภาษาไที่ย แลัะภาษาอังกฤษ  ใน website ข้องบัริษัที่ ลั่วงหน้ามีากกว่า 30 วันก่อนวันประชืุ่มี โดูยเปิดูเผยติั�งแติ่วันที่่� 30 มีิถืุนายน  2563 
เพ่�อให้ผู้ถื่อหุ้นที่ั�งชื่าวไที่ยแลัะติ่างชื่าติิสี่ามีารถืเข้้าถื่งข้้อมีูลัไดู้โดูยสี่ะดูวกรวดูเร็ว แลัะมี่เวลัาพิจารณาข้้อมีูลัมีากยิ�งข้่�น

3. จัดูสี่่งหนังสี่่อนัดูประชืุ่มีพร้อมีเอกสี่ารข้้อมีูลัประกอบัการประชืุ่มีที่่�มี่รายลัะเอ่ยดูเพ่ยงพอ  ซึ่่�งมี่ที่ั�งข้้อเที่็จจริง แลัะเหติุผลัระบัุว่า
เป็นเร่�องเสี่นอเพ่�อที่ราบั หรอ่เพ่�อพจิารณาอนุมีตัิ ิรวมีทัี่�งความีเห็นข้องคณะกรรมีการบัริษทัี่ในแต่ิลัะวาระอย่างชัื่ดูเจน พร้อมีเอกสี่ารประกอบัการประชุื่มี  
เชื่่น รายงานประจำาปี (รูปแบับั QR Code) งบัการเงิน หนังสี่่อมีอบัฉันที่ะแบับั ข้. ข้้อมีูลัเก่�ยวกับับัุคคลัที่่�เสี่นอแติ่งติั�งเป็นกรรมีการ แผนที่่�สี่ถืานที่่�จัดู
ประชื่มุี คำาอธบิัายเอกสี่ารแลัะหลักัฐานท่ี่�จำาเปน็ท่ี่�ผูถ้ือ่หุ้นติอ้งนำามีาแสี่ดูง  แลัะวธิก่ารเข้้ารว่มีประชื่มุีเพ่�อรกัษาสี่ทิี่ธ ิ รวมีทัี่�งข้อ้บัังคบััในสี่ว่นท่ี่�เก่�ยวข้้อง
กับัการประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้น  ซึ่่�งมี่ข้้อมีูลัครบัถื้วนเพ่ยงพอให้ผู้ถื่อหุ้นใชื่้ประกอบัการติัดูสี่ินใจลังคะแนนเสี่่ยงในแติ่ลัะวาระ  ให้ผู้ถื่อหุ้นลั่วงหน้าก่อนวัน
ประชืุ่มี  24  วัน  ซึ่่�งเกินกว่ามีาติรฐานกำาหนดู  โดูยสี่่งวันที่่�  10  กรกฎาคมี  2563 เพ่�อให้ผู้ถื่อหุ้นพิจารณาลั่วงหน้า  อ่กที่ั�งลังประกาศโฆษณาหนังสี่่อ
นัดูประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นในหนังสี่่อพิมีพ์ไที่ยติิดูติ่อกัน 3 วัน ติั�งแติ่วันที่่� 23 - 29 กรกฎาคมี 2563                         

กรณผู้ถ่้ือหุ้นต่ิางชื่าติหิรอ่ผูล้ังทุี่นสี่ถืาบััน  บัรษิทัี่ฯ  ไดู้จดัูสี่ง่หนังสี่อ่นัดูประชุื่มีพร้อมีเอกสี่ารประกอบัการประชุื่มีชุื่ดูภาษาอังกฤษ
ไปพร้อมีกบััชุื่ดูภาษาไที่ย  เพ่�อสี่ง่เสี่รมิีใหผู้้ถือ่หุ้นที่กุประเภที่รวมีนกัลังทุี่นสี่ถืาบัันเข้้ารว่มีประชื่มุี  นอกจากน้�  ผูถ้ือ่หุ้นยงัสี่ามีารถืดูรูายลัะเอ่ยดูทัี่�งหมีดู
ที่่�เก่�ยวกับัการประชืุ่มีไดู้จาก website ข้องบัริษัที่ (http://www.icc.co.th)

ในปี 2563  มี่ผู้ถื่อหุ้นติ่างชื่าติิ แลัะผู้ลังทีุ่นสี่ถืาบัันมีอบัฉันที่ะให้กรรมีการติรวจสี่อบั ประชืุ่มีแที่น 4 ราย 
นอกจากน้�ผู้ถือ่หุ้นสี่ามีารถื Download หนังสี่อ่มีอบัฉันที่ะท่ี่�ไดู้จดัูที่ำา แลัะปฏิบัิัติติิามีประกาศข้องกระที่รวงพาณิชื่ย์ ซ่ึ่�งม่ี 3  แบับั  

ค่อแบับั ก. แบับั ข้. แลัะแบับั ค. โดูยสี่ามีารถืเลั่อกหนังสี่่อมีอบัฉันที่ะแบับัใดูแบับัหน่�ง  
4. เปดิูโอกาสี่ให้ผู้ถือ่หุ้นม่ีสี่ว่นร่วมีในการประชุื่มี สี่ง่เสี่รมิีใหผู้ถ้ือ่หุ้นม่ีโอกาสี่แสี่ดูงความีคิดูเหน็แลัะติั�งคำาถืามีในเร่�องท่ี่�เก่�ยวข้้องกับั

บัริษัที่ โดูยให้สี่ิที่ธิผู้ถื่อหุ้นสี่่วนน้อยเสี่นอเร่�อง  เพ่�อบัรรจุเป็นวาระการประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้น แลัะ / หร่อเสี่นอบัุคคลัเพ่�อเข้้ารับัการพิจารณาเลั่อกติั�งเป็น
กรรมีการบัริษัที่ 

ในการประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้น ปี 2563 บัริษัที่ฯ เพิ�มีสี่ิที่ธิให้ผู้ถื่อหุ้นเสี่นอวาระการประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้นครั�งที่่�  55  ปี พ.ศ. 2563 
แลัะเสี่นอบัุคคลัเพ่�อเข้้ารับัการพิจารณาเลั่อกติั�งเป็นกรรมีการบัริษัที่ ลั่วงหน้าก่อนการประชืุ่มี ติั�งแติ่วันที่่� 1 - 30  ธันวาคมี  2562 โดูยเผยแพร่ที่ั�งภาษา
ไที่ยแลัะภาษาอังกฤษผ่านชื่่องที่างข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย แลัะ website ข้องบัริษัที่ เมี่�อครบักำาหนดูระยะเวลัา ไมี่มี่ผู้ถื่อหุ้นเสี่นอเร่�อง
ดูังกลั่าวที่ั�ง 2 เร่�อง

นอกจากน้�บัริษัที่ฯ เปิดูโอกาสี่ให้ผู้ถื่อหุ้นสี่่งคำาถืามีเก่�ยวข้้องกับัการประชืุ่มีลั่วงหน้าก่อนวันประชืุ่มี มีากกว่า 30 วัน โดูยสี่่งผ่าน  
E - mail : iccset@icc.co.th หร่อโที่รสี่ารข้องบัริษัที่ : 0-2294-1155 ในหนังสี่่อนัดูประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น พร้อมีเผยแพร่บัน website ข้องบัริษัที่ (http://www.
icc.co.th) ซึ่่�งในปี 2563 ผู้ถื่อหุ้นไมี่มี่การสี่่งคำาถืามีลั่วงหน้า 

วันประชุ้มผูู้�ถืือห้�น 
1. คณะกรรมีการบัริษทัี่ฯ มีค่วามีรับัผิดูชื่อบัต่ิอผูถ้ือ่หุ้น แลัะให้ความีสี่ำาคัญติอ่การประชื่มุีผูถ้ือ่หุ้น โดูยถ่ือเปน็หนา้ท่ี่�ท่ี่�คณะกรรมีการ

บัริษัที่ คณะกรรมีการชืุ่ดูย่อยทีุ่กคน แลัะผู้บัริหารจะติ้องเข้้าร่วมีประชืุ่มีทีุ่กครั�ง หากไมี่ติิดูภารกิจ หร่อเจ็บัป่วย เพ่�อพบัปะแลัะเปิดูโอกาสี่ให้ผู้ถื่อหุ้นซึ่ัก
ถืามีข้้อมีูลัเก่�ยวกับับัริษัที่พร้อมีติอบัคำาถืามีข้องผู้ถื่อหุ้น

ในการประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้น ปี 2563 กรรมีการบัริษัที่เข้้าร่วมีประชืุ่มีครบั 12  คน คิดูเป็น 100.00% ซึ่่�งประธานกรรมีการบัริษัที่  
ประธานกรรมีการชืุ่ดูย่อยทีุ่กคณะ เข้้าร่วมีประชืุ่มี รวมีที่ั�งกรรมีการบัริหาร  แลัะฝ่่ายจัดูการ เข้้าร่วมีประชืุ่มี แลัะผู้บัริหารสีู่งสีุ่ดูในสี่ายงานบััญชื่่แลัะ
การเงนิ รวมีทัี่�งผูส้ี่อบับััญช่ื่ข้องบัรษิทัี่เข้้ารว่มีประชุื่มีดูว้ย เพ่�อใหผู้ถ่้ือหุ้นซึ่กัถืามีในเร่�องท่ี่�เก่�ยวข้้องไดู ้พร้อมีบัันท่ี่กรายช่ื่�อแลัะติำาแหน่งข้องคณะกรรมีการ
ทีุ่กคณะ แลัะผู้บัริหารที่่�เข้้าร่วมีประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นไว้ในรายงานการประชืุ่มี ซึ่่�งสี่ามีารถืดููจากรายงานการประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้นที่่�เผยแพร่ใน website ข้อง
บัริษัที่ (http://www.icc.co.th)

2.  บัริษัที่ฯ ปฏิิบััติิต่ิอผู้ถ่ือหุ้นอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมีกันทุี่กราย โดูยก่อนเริ�มีการประชุื่มีเลัข้านุการบัริษัที่ไดู้แจ้งจำานวน/สัี่ดูส่ี่วนผู้ถ่ือหุ้นท่ี่�
เข้้าประชืุ่มี แลัะประธานที่่�ประชืุ่มีไดู้ชื่่�แจงกติิกาการประชืุ่มี  

- วิธ่การลังคะแนนเสี่่ยงแลัะนับัคะแนนเสี่่ยง ให้ถื่อติามีข้้อบัังคับัข้องบัริษัที่ข้้อ 43 “ในการออกเสี่่ยงลังคะแนนให้นับั 1 หุ้น
เป็น 1 เสี่่ยง”

- การลังคะแนนเสี่ย่งในแต่ิลัะวาระ จะกระที่ำาโดูยเปิดูเผย มีบั่ัติรลังคะแนนเสี่ย่งแจกให้ผูถ้ือ่หุ้นลังคะแนน แลัะจะเกบ็ับััติรลัง
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คะแนนเฉพาะวาระไมีเ่หน็ดูว้ย แลัะงดูออกเสี่ย่ง ยกเวน้วาระเลัอ่กติั�งกรรมีการจะเกบ็ับััติรลังคะแนนจากผูถ้ือ่หุ้นที่กุคนท่ี่�มีา
ประชืุ่มี 

- การนับัคะแนนเสี่่ยงจะนำาคะแนนเสี่่ยงไมี่เห็นดู้วย แลัะ / หร่องดูออกเสี่่ยง  รวมีที่ั�งคะแนนเสี่่ยงติามีบััติรเสี่่ย มีาหักออก
จากจำานวนเสี่่ยงที่ั�งหมีดูที่่�เข้้าประชืุ่มี สี่่วนที่่�เหลั่อจะถื่อว่าเป็นคะแนนเสี่่ยงที่่�เห็นดู้วยในวาระนั�นๆ  

- โดูยใชื่้ระบับั Barcode ในการนับัคะแนนพร้อมีแสี่ดูงผลัการลังคะแนนเสี่่ยงแติ่ลัะวาระผ่านที่าง Projector ให้ผู้ถื่อหุ้น 
รับัที่ราบั

- ผู้ถื่อหุ้นมี่สี่ิที่ธิซึ่ักถืามีแลัะแสี่ดูงความีคิดูเห็นไดู้ทีุ่กวาระ  หากเป็นคำาถืามีที่่�นอกเหน่อจากวาระให้ถืามีในวาระเร่�องอ่�นๆ
- ในกรณ้ผู้ถื่อหุ้นมีาลังที่ะเบั่ยนภายหลัังจากการประชืุ่มีไดู้เริ�มีไปแลั้ว บัริษัที่ฯ ให้สี่ิที่ธิในการออกเสี่่ยงลังคะแนนไดู้ติามีวาระ

ที่่�ยังไมี่ไดู้มี่การพิจารณาแลัะลังมีติิ โดูยจะนับัเป็นองค์ประชืุ่มี ติั�งแติ่วาระที่่�ไดู้ออกเสี่่ยงลังคะแนน
อ่กที่ั�งยังเปิดูโอกาสี่ให้ผู้ถื่อหุ้นที่่�เข้้าร่วมีประชืุ่มีทีุ่กรายซึ่ักถืามี แสี่ดูงความีคิดูเห็น  ข้้อเสี่นอแนะ ไดู้อย่างเติ็มีที่่�ในทีุ่กวาระ ติอบั

ข้้อซึ่ักถืามีอย่างชื่ัดูเจน ติรงประเดู็น มี่การบัันที่่กวิธ่การลังคะแนนแลัะนับัคะแนน จำานวนคะแนนเสี่่ยงที่่�ไดู้รับัในแติ่ลัะวาระ  แลัะสี่รุปผลัการลังมีติิการ
นบััคะแนนเสี่ย่งในทุี่กวาระดู้วยระบับั Barcode ทัี่�งเหน็ดู้วย ไม่ีเห็นดู้วย แลัะงดูออกเสี่ย่ง พร้อมีบัันท่ี่กในรายงานการประชื่มุีอย่างชื่ดัูเจน ถืกูต้ิอง ครบัถ้ืวน  
ที่ั�งเห็นดู้วย ไมี่เห็นดู้วย แลัะงดูออกเสี่่ยง รวมีที่ั�งบัันที่่กคำาถืามีแลัะคำาติอบัข้องผู้ถื่อหุ้นไว้ในรายงานการประชืุ่มีดู้วย

ที่ั�งน้�ในปีที่่�ผ่านมีาบัริษัที่ฯ ไดู้เปิดูโอกาสี่ให้ผู้ถื่อหุ้นซึ่ักถืามี แติ่ไมี่มี่ผู้ถื่อหุ้นซึ่ักถืามี แลัะให้ข้้อเสี่นอแนะเพิ�มีเติิมีในที่่�ประชืุ่มี 
3.  คณะกรรมีการบัริษทัี่สี่ง่เสี่รมิีการนำาเที่คโนโลัย่มีาใชื่ใ้นการประชุื่มีผูถ้ือ่หุ้น เพ่�อใหเ้กดิูความีถูืกติอ้ง รวดูเรว็ โดูยใชื่ร้ะบับั Barcode 

ในการลังที่ะเบั่ยนแลัะนับัคะแนนเสี่่ยง เพ่�ออำานวยความีสี่ะดูวกแลัะรวดูเร็ว แก่ผู้ถื่อหุ้นที่่�เข้้าร่วมีประชืุ่มี 
การติรวจนับัคะแนนดูว้ยระบับั Barcode ในแต่ิลัะวาระ ม่ีเจา้หน้าท่ี่�ข้องบัริษัที่ วร่ะลัอว ์ออฟฟสิี่ จำากดัู  ซ่ึ่�งเป็นท่ี่�ปรก่ษากฎหมีาย

ข้องบัริษัที่ร่วมีเป็นสี่ักข้่พยานแลัะติรวจนับัคะแนนเสี่่ยง แลัะติรวจสี่อบัการลังคะแนนเสี่่ยงในทีุ่กวาระ เพ่�อความีโปร่งใสี่ถืูกติ้องติามีกฎหมีายแลัะข้้อ
บัังคับัข้องบัริษทัี่ แลัะม่ีผูส้ี่อบับััญช่ื่ข้องบัริษทัี่ร่วมีสัี่งเกติการณ์การนับัคะแนน พร้อมีเปิดูเผยให้ท่ี่�ประชื่มุีที่ราบั แลัะบัันท่ี่กไว้ในรายงานการประชื่มุี  หาก
ผู้ถื่อหุ้นมี่ข้้อสี่งสี่ัยหร่อข้้อโติ้แย้งการลังคะแนนเสี่่ยงดูังกลั่าว สี่ามีารถืติรวจสี่อบัไดู้ภายหลัังการประชืุ่มี

นอกจากน้�ก่อนเข้้าวาระการประชืุ่มีทีุ่กวาระ แผนกลังที่ะเบั่ยนผู้ถื่อหุ้น ไดู้แจ้งจำานวนผู้ถื่อหุ้นที่่�เข้้าร่วมีประชืุ่มีใหมี่ทีุ่กครั�ง
ในปี 2563 การลังคะแนนเสี่่ยงข้องผู้ถื่อหุ้นในแติ่ลัะวาระ

วาระ
เห็นดู�วย ไม่เห็นดู�วย งดูออกเสิ่ยง

ราย ห้�น % ราย ห้�น % ราย ห้�น %

1 - 9 108 235,246,573  100.00 - - - - - -

(ในปี 2563  ไมี่มี่ผู้ถื่อหุ้นเข้้าเพิ�มีระหว่างการประชืุ่มี)   
รายลัะเอ่ยดูดููจากรายงานการประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้นที่่�เผยแพร่ใน  website  ข้องบัริษัที่

4.  วาระการประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นที่่�สี่ำาคัญ ไดู้แก่
•    การจ่ายเงินปันผู้ลั  :  บัริษัที่ฯ เสี่นอรายลัะเอ่ยดูเก่�ยวกับัการจัดูสี่รรกำาไร อัติราเงินปันผลัที่่�เสี่นอจ่าย พร้อมีเหติุผลัแลัะ

ข้้อมีูลัประกอบั ซ่ึ่�งเป็นไปติามีนโยบัายการจ่ายเงินปันผลัข้องบัริษัที่ มี่การเปร่ยบัเท่ี่ยบัเงินปันผลัท่ี่�จ่ายระหว่างปีปัจจุบัันกับัปีท่ี่�ผ่านมีา พร้อมีระบัุวัน
กำาหนดูรายชื่่�อผู้ถื่อหุ้นที่่�มี่สี่ิที่ธิรับัเงินปันผลั แลัะวันปิดูสี่มีุดูที่ะเบั่ยนพักการโอนหุ้น แลัะวันที่่�จ่ายเงินปันผลั

•    การเลัือกติั�งกรรมการบัริษััที่  :  บัริษัที่ฯ ให้สี่ิที่ธิผู้ถื่อหุ้นเลั่อกติั�งกรรมีการบัริษัที่เป็นรายคน แลัะเปิดูโอกาสี่ให้ผู้ถื่อหุ้นเสี่นอ
ช่ื่�อบัคุคลั  เพ่�อรบััการพจิารณาเลัอ่กติั�งเปน็กรรมีการบัริษทัี่  กรรมีการบัริษทัี่ท่ี่�ไดูร้บััการเสี่นอช่ื่�อไดูผ้า่นการพจิารณากลัั�นกรองจากคณะกรรมีการสี่รรหา  
แลัะหากเป็นกรรมีการอิสี่ระ  ติ้องมี่คุณสี่มีบััติิติามีที่่�บัริษัที่ฯ กำาหนดู  แลัะติามีประกาศข้องคณะกรรมีการการกำากับัติลัาดูทีุ่น  โดูยในหนังสี่่อนัดูประชืุ่มี
ผูถ้ือ่หุ้นมีก่ารระบุัช่ื่�อพรอ้มีแนบัประวตัิย่ิอข้องกรรมีการบัริษทัี่แติล่ัะคนท่ี่�จะเสี่นอใหเ้ลัอ่กติั�ง  ซ่ึ่�งประกอบัดูว้ย  ช่ื่�อ - นามีสี่กุลั อาย ุติำาแหน่ง  ประวัติกิาร
ศ่กษา ประวัติิการที่ำางาน จำานวนบัริษัที่ที่่�ดูำารงติำาแหน่งกรรมีการข้องบัริษัที่/ผู้บัริหารในบัริษัที่จดูที่ะเบั่ยนแลัะบัริษัที่อ่�น การดูำารงติำาแหน่งในกิจการที่่�
แข้ง่ขั้น/เก่�ยวเน่�องกบััธรุกจิข้องบัริษทัี่ การถือ่หุ้นในบัริษทัี่ หลักัเกณฑ์แ์ลัะวิธก่ารสี่รรหา ประเภที่ข้องกรรมีการท่ี่�เสี่นอ (ติามีข้้อมูีลัเก่�ยวกบัับัคุคลัท่ี่�เสี่นอ
แติ่งติั�งเป็นกรรมีการบัริษัที่ที่่�สี่่งไปพร้อมีกับัหนังสี่่อนัดูประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น แลัะเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่)  

กรณ้เป็นการเสี่นอชื่่�อกรรมีการเดูิมีกลัับัเข้้าดูำารงติำาแหน่งใหมี่  บัริษัที่ฯ ยังไดู้เสี่นอข้้อมีูลัการเข้้าร่วมีประชืุ่มีในปีที่่�ผ่านมีา 
แลัะจำานวนวาระ / ปีที่่�เคยดูำารงติำาแหน่งกรรมีการในบัริษัที่ดู้วย

ในป ี 2564  บัรษิทัี่ฯ ยงัคงใหส้ี่ทิี่ธผิูถ้ือ่หุ้นเสี่นอบัคุคลัเพ่�อเข้า้รบััการพจิารณาเลัอ่กติั�งเปน็กรรมีการบัรษิทัี่ลัว่งหนา้กอ่นการ
ประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้นครั�งที่่� 56 ปี พ.ศ. 2564 รายลัะเอ่ยดูติามีข้้อ 1. ก่อนวันประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น (สี่ิที่ธิข้องผู้ถื่อหุ้น) หน้า 87 ในรายงานประจำาปีน้�
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•   ค่่าติอบัแที่นกรรมการบัริษััที่ : คณะกรรมีการบัริษทัี่ให้สี่ทิี่ธิผูถ่้ือหุ้นเป็นผูอ้นุมีตัิค่ิาติอบัแที่นกรรมีการบัริษทัี่เป็นประจำาทุี่กปี  
มี่การกำาหนดูหลัักเกณฑ์์การให้ค่าติอบัแที่นกรรมีการในแต่ิลัะคณะ พร้อมีเสี่นอวงเงินค่าติอบัแที่นข้องกรรมีการทุี่กรูปแบับัให้ท่ี่�ประชุื่มีผู้ถ่ือหุ้นอนุมีัติิ
เป็นประจำาทีุ่กปี โดูยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่น ซึ่่�งพิจารณาจากผลัการดูำาเนินงาน ผลัปฏิิบััติิงาน วงเงินค่าติอบัแที่นที่่�
ไดู้รับัอนุมีตัิิจากที่่�ประชื่มุีผู้ถื่อหุน้ จำานวนเงินค่าติอบัแที่นที่่�จ่ายในปทีี่่�ผ่านมีา แลัะเปร่ยบัเที่ย่บักับัระดูับัที่่�ปฏิิบัตัิิอยู่ในกลัุ่มีธุรกิจเดู่ยวกัน  รวมีถื่งอำานาจ  
หนา้ท่ี่�  แลัะความีรับัผิดูชื่อบั ม่ีการนำาเสี่นอถืง่นโยบัาย ในการกำาหนดูคา่ติอบัแที่น รวมีทัี่�งหลักัเกณฑ์์ในการให้คา่ติอบัแที่นกรรมีการบัริษทัี่แติล่ัะติำาแหนง่  
โดูยแยกเป็นการที่ำาหนา้ท่ี่�กรรมีการบัริษทัี่  กรรมีการติรวจสี่อบั กรรมีการสี่รรหา  กรรมีการพิจารณาคา่ติอบัแที่น  กรรมีการธรรมีาภิบัาลั  แลัะกรรมีการ
บัริหารความีเสี่่�ยง มี่การสี่รุปวงเงินที่่�ไดู้รับัอนุมีัติิ จำานวนเงินที่่�จ่ายจริงแลัะรูปแบับัในการจ่าย  รวมีที่ั�งจำานวนเงินที่่�จ่ายใหแ้ก่ คณะกรรมีการบัริษทัี่ คณะ
กรรมีการติรวจสี่อบั คณะกรรมีการสี่รรหา กรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่น กรรมีการธรรมีาภิบัาลั แลัะกรรมีการบัริหารความีเสี่่�ยง เป็นรายบัุคคลั ใน
แบับั 56 - 1 แลัะหน้า 63-64 ในรายงานประจำาปีน้�

•    การแติ่งติั�งผูู้�สิอบับััญชุ่แลัะกำาหนดูจำานวนเงินค่่าสิอบับััญชุ่  :  บัริษัที่ฯ เสี่นอรายลัะเอ่ยดูเก่�ยวกับัชื่่�อผู้สี่อบับััญชื่่ บัริษัที่ที่่�
สี่ังกัดู ประสี่บัการณ์ความีสี่ามีารถืข้องผู้สี่อบับััญชื่่ ความีเป็นอิสี่ระข้องผู้สี่อบับััญชื่่  ผลัการปฏิิบััติิงาน จำานวนปีที่่�ที่ำาหน้าที่่�  เหติุผลัในการเปลั่�ยนผู้สี่อบั
บััญชื่่ แลัะค่าบัริการข้องผู้สี่อบับััญชื่่ พร้อมีข้้อมีูลัเปร่ยบัเที่่ยบัค่าติอบัแที่นข้องผู้สี่อบับััญชื่่ระหว่างปีปัจจุบัันกับัปีที่่�ผ่านมีา แลัะค่าบัริการอ่�นที่่�มี่การรับั
บัริการจากบัริษัที่สี่อบับััญชื่่ท่ี่�ผู้สี่อบับััญช่ื่สี่ังกัดู นอกจากน้�ยังพิจารณาเปร่ยบัเท่ี่ยบักับัปริมีาณงาน แลัะอัติราค่าสี่อบับััญช่ื่ข้องบัริษัที่จดูที่ะเบ่ัยนอ่�นใน
ระดูับัเดู่ยวกัน โดูยไดู้ผ่านการพิจารณาคัดูเลั่อกจากคณะกรรรมีการติรวจสี่อบั

หลัังวันประชุ้มผูู้�ถืือห้�น
1.  คณะกรรมีการบัริษัที่เปิดูเผยให้สี่าธารณชื่นที่ราบัถื่งมีติิที่่�ประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น พร้อมีผลัการลังคะแนนในแติ่ลัะวาระที่ั�งภาษาไที่ยแลัะ

ภาษาอังกฤษ  ผ่านชื่่องที่างข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ยในวันถืัดูจากวันประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น แลัะเผยแพร่ผ่าน  website  ข้องบัริษัที่   
2.  จดัูที่ำารายงานการประชุื่มีผู้ถือ่หุ้นทัี่�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษอยา่งลัะเอ่ยดู ชื่ดัูเจน ครบัถืว้น ติรงติามีข้้อเท็ี่จจรงิ  มีก่ารบัันท่ี่ก

รายชื่่�อพร้อมีติำาแหน่งข้องกรรมีการทีุ่กคณะที่่�เข้้าร่วมีประชืุ่มี บัันที่่กประเดู็นคำาถืามีคำาติอบั วิธ่การลังคะแนนแลัะนับัคะแนน  บัันที่่กจำานวนคะแนน
เสี่่ยงที่่�ไดู้รับัในแติ่ลัะวาระที่ั�งเห็นดู้วย  ไมี่เห็นดู้วย แลัะงดูออกเสี่่ยง แลัะสี่่งให้ติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย  แลัะหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้้อง ภายใน  14  
วัน นับัจากวันประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น พร้อมีเผยแพร่ที่ั�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษ ผ่าน  website  ข้องบัริษัที่  เพ่�อเป็นชื่่องที่างให้ผู้ถื่อหุ้นติรวจสี่อบัข้้อมีูลั  
โดูยไมี่ติ้องรอถื่งการประชืุ่มีครั�งติ่อไป  พร้อมีนำาสี่่งกรมีพัฒนาธุรกิจการค้า กระที่รวงพาณิชื่ย์  ภายในเวลัาที่่�กฎหมีายกำาหนดู

3.  นอกจากน้�บัริษัที่ฯ ไดู้บัันที่่กว่ดู่ที่ัศน์ภาพการประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นติลัอดูระยะเวลัาการประชืุ่มี แลัะไดู้เผยแพร่ผ่าน  website  ข้อง
บัริษัที่  (http://www.icc.co.th) 

1.3  การกระจายการถืือห้�นของผูู้�ถืือห้�น
บัริษัที่ฯ ไมี่ไดู้สี่ร้างกลัไกเพ่�อป้องกันการครอบังำากิจการที่่�จะที่ำาให้ฝ่่ายจัดูการหร่อผู้มี่อำานาจควบัคุมีใชื่้เป็นเกราะป้องกันตินเอง 

ในกรณท่้ี่�ม่ีการบัริหารงานข้าดูประสี่ทิี่ธิภาพหรอ่ไมีโ่ปรง่ใสี่ โดูยในปี 2563 บัริษทัี่ฯ ไดูเ้ปดิูเผยโครงสี่ร้างกลัุม่ีธุรกจิข้องบัริษทัี่ท่ี่�เก่�ยวข้้องท่ี่�ที่ำาธุรกจิคลัา้ย
หร่อเก่�ยวเน่�องกัน แลัะการถื่อหุ้นไข้ว้ระหว่างกัน ติามีหน้า 41-42 ในรายงานประจำาปีน้� พร้อมีที่ั�งเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่

ในป ี2563  บัรษิทัี่ฯ ไม่ีไดูม้ีก่ารซ่ึ่�อหุ้นคน่แลัะไมีม่ีก่ารที่ำาข้อ้ติกลังระหวา่งผูถ้ือ่หุ้นท่ี่�มีผ่ลักระที่บัอยา่งเปน็นยัสี่ำาคญัติอ่บัรษัิที่หรอ่
ติ่อผู้ถื่อหุ้นรายอ่�น แลัะไมี่ไดู้ก่ดูกันหร่อสี่ร้างอุปสี่รรคในการเปิดูโอกาสี่ให้ผู้ถื่อหุ้นสี่ามีารถืติิดูติ่อสี่่�อสี่ารระหว่างกันไดู้  

ในปี 2563 คณะกรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหาร รวมีคู่สี่มีรสี่ บัุติรที่่�ยังไมี่บัรรลัุนิติิภาวะ แลัะบัริษัที่ที่่�เก่�ยวข้้อง ถื่อหุ้นข้องบัริษัที่
รวมีกันเที่่ากับั 5.47% ซ่ึ่�งไมี่เกิน 25% ข้องหุ้นท่ี่�ออกจำาหน่ายแลั้วข้องบัริษัที่ แลัะสี่ัดูสี่่วนการถ่ือหุ้นข้องหุ้น Free Float เที่่ากับั 27.39% ซ่ึ่�ง
มีากกว่า 25% ข้องหุ้นท่ี่�ออกจำาหน่ายแลั้วทัี่�งหมีดู

2. การปฏิิบััติิติ่อผูู้�ถืือห้�นอย่างเที่่าเที่่ยมกัน
1.  บัริษัที่ฯ ให้ความีเคารพติ่อสี่ิที่ธิแห่งความีเป็นเจ้าข้องข้องผู้ถื่อหุ้น ให้ความีสี่ำาคัญแลัะปฏิิบััติิติ่อผู้ถื่อหุ้นทีุ่กรายอย่างเสี่มีอภาค สี่ร้าง

ความีเที่่าเที่่ยมีกันในผู้ถื่อหุ้นทีุ่กกลัุ่มี ไมี่เอ่�อประโยชื่น์ติ่อกลัุ่มีใดูกลัุ่มีหน่�งไมี่ว่าจะเป็นผู้ถื่อหุ้นรายใหญ่ ผู้ถื่อหุ้นรายย่อย หร่อผู้ถื่อหุ้นติ่างชื่าติิ  ผู้ถื่อหุ้น
สี่ามีารถืใช้ื่สี่ิที่ธิออกเสี่่ยงในเร่�องต่ิางๆ ในฐานะเจ้าข้องกิจการไดู้อย่างเต็ิมีท่ี่� แลัะมัี�นใจไดู้ว่าสิี่ที่ธิข้องตินจะไดู้รับัความีคุ้มีครองปฏิิบััติิอย่างเป็นธรรมี  
แลัะการอำานวยความีสี่ะดูวกอย่างเพ่ยงพอ  

2.  คณะกรรมีการบัริษัที่ปฏิิบััติิติ่อผู้ถื่อหุ้นทีุ่กรายอย่างเป็นธรรมีแลัะเที่่าเที่่ยมีกัน โดูยหุ้นประเภที่เดู่ยวกันมี่สี่ิที่ธิออกเสี่่ยงเที่่าเที่่ยมีกัน 
เที่่ากับัหน่�งหุ้นติ่อหน่�งเสี่่ยง

3.  คณะกรรมีการบัริษัที่สี่นับัสี่นุนให้ผู้ถื่อหุ้นที่่�ไมี่สี่ามีารถืเข้้าร่วมีประชืุ่มีดู้วยตินเอง สี่ามีารถืมีอบัฉันที่ะให้ผู้อ่�นเข้้าร่วมีประชืุ่มีแลัะออก
เสี่่ยงลังคะแนนแที่น โดูยใชื่้หนังสี่่อมีอบัฉันที่ะรูปแบับัที่่�ผู้ถื่อหุ้นสี่ามีารถืกำาหนดูที่ิศที่างการลังคะแนนเสี่่ยงไดู้ แลัะเสี่นอชื่่�อกรรมีการอิสี่ระอย่างน้อย 1 
คน เป็นที่างเลั่อกในการมีอบัฉันที่ะข้องผู้ถื่อหุ้น

4.  คณะกรรมีการบัริษัที่เปิดูโอกาสี่ให้ผู้ถื่อหุ้นสี่่วนน้อยเสี่นอชื่่�อบัุคคลัเพ่�อรับัเลั่อกติั�งเป็นกรรมีการบัริษัที่ ในการประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้น
ประจำาปี

5.  คณะกรรมีการบัริษัที่ไดู้เผยแพร่หนังสี่่อนัดูประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นบัน website ข้องบัริษัที่ลั่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น 
ที่ั�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษ

6.  คณะกรรมีการบัริษทัี่สี่นับัสี่นนุให้ผูถ้ือ่หุ้นที่กุรายใช้ื่สี่ทิี่ธิข้องตินในฐานะผูถ้ือ่หุ้น โดูยสี่ง่หนงัสี่อ่นดัูประชื่มุีผูถ้ือ่หุ้น  แลัะเอกสี่ารประกอบั
การประชืุ่มีเพ่�อการพิจารณาลั่วงหน้า โดูยไดู้จัดูที่ำาฉบัับัภาษาอังกฤษให้กับัผู้ถื่อหุ้นติ่างชื่าติิดู้วย

การกำากับดููแลกิจการ 



รายงานประจำาปี 256390

7.  คณะกรรมีการบัริษทัี่กำาหนดูนโยบัายการป้องกันการใช้ื่ข้้อมูีลัภายในแลัะม่ีมีาติรการป้องกันการนำาข้้อมูีลัภายในไปใช้ื่เพ่�อหาผลัประโยชื่น์
ให้แก่ตินเองแลัะผู้อ่�นโดูยมีิชื่อบั โดูยห้ามีมีิให้กรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงานทีุ่กคนซึ่่�งอยู่ในหน่วยงานที่่�รับัที่ราบัข้้อมีูลัภายใน ที่ำาการซึ่่�อข้าย
หลัักที่รัพย์ข้องบัริษัที่ในชื่่วง 1 เดู่อน ก่อนการเปิดูเผยงบัการเงินแก่สี่าธารณชื่น แลัะภายหลัังงบัการเงินเปิดูเผยแลั้ว 24 ชื่ั�วโมีง

8.  คณะกรรมีการบัริษัที่กำาหนดูให้กรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร รายงานการมี่สี่่วนไดู้เสี่่ยข้องตินแลัะบัุคคลัที่่�มี่ความีเก่�ยวข้้อง ดูำาเนินการกับั
ความีข้ัดูแย้งข้องผลัประโยชื่น์ดู้วยความีรอบัคอบั ปฏิิบััติิติามีกฎเกณฑ์์ข้องสี่ำานักงานคณะกรรมีการกำากับัหลัักที่รัพย์แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์

จากนโยบัายการกำากับัดููแลักิจการแลัะหลัักการกำากับัดููแลักิจการ ในหมีวดู การปฏิิบััติิติ่อผู้ถื่อหุ้นอย่างเที่่าเที่่ยมีกัน บัริษัที่ฯ ปฏิิบััติิติ่อ
ผู้ถื่อหุ้นทีุ่กรายอย่างเที่่าเที่่ยมีกันแลัะเป็นธรรมี ผู้ถื่อหุ้นทีุ่กรายมี่สี่ิที่ธิแลัะความีเที่่าเที่่ยมีกัน ดูังน้�

2.1  การใชุ�สิิที่ธิิในการเข�าร่วมประชุ้มผูู้�ถืือห้�น
1.  หากเป็นผู้ถื่อหุ้นติ่างชื่าติิ บัริษัที่ฯ ไดู้จัดูที่ำาหนังสี่่อนัดูประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นรวมีทัี่�งเอกสี่ารประกอบัการประชืุ่มีแลัะรายงานการ

ประชืุ่มีเป็นภาษาอังกฤษ แลัะจัดูสี่่งไปพร้อมีกับัชืุ่ดูภาษาไที่ย พร้อมีที่ั�งสี่ามีารถืดููไดู้จาก  website ข้องบัริษัที่ ซึ่่�งมี่ที่ั�งฉบัับัภาษาไที่ยแลัะอังกฤษ
2.  การกำาหนดูสี่ิที่ธิออกเสี่่ยงในที่่�ประชืุ่มี เป็นไปติามีจำานวนหุ้นที่่�ผู้ถื่อหุ้นถื่ออยู่ โดูยหน่�งหุ้นมี่สี่ิที่ธิเที่่ากับัหน่�งเสี่่ยง แลัะมี่หุ้น

ประเภที่เดู่ยวค่อหุ้นสี่ามีัญ
3.  ในการประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น บัริษัที่ฯ มี่กระบัวนการแลัะชื่่องที่างเพ่�อเปิดูโอกาสี่ให้ผู้ถื่อหุ้นสี่่วนน้อยเสี่นอบัุคคลัเพ่�อเข้้ารับัการ

พจิารณาเลัอ่กติั�งเป็นกรรมีการบัริษทัี่ ลัว่งหน้าก่อนการประชื่มุี ติามีหลักัเกณฑ์ท่์ี่�บัริษทัี่กำาหนดู รวมีถืง่ช่ื่องที่างแลัะชื่ว่งเวลัารบััเร่�อง ระหว่างวันท่ี่� 1 - 30  
ธันวาคมี  2562 โดูยเผยแพร่ที่ั�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษ ผ่านชื่่องที่างข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย แลัะ website ข้องบัริษัที่ 

รวมีทัี่�งเปิดูโอกาสี่ให้ผู้ถ่ือหุ้นส่ี่งคำาถืามีลั่วงหน้า ซ่ึ่�งไม่ีมี่ผู้ถ่ือหุ้นเสี่นอช่ื่�อบุัคคลัเพ่�อรับัการพิจารณาเลั่อกติั�งเป็นกรรมีการ
บัริษัที่ แลัะไมี่มี่การสี่่งคำาถืามีลั่วงหน้า

4.  ในปี 2563 บัริษัที่ฯ จัดูประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้นที่ั�งหมีดู 1 ครั�ง ในวันจันที่ร์ที่่� 3 สี่ิงหาคมี 2563 แลัะไดู้มีอบัหมีายให้บัริษัที่ 
ศูนย์รับัฝ่ากหลัักที่รัพย์ (ประเที่ศไที่ย) จำากัดู ซึ่่�งเป็นนายที่ะเบั่ยนหุ้นข้องบัริษัที่ ดูำาเนินการจัดูสี่่งหนังสี่่อเชื่ิญประชืุ่มีให้แก่ผู้ถื่อหุ้นลั่วงหน้า 24 วัน ก่อน
วันประชืุ่มี โดูยสี่่งวันที่่� 10 กรกฎาคมี 2563 แลัะเผยแพร่บัน website ข้องบัริษัที่ เป็นการลั่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชืุ่มี เพ่�ออำานวยประโยชื่น์ให้ 
ผู้ถื่อหุ้น หร่อผู้ถื่อหุ้นติ่างชื่าติิ แลัะผู้ลังทีุ่นสี่ถืาบััน มี่เวลัาในการเติร่ยมีติัวศ่กษารายลัะเอ่ยดูแติ่ลัะวาระ แลัะเติร่ยมีการมีอบัฉันที่ะในกรณ้ที่่�ไมี่สี่ะดูวก
เข้้าร่วมีประชืุ่มีดู้วยตินเอง

บัริษัที่ฯ อำานวยความีสี่ะดูวกให้กับัผู้ถื่อหุ้นติ่างชื่าติิ โดูยจัดูสี่่งหนังสี่่อนัดูประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นพร้อมีเอกสี่ารประกอบัการประชืุ่มี
เป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมีกับัชืุ่ดูภาษาไที่ย เพ่�อสี่่งเสี่ริมีให้ผู้ถื่อหุ้นทีุ่กประเภที่ รวมีผู้ลังทีุ่นสี่ถืาบัันเข้้าร่วมีประชืุ่มี

นอกจากน้�บัริษัที่ฯ ไดู้เผยแพร่หนังสี่่อนัดูประชุื่มีผู้ถื่อหุ้นแลัะเอกสี่ารประกอบัการประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นทัี่�งหมีดูท่ี่�มี่ข้้อมีูลัเหม่ีอน
กับัข้้อมีูลัท่ี่�บัริษัที่ฯ สี่่งให้ผู้ถื่อหุ้นในรูปแบับัเอกสี่ารทัี่�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษบัน website ข้องบัริษัที่ (http://www.icc.co.th) ลั่วงหน้าก่อนสี่่ง
เอกสี่าร 30 วันก่อนวันประชืุ่มี ติั�งแติ่วันที่่� 30 มีิถืุนายน 2563 เพ่�อให้ผู้ถื่อหุ้นที่ั�งชื่าวไที่ยแลัะชื่าวติ่างประเที่ศสี่ามีารถืเข้้าถื่งข้้อมีูลัไดู้โดูยสี่ะดูวกแลัะ
รวดูเร็ว มี่เวลัาพิจารณาข้้อมีูลั

ซึ่่�งการประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้นครั�งที่่� 56 ปี พ.ศ. 2564 วันที่่�  26 เมีษายน  2564 บัริษัที่ฯ จะจัดูสี่่งหนังสี่่อนัดูประชืุ่มีพร้อมี
เอกสี่ารประกอบัการประชุื่มีล่ัวงหน้าก่อนวนัประชุื่มี 25 วนั โดูยส่ี่งวันท่ี่� 2 เมีษายน 2564 ประกอบัดู้วยรายลัะเอ่ยดูวาระการประชื่มุี รายงานประจำาปี  
งบัการเงิน หนังสี่่อมีอบัฉันที่ะแบับั ข้. ข้ั�นติอนการมีอบัฉันที่ะ ข้้อมีูลัเก่�ยวกับับัุคคลัที่่�เสี่นอแติ่งติั�งเป็นกรรมีการ แลัะแผนที่่�สี่ถืานที่่�จัดูประชืุ่มี ซึ่่�งมี่
ข้้อมีูลัครบัถื้วนเพ่ยงพอให้ผู้ถื่อหุ้นจัดูเติร่ยมีเอกสี่ารไดู้อย่างถืูกติ้อง แลัะใชื่้ประกอบัการติัดูสี่ินใจลังคะแนนเสี่่ยงในแติ่ลัะวาระ

5.   บัริษัที่ฯ สี่นับัสี่นุนให้ผู้ถื่อหุ้นทุี่กคนม่ีสี่่วนร่วมีในการพิจารณา แลัะออกเสี่่ยงลังคะแนนในเร่�องสี่ำาคัญๆ ข้องบัริษัที่ ติามี
ระเบ่ัยบัวาระการประชื่มุี โดูยอำานวยความีสี่ะดูวกใหก้บััผูถ้ือ่หุ้นท่ี่�ไมีส่ี่ามีารถืเข้้ารว่มีประชื่มุีดู้วยตินเอง  สี่ามีารถืมีอบัฉนัที่ะให้ผูอ้่�นเข้้าประชื่มุีแที่น  เพ่�อ
ใหผู้ถ้ือ่หุ้นที่กุคนม่ีสี่ว่นร่วมีในการพิจารณา แลัะออกเสี่ย่งลังคะแนนในกิจการติา่งๆ ข้องบัริษัที่ติามีระเบ่ัยบัวาระการประชื่มุี โดูยไดูส้ี่ง่หนงัสี่อ่มีอบัฉันที่ะ
แบับั ข้. ไปพร้อมีกับัหนังสี่่อนัดูประชืุ่มี รวมีถื่งขั้�นติอนในการมีอบัฉันที่ะ แลัะไม่ีไดู้กำาหนดูเง่�อนไข้ซ่ึ่�งที่ำาให้ยากต่ิอการมีอบัฉันที่ะข้องผู้ถื่อหุ้น โดูย 
ผู้ถื่อหุ้นสี่ามีารถืมีอบัฉนัที่ะใหบ้ัุคคลัใดูบัคุคลัหน่�ง หร่อคณะกรรมีการติรวจสี่อบัซึ่่�งเป็นกรรมีการอิสี่ระข้องบัริษทัี่เข้้าประชืุ่มีแที่น เพ่�อเปน็ติัวแที่นรักษา
สี่ิที่ธิข้องตินไดู้ โดูยบัริษัที่ฯไดู้ให้ชื่่�อ ที่่�อยู่ แลัะการมี่สี่่วนไดู้เสี่่ยในวาระการประชืุ่มีข้องกรรมีการติรวจสี่อบัที่ั�ง 4 ที่่าน  ไว้ในหนังสี่่อบัอกกลั่าวนัดูประชืุ่มี 
แลัะสี่ามีารถืดููข้้อมีูลัเก่�ยวกับักรรมีการติรวจสี่อบัที่ั�ง 4 ที่่าน ไดู้จากรายงานประจำาปีข้องบัริษัที่ ที่่�ไดู้สี่่งให้ผู้ถื่อหุ้นพร้อมีหนังสี่่อนัดูประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น โดูย
ใช้ื่หนังสี่่อมีอบัฉันที่ะแบับั ข้. ท่ี่�บัริษัที่ส่ี่งให้พร้อมีหนังสี่่อนัดูประชืุ่มี เพ่�อสี่นับัสี่นุนให้ผู้ถ่ือหุ้นใช้ื่หนังสี่่อมีอบัฉันที่ะรูปแบับัท่ี่�ผู้ถ่ือหุ้นสี่ามีารถืกำาหนดู
ที่ิศที่างการลังคะแนนไดู้ แลัะสี่ามีารถื Download  หนังสี่่อมีอบัฉันที่ะที่่�ไดู้จัดูที่ำาแลัะปฏิิบััติิติามีประกาศข้องกระที่รวงพาณิชื่ย์จาก website ข้องบัริษัที่ 
(http://www.icc.co.th) ซึ่่�งมี่ 3 แบับั  ค่อ แบับั ก. แบับั ข้. แลัะแบับั ค. (ใชื่้เฉพาะกรณ้ผู้ถื่อหุ้นเป็นผู้ลังทีุ่นติ่างประเที่ศ แลัะแติ่งติั�งให้คัสี่โติเดู่ยนใน
ประเที่ศไที่ยเป็นผู้รับัฝ่ากแลัะดููแลัหุ้น) โดูยสี่ามีารถืเลั่อกแบับัหนังสี่่อมีอบัฉันที่ะแบับัใดูแบับัหน่�ง

การกำากับดููแลกิจการ 
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ในการประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้น ครั�งที่่� 55 ปี พ.ศ. 2563 เมี่�อวันที่่� 3 สี่ิงหาคมี 2563

ราย ห้�น %  (ห้�น)

  ผู้ถื่อหุ้นติามีที่ะเบั่ยนรวมี 2,069 290,633,730      100.00

  ผู้ถื่อหุ้นเข้้าประชืุ่มี 108 235,246,573        80.94

เข้้าประชืุ่มีดู้วยตินเอง 31 25,910,323          8.91

   มีอบัฉันที่ะ 77 209,336,250        72.03

   -  มีอบัให้กรรมีการติรวจสี่อบั 15     22,353,300          7.69

-  มีอบัให้ผู้อ่�น 62 186,982,950        64.34

6.   บัริษัที่ฯ อำานวยความีสี่ะดูวกในการลังที่ะเบั่ยนแลัะเข้้าร่วมีประชืุ่มี โดูยมี่อากรแสี่ติมีป์สี่ำาหรับัติิดูหนังสี่่อมีอบัฉันที่ะไว้บัริการ
ผู้ถื่อหุ้นโดูยไมี่คิดูค่าใชื่้จ่าย กรณ้ผู้ถื่อหุ้นมีอบัฉันที่ะ

7.   การลังที่ะเบั่ยนเข้้าประชืุ่มีเป็นไปโดูยสี่ะดูวกสี่ามีารถืลังที่ะเบั่ยนลั่วงหน้าก่อนการประชืุ่มีไมี่น้อยกว่า 2 ชื่ั�วโมีง แลัะให้สี่ิที่ธิ 
ผู้ถื่อหุ้นที่่�เข้้าร่วมีประชืุ่มีภายหลัังที่่�ไดู้เริ�มีประชืุ่มีไปแลั้ว มี่สี่ิที่ธิในการออกเสี่่ยงลังคะแนนในวาระที่่�เหลั่ออยู่ แลัะยังไมี่ไดู้มี่การลังมีติิ แลัะนับัเป็นองค์
ประชืุ่มีติั�งแติ่วาระที่่�ใชื่้สี่ิที่ธิในการออกเสี่่ยงเป็นติ้นไป

8.   บัริษัที่ฯ ดูำาเนินการประชืุ่มีติามีลัำาดัูบัระเบ่ัยบัวาระการประชืุ่มี ไมี่ม่ีการสี่ลัับัวาระ แลัะไมี่ม่ีการเพิ�มีวาระการประชืุ่มี หร่อ
เปลั่�ยนแปลังข้้อมีูลัสี่ำาคัญโดูยไมี่ไดู้แจ้งให้ผู้ถื่อหุ้นที่ราบัลั่วงหน้า

9.   ในการลังคะแนนเสี่่ยงแติ่ลัะวาระ จะกระที่ำาโดูยเปิดูเผย โดูยบัริษัที่ฯ ไดู้แจกบััติรลังคะแนนให้กับัผู้ถื่อหุ้น/ผู้รับัมีอบัฉันที่ะ 
ทีุ่กคน ติั�งแติ่ข้ั�นติอนการลังที่ะเบั่ยนร่วมีประชืุ่มี แลัะจะเก็บับััติรลังคะแนนพร้อมีลังนามีรับัรอง เฉพาะกรณ้ที่่�ผู้ถื่อหุ้น/ผู้รับัมีอบัฉันที่ะไมี่เห็นดู้วย หร่อ
งดูออกเสี่ย่ง ยกเว้นวาระเลัอ่กติั�งกรรมีการบัริษทัี่ จะเก็บับััติรลังคะแนนจากผูถ่้ือหุ้น/ผูรั้บัมีอบัฉันที่ะทุี่กรายท่ี่�เข้้าร่วมีประชุื่มี บัรษิทัี่ฯ ไดู้จดัูใหม่้ีบุัคลัากร
แลัะเที่คโนโลัย่อย่างเพ่ยงพอในการลังที่ะเบั่ยนเข้้าประชืุ่มีแลัะการนับัคะแนนเสี่่ยงในแติ่ลัะวาระ โดูยใชื่้ระบับั Barcode เพ่�อให้เกิดูความีสี่ะดูวก รวดูเร็ว
แลัะโปร่งใสี่ 

2.2  การดููแลัการใชุ�ข�อมูลัภายใน  
วัฒนธรรมีที่่�ดู่อันยาวนานวัฒนธรรมีหน่�งข้องบัริษัที่ก็ค่อ การย่ดูถื่อว่าบัริษัที่ฯ เป็นข้องสี่่วนรวมีไมี่ไดู้เป็นข้องผู้ใดูผู้หน่�ง ดูังนั�น

หน้าที่่�สี่ำาคัญหน้าที่่�หน่�งข้องพนักงานบัริษัที่ทีุ่กคนในทีุ่กระดูับั ค่อ ชื่่วยกันติรวจติราดููแลัป้องกันไมี่ให้มี่การนำาที่รัพย์สี่ินข้องบัริษัที่ไปใชื่้โดูยมีิชื่อบั ไมี่
ว่าโดูยผู้ใดู โดูยระลั่กถื่งหน้าที่่�ดูังกลั่าวมีาเป็นเวลัาชื่้านาน ที่ำาให้หน้าที่่�น้�ฝ่ังรากลั่กในสี่ำาน่กข้องพนักงานทีุ่กระดูับั

การติระหนักในหน้าท่ี่�ดูังกลั่าวที่ำาให้การบัริหารงานข้องบัริษัที่ ม่ีลัักษณะเป็นการบัริหารโดูยคณะบัุคคลัเก่อบัทัี่�งหมีดูมีาหลัาย
ที่ศวรรษ โดูยมี่การประชืุ่มีหาร่อร่วมีกัน ที่ั�งในระดูับัเดู่ยวกันแลัะติ่างระดูับัข้้ามีสี่ายงานอยู่ติลัอดูเวลัา  การดูำาเนินงานในลัักษณะดูังกลั่าวที่ำาให้ผู้บัริหาร
ที่่านใดูที่่านหน่�งไมี่สี่ามีารถืก่อความีเสี่่ยหายที่่�มี่นัยสี่ำาคัญติ่อบัริษัที่ไดู้ดู้วยการกระที่ำาการติามีลัำาพัง โดูยปราศจากความีรอบัคอบั  

นอกจากการบัริหารงานโดูยคณะบัุคคลั บัริษัที่ไดู้ย่ดูหลัักปฏิิบััติิติามี ISO 9001 : 2008 อย่างเคร่งครัดู โดูยย่ดูหลัักความีโปร่งใสี่
ข้องการจดัูการแลัะการติดัูสี่นิใจ ซ่ึ่�งที่ำาใหบ้ัรษิทัี่ฯ ม่ีธรรมีาภบิัาลัท่ี่�ดู่ในที่กุดูา้น ลักัษณะการที่ำางานข้องบัรษิทัี่สี่ง่ผลัใหบ้ัรษิทัี่มีป่ระสี่ทิี่ธผิลัดูา้นการควบัคมุี
ภายในข้้างติ้นอย่างน่าพอใจ

บัริษัที่ฯ มี่นโยบัายแลัะมีาติรการดููแลัเร่�องการใชื่้ข้้อมีูลัภายใน รายลัะเอ่ยดูดููจาก หน้า 116-117 ในรายงานประจำาปีน้� อ่กที่ั�ง 
ไดู้กำาหนดูไว้ในจริยธรรมีในการดูำาเนินธุรกิจที่่�ติ้องปฏิิบััติิติ่อบัริษัที่แลัะผู้ถื่อหุ้น แลัะกำาหนดูไว้ในจรรยาบัรรณกรรมีการบัริษัที่  ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน 

อ่กที่ั�งบัริษัที่ฯ ยังไดู้พัฒนาระบับัการควบัคุมีการใชื่้ข้้อมีูลัภายใน โดูยนำาระบับัเที่คโนโลัย่สี่ารสี่นเที่ศ มีาใชื่้กำาหนดูระดูับัการเข้้า
ถื่งข้้อมีูลัภายในให้เหมีาะสี่มีกับัหน้าที่่�แลัะความีรับัผิดูชื่อบัข้องพนักงานแติ่ลัะระดูับั ซึ่่�งมี่รหัสี่ผ่านเฉพาะบัุคคลัในการเข้้าสีู่่ระบับั

ในปี  2563  ที่่�ผ่านมีา กรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหาร ไดู้ปฏิิบััติิติามีหลัักเกณฑ์์อย่างเคร่งครัดู
2.3  การดููแลัการซื้ื�อขายหลัักที่รัพย์ของบัริษััที่ แลัะการรายงานการม่สิ่วนไดู�เสิ่ย

บัริษัที่ฯ  ม่ีนโยบัายแลัะมีาติรการดููแลัการซ่ึ่�อข้ายหลัักที่รัพย์แลัะการรายงานการม่ีสี่่วนไดู้เสี่่ยข้องกรรมีการแลัะผู้บัริหาร โดูย
กำาหนดูไว้ในจรรยาบัรรณกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน ห้ามีมีิให้กรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงานซึ่่�งอยู่ในหน่วยงานที่่�รับัที่ราบัข้้อมีูลั
ภายใน ที่ำาการซึ่่�อข้ายหลัักที่รัพย์ข้องบัริษัที่ชื่่วง 1 เดู่อนก่อนการเปิดูเผยงบัการเงินติ่อสี่าธารณชื่น แลัะภายหลัังงบัการเงินเปิดูเผยแลั้ว 24 ชื่ั�วโมีง  
ยกเว้นการซ่ึ่�อข้ายติามีธุรกรรมีปกติิ ซ่ึ่�งไมี่เก่�ยวเน่�องจากข้้อมีูลัภายในดูังกลั่าว อ่กทัี่�งยังกำาหนดูนโยบัายให้กรรมีการบัริษัที่ แลัะผู้บัริหารติ้องแจ้งติ่อ
คณะกรรมีการบัริษัที่เก่�ยวกับัการซึ่่�อข้ายหุ้นข้องบัริษัที่ลั่วงหน้าก่อนการซึ่่�อข้ายอย่างน้อย 1 วัน

บัรษิทัี่ฯ ไดูก้ำาหนดูใหก้รรมีการบัรษิทัี่แลัะผูบ้ัรหิารรวมีทัี่�งคูส่ี่มีรสี่แลัะบัตุิรท่ี่�ยงัไมีบ่ัรรลันุติิภิาวะ มีห่นา้ท่ี่�รายงานการถือ่หลักัที่รพัย์
ครั�งแรก แลัะรายงานการเปลั่�ยนแปลังการถื่อหลัักที่รัพย์ข้องบัริษัที่  ติ่อสี่ำานักงานคณะกรรมีการกำากับัหลัักที่รัพย์แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์ ภายใน 3 วัน
ที่ำาการ นับัจากวันท่ี่�ม่ีการเปล่ั�ยนแปลัง แลัะส่ี่งสี่ำาเนาให้เลัข้านุการบัริษัที่ เพ่�อรายงานต่ิอคณะกรรมีการบัริษัที่ในการประชุื่มีคณะกรรมีการบัริษัที่ครั�ง 
ติ่อไป นอกจากน้�บัริษัที่ฯ ไดู้บัรรจุวาระรายงานการถื่อครองหลัักที่รัพย์ข้องบัริษัที่ ข้องคณะกรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหารรวมีที่ั�งคู่สี่มีรสี่แลัะบัุติรที่่�ยังไมี่
บัรรลัุนิติิภาวะ แลัะบัริษัที่ที่่�เก่�ยวข้้อง เป็นวาระประจำาในการประชืุ่มีคณะกรรมีการบัริษัที่ทีุ่กเดู่อน

อ่กที่ั�งบัริษัที่ฯ ไดู้สี่รุปการเปลั่�ยนแปลังการถื่อครองหลัักที่รัพย์ข้องกรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหาร  รวมีที่ั�งคู่สี่มีรสี่แลัะบัุติรที่่�ยังไมี่
บัรรลัุนิติิภาวะ แลัะบัริษัที่ที่่�เก่�ยวข้้อง ในแบับัแสี่ดูงรายการข้้อมีูลัประจำาปี (แบับั 56 -1) แลัะในรายงานประจำาปี 2563 น้�  

การกำากับดููแลกิจการ 



รายงานประจำาปี 256392

ในปี 2563 กรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหารไดู้ปฏิิบััติิติามีนโยบัายอย่างเคร่งครัดู  ไมี่ปรากฏิว่ามี่การซึ่่�อข้ายหลัักที่รัพย์ในชื่่วงที่่�ห้ามี
การซึ่่�อข้าย

นอกจากน้�บัริษัที่ฯ มี่มีาติรการดููแลัการมี่สี่่วนไดู้เสี่่ยข้องกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร โดูยกำาหนดูให้กรรมีการบัริษัที่ แลัะผู้บัริหาร 
ติ้องรายงานการมี่สี่่วนไดู้เสี่่ยข้องกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะบัุคคลัที่่�มี่ความีเก่�ยวข้้อง ซึ่่�งเป็นสี่่วนไดู้เสี่่ยที่่�เก่�ยวข้้องกับัการบัริหารจัดูการกิจการข้อง
บัริษัที่ ดูังน้� 

1. รายงานเมี่�อเข้้าดูำารงติำาแหน่งกรรมีการบัริษัที่หร่อผู้บัริหารครั�งแรก 
2. รายงานเมี่�อมี่การเปลั่�ยนแปลังข้้อมีูลัการมี่สี่่วนไดู้เสี่่ย 
3. กรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหาร สี่่งแบับัรายงานการมี่สี่่วนไดู้เสี่่ยแก่เลัข้านุการบัริษัที่ แลัะเลัข้านุการบัริษัที่สี่่งสี่ำาเนารายงานการ

มี่สี่่วนไดู้เสี่่ยให้ประธานกรรมีการบัริษัที่ แลัะประธานกรรมีการติรวจสี่อบัที่ราบัภายใน 7 วันที่ำาการ นับัแติ่วันที่่�ไดู้รับัรายงาน 
ในปี 2563 กรรมีการบัริษัที่ แลัะผู้บัริหาร ไดู้ปฏิิบััติิติามีหลัักเกณฑ์์ที่่�กำาหนดู

2.4  การดูำาเนินการกับัค่วามขัดูแย�งที่างผู้ลัประโยชุน์
บัริษัที่ฯ ดูำาเนินการกับัความีข้ัดูแย้งที่างผลัประโยชื่น์ดู้วยความีรอบัคอบั มี่เหติุมี่ผลั คำาน่งถื่งประโยชื่น์สีู่งสีุ่ดูข้องบัริษัที่ การ

กำาหนดูราคาเป็นไปติามีเง่�อนไข้การค้าท่ี่�เป็นธรรมีเสี่ม่ีอนการที่ำารายการกับับัุคคลัภายนอก จัดูวางระบับัการปฏิิบััติิดู้วยความีโปร่งใสี่ ปฏิิบััติิติามี 
หลัักเกณฑ์์ข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย โดูยกำาหนดูเป็นนโยบัายหน่�งในการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่ แลัะกำาหนดูไว้ในจริยธรรมีที่่�ติ้องปฏิิบััติิติ่อ
บัริษัที่แลัะผู้ถื่อหุ้น มี่การเปิดูเผยข้้อมีูลัเพ่�อให้เกิดูความีเที่่าเที่่ยมีกันในการรับัที่ราบัข้้อมีูลั

การที่ำารายการระหว่างกันท่ี่�อาจมี่ความีข้ัดูแย้งที่างผลัประโยชื่น์ บัริษัที่ฯ มี่การควบัคุมีดููแลัแลัะดูำาเนินการติามีขั้�นติอนการที่ำา
รายการที่่�เก่�ยวโยงกันอย่างยุติิธรรมี ติามีราคาติลัาดูแลัะเป็นไปติามีปกติิธุรกิจการค้า ไดู้แจ้งแลัะเปิดูเผยติ่อที่่�ประชืุ่มีโดูยระบัุชื่่�อแลัะความีสี่ัมีพันธ์ข้อง
บัุคคลัที่่�เก่�ยวโยง นโยบัายการกำาหนดูราคา มีูลัค่ารายการ คู่สี่ัญญา เหติุผลัความีจำาเป็นข้องรายการดูังกลั่าว ติลัอดูจนความีเห็นข้องคณะกรรมีการ
ติรวจสี่อบั ความีเหน็ข้องคณะกรรมีการบัริหาร แลัะความีเหน็ข้องคณะกรรมีการบัริษทัี่ ติลัอดูจนความีเหน็ท่ี่�แติกติา่ง (ถ้ืามี)่ ติามีหลักัเกณฑ์ข์้อง ก.ลั.ติ. 
แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย แลัะในการประชืุ่มีคณะกรรมีการบัริษัที่ กรรมีการผู้มี่สี่่วนไดู้เสี่่ยไดู้ออกจากห้องประชืุ่มี แลัะไมี่ไดู้ออกเสี่่ยงใน 
วาระนั�นๆ แลัะไดูเ้ปดิูเผยการที่ำารายการทัี่�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษติอ่ติลัาดูหลักัที่รัพยแ์หง่ประเที่ศไที่ย แลัะเผยแพร่ทัี่�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษ
ผ่าน website ข้องบัริษัที่ (http://www.icc.co.th) นอกจากน้� ยังไดู้จัดูที่ำารายการสี่รุปไว้ในรายงานประจำาปี แลัะแบับัแสี่ดูงรายงานข้้อมีูลัประจำาปี  (แบับั  
56-1) ข้องบัริษัที่

แลัะการที่ำารายการระหวา่งกันที่่�อาจมีค่วามีข้ดัูแยง้ที่างผลัประโยชื่น์เมี่�อเที่ย่บักบััรายไดูร้วมีเที่า่กับั 7.79 % หร่อเที่ย่บักบััรายจา่ย
รวมีเที่่ากับั 2.73 % ซึ่่�งน้อยกว่าร้อยลัะ  25

นอกจากน้� บัริษัที่ฯ มี่มีาติรการควบัคุมีดููแลัการที่ำารายการที่่�เก่�ยวโยงกัน แลัะจำากัดูการให้ความีชื่่วยเหลั่อที่างการเงินกับับัริษัที่ที่่�
ไมี่ใชื่่บัริษัที่ย่อย โดูยการให้กู้ย่มีเงินหร่อคำ�าประกันเงินกู้ติามีสี่ัดูสี่่วนการถื่อหุ้นที่่�เป็นไปติามีสี่ัญญาร่วมีทีุ่น แลัะไดู้เปิดูเผยการที่ำารายการที่่�เก่�ยวโยงกัน
ข้องปี 2563 หน้า 126-131 ในรายงานประจำาปีน้� รวมีที่ั�งมี่การเปิดูเผยข้้อมีูลัที่่�เพ่ยงพอครบัถื้วน แลัะโปร่งใสี่

ในป ี2563 บัรษิทัี่ฯ ไมีม่ีร่ายการใหค้วามีชื่ว่ยเหลัอ่ที่างการเงนิกบัับัริษทัี่รว่มีหรอ่บัรษิทัี่ท่ี่�เก่�ยวข้อ้งกนั แติม่ีก่ารใหค้วามีชื่ว่ยเหลัอ่
ที่างการเงินกับับัริษัที่ย่อยข้องบัริษัที่ โดูยเป็นการติ่ออายุสี่ัญญาเงินกู้ย่มีให้กับับัริษัที่ย่อย แลัะร่วมีคำ�าประกันให้กับับัริษัที่ร่วมีทีุ่นติามีสี่ัดูสี่่วนการถื่อหุ้น 
แลัะไมีม่ีก่ารที่ำารายการเก่�ยวโยงกนัหรอ่ซ่ึ่�อข้ายที่รัพยส์ี่นิท่ี่�เปน็การฝ่า่ฝ่นืหรอ่ไม่ีปฏิบัิัติติิามีกฎเกณฑ์ข์้องติลัาดูหลักัที่รัพยแ์หง่ประเที่ศไที่ย แลัะ ก.ลั.ติ.

3. การค่ำานึงบัที่บัาที่ของผูู้�ม่สิ่วนไดู�เสิ่ย
1. คณะกรรมีการบัริษัที่ติระหนัก แลัะย่ดูมีั�นในความีรับัผิดูชื่อบัแลัะเคารพติ่อสี่ิที่ธิข้องผู้มี่สี่่วนไดู้เสี่่ยกลัุ่มีติ่างๆ ที่ั�งภายในแลัะภายนอก

องค์กร ภาครัฐ แลัะหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้้อง โดูยคำาน่งถื่งสี่ิที่ธิติามีกฎหมีายหร่อข้้อติกลังที่่�มี่กับับัริษัที่ เพ่�อให้มีั�นใจไดู้ว่าสี่ิที่ธิดูังกลั่าวไดู้รับัการคุ้มีครอง
แลัะการปฏิิบััติิอย่างเป็นธรรมีแลัะเที่่าเที่่ยมีกัน ติลัอดูจนความีรับัผิดูชื่อบัติ่อชืุ่มีชื่น สี่ังคมี แลัะสี่ิ�งแวดูลั้อมี คำาน่งถื่งการเจริญเติิบัโติที่างธุรกิจที่่�ร่วมีกัน  
เอ่�อประโยชื่น์ซึ่่�งกันแลัะกัน อันจะนำาไปสีู่่การที่ำาธุรกิจที่่�ยั�งย่น ติ่อติ้านการทีุ่จริติ การคอร์รัปชื่ั�น ไมี่ลั่วงลัะเมีิดูที่รัพย์สี่ินที่างปัญญา รวมีถื่งการเคารพ
ติอ่สี่ทิี่ธิมีนษุยชื่น แลัะไดูก้ำาหนดูเปน็นโยบัายเพ่�อเปน็แนวที่างในการปฏิบัิัติติิอ่ผูม้ีส่ี่ว่นไดูเ้สี่ย่แต่ิลัะกลัุม่ี เพ่�อให้มีั�นใจวา่ผูม้ีส่ี่ว่นไดูเ้สี่ย่จะไดูร้บััการคุม้ีครอง
ดููแลัอย่างเป็นธรรมีทีุ่กฝ่่าย แลัะปฏิิบััติิดู้วยความีเสี่มีอภาค

พนักงาน  - ค่าติอบัแที่นแลัะสี่วัสี่ดูิการอย่างเหมีาะสี่มี
  - มี่แผนในการอบัรมีพัฒนาความีรู้ความีสี่ามีารถื
  - มี่ความีที่ัดูเที่่ยมีแลัะโอกาสี่ในความีก้าวหน้า  
  - ดููแลัเร่�องความีปลัอดูภัย แลัะคุณภาพชื่่วิติ

ลัูกค่�า  - ไดู้รับัข้้อมีูลัข้องสี่ินค้าแลัะบัริการอย่างถืูกติ้อง
  - ราคาข้องสี่ินค้าแลัะบัริการมี่ความีเหมีาะสี่มี แลัะไดู้รับัสี่ินค้าแลัะบัริการที่่�มี่คุณภาพ
  - มี่สี่ินค้าที่่�ชื่่วยลัดูผลักระที่บัติ่อสี่ิ�งแวดูลั้อมีเป็นที่างเลั่อก
  - การรับัประกันสี่ินค้าแลัะบัริการ
  - การรักษาความีลัับัข้องข้้อมีูลัลัูกค้า
  - จัดูติั�ง ICC  Call Center บัริการศูนย์ข้้อมีูลัลัูกค้าสี่ัมีพันธ์
  - การมี่ชื่่องที่างให้ลัูกค้าไดู้แสี่ดูงข้้อเสี่นอแนะแลัะข้้อร้องเร่ยน
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  - กำาหนดูนโยบัายให้เครดูิติเที่อมี
   •   ลัูกหน้�การค้าประเภที่เครดูิติ  กำาหนดูเครดูิติเที่อมี (Credit Term)  75 วัน  

      •   ลัูกหน้�การค้าประเภที่เก็บัเงินจากยอดูข้าย  (ฝ่ากข้าย)  ซึ่่�งสี่่วนใหญ่จะเป็นห้างสี่รรพสี่ินค้า 
          ติ่างๆ ที่ั�วประเที่ศ  กำาหนดูเครดูิติเที่อมี  (Credit Term)  45 วัน

ผูู้�ถืือห้�น  - ให้ผลัติอบัแที่นการลังทีุ่นที่่�สีู่งแลัะติ่อเน่�อง
  - ผลัการดูำาเนินงานที่่�ดู่แลัะเติิบัโติอย่างมีั�นคง
  - บัริหารงานดู้วยความีโปร่งใสี่เป็นธรรมี ติามีหลัักบัรรษัที่ภิบัาลั  พร้อมีเปิดูเผยข้้อมีูลั
คู่่ค่�า  - ปฏิิบััติิให้เป็นไปติามีข้้อติกลังเง่�อนไข้ที่างการค้า แลัะให้ข้้อมีูลัที่่�ถืูกติ้อง
  - สี่ร้างสี่ัมีพันธภาพแลัะความีเข้้าใจที่่�ดู่ติ่อกัน 
  - แลักเปลั่�ยนความีรู้ร่วมีกันพัฒนาสี่ินค้า แลัะบัริการท่ี่�เพิ�มีคุณค่าให้แก่สี่ินค้าแลัะบัริการ โดูยจัดู 

      ประชืุ่มีคู่ค้าเป็นประจำาทีุ่กปี  เพ่�อสี่่งเสี่ริมีแลัะชื่่�แจงแนวที่างการดูำาเนินงาน
  - การเย่�ยมีเย่ยนคู่ค้าเพ่�อรับัฟังความีคิดูเห็นแลัะข้้อเสี่นอแนะ
   - การที่ำาข้้อติกลังร่วมีกันเพ่�อจดัูที่ำากรอบัความีร่วมีมีอ่กบััพันธมีติิรที่างธุรกจิการแข่้งขั้น ที่างการค้า 

      ท่ี่�สี่จุรติิ รวมีถืง่หลัก่เล่ั�ยงการซ่ึ่�อสี่นิค้าข้องคูค้่าท่ี่�ลัะเมิีดูสี่ทิี่ธมิีนุษยชื่นแลัะลัะเมิีดูที่รัพย์สี่นิที่างปัญญา
คู่่แข่ง  - ดูำาเนินธุรกิจแลัะแข้่งข้ันดู้วยความีเป็นธรรมี โปร่งใสี่ ปฏิิบััติิติามีกรอบัการแข้่งข้ันที่่�ดู่แลัะสีุ่จริติ
เจ�าหน้�การค่�า - ความีโปร่งใสี่ในการดูำาเนินธุรกิจ 
  - สี่ามีารถืปฏิิบััติิติามีเง่�อนไข้แลัะข้้อติกลังข้องสัี่ญญา โดูยใช้ื่วิธ่การโอนเงินผ่านธนาคารในระบับั   

      Media Clearing  กำาหนดูการรับัวางบัิลั  แลัะโอนจ่ายเงิน  ดูังน้�
    ระยะเวลัาวางบัิลั   วันที่่�โอนเงิน
   •    ค่าสี่ินค้า   ทีุ่กวัน   วันพุธสี่ัปดูาห์ถืัดูไป
   •    ค่าใชื่้จ่าย วันที่่� 1 - 6 ข้องเดู่อน  วันที่่� 6 ข้องเดู่อนถืัดูไป
     วันที่่� 7 - สี่ิ�นเดู่อน  วันที่่� 6 ข้องเดู่อนถืัดูไปจากรายการแรก
เจ�าหน้�เงินกู� - ปฏิิบััติิติามีสี่ัญญา ข้้อติกลังอย่างชื่ัดูเจน แลัะเป็นธรรมี 
  - แจ้งให้เจ้าหน้�เงินกู้ที่ราบัลั่วงหน้า หากไมี่สี่ามีารถืปฏิิบััติิติามีข้้อผูกพันในสี่ัญญา เพ่�อร่วมีกันหา 

      แนวที่างแก้ไข้โดูยใชื่้หลัักความีสี่มีเหติุสี่มีผลั
  - จ่ายชื่ำาระดูอกเบั่�ยแลัะค่นเงินติ้นติรงติามีกำาหนดูเวลัากับัเจ้าหน้�เงินกู้ติลัอดูมีา
ลัูกหน้�  - ปฏิิบััติิติามีสี่ัญญา ข้้อติกลังอย่างชื่ัดูเจน แลัะเป็นธรรมี
ชุ้มชุน สิังค่มแลัะ - สี่ินค้าแลัะบัริการที่่�เหมีาะสี่มีกับัการดูำารงชื่่วิติประจำาวัน
สิิ�งแวดูลั�อม - ให้ความีรู้ ความีเข้้าใจดู้านสีุ่ข้ภาพ
  - ดูำาเนินธุรกิจโดูยคำาน่งผลักระที่บัติ่อชืุ่มีชื่น สี่ังคมี  แลัะสี่ิ�งแวดูลั้อมี
ภาค่รัฐ  - ปฏิิบััติิติามีกฎหมีายแลัะระเบั่ยบัปฏิิบััติิที่่�เก่�ยวข้้อง
  - ร่วมีมี่อแลัะสี่นับัสี่นุนการพัฒนาโครงการแลัะกิจกรรมีสี่าธารณประโยชื่น์
  - ชื่ำาระภาษ่ถืูกติ้อง  ครบัถื้วน ที่ันเวลัาติามีข้้อกำาหนดูข้องกฎหมีาย 
  - ร่วมีประชืุ่มีให้ข้้อคิดูเห็น แลัะสี่นับัสี่นุนกิจกรรมีภาครัฐอย่างติ่อเน่�อง
สิื�อมวลัชุน - การเปิดูเผยข้้อมีูลัข้่าวสี่ารอย่างถืูกติ้อง  แลัะที่ันติ่อเหติุการณ์
  - นำาสี่่�อมีวลัชื่นเย่�ยมีชื่มีกิจกรรมี หร่อการดูำาเนินงานข้องบัริษัที่ในดู้านติ่างๆ
  - สี่นับัสี่นุนแลัะมี่สี่่วนร่วมีกับักิจกรรมีข้องสี่่�อมีวลัชื่น

แลัะกรณ้ที่่�เกิดูความีเสี่่ยหาย บัริษัที่ฯ แลัะผู้มี่สี่่วนไดู้เสี่่ยกลัุ่มีติ่างๆ จะร่วมีกันหาแนวที่างแก้ไข้  แลัะกำาหนดูมีาติรการที่่�เหมีาะสี่มีเป็น
ประโยชื่น์กับัทีุ่กฝ่่าย

บัริษัที่ฯ จ่งไดู้กำาหนดูนโยบัายแลัะแนวที่างการปฏิิบััติิติ่อผู้มี่สี่่วนไดู้เสี่่ย โดูยจัดูที่ำาเป็นคู่มี่อ “จริยธรรมีในการดูำาเนินธุรกิจ แลัะจรรยา
บัรรณกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน” แลัะเผยแพร่ให้กับักรรมีการ ผู้บัริหาร แลัะพนักงานทีุ่กระดูับัผ่านระบับั Intranet แลัะ website ข้อง
บัริษัที่  (http://www.icc.co.th) เพ่�อเป็นกรอบัความีประพฤติิดู้านจริยธรรมีแลัะจรรยาบัรรณในการดูำาเนินธุรกิจที่่�คำาน่งถื่งการสี่ร้างความีสี่มีดูุลัแลัะเป็น
ธรรมีแกผู่ม้ีส่ี่ว่นไดูเ้สี่ย่ เปน็แนวที่างใหก้รรมีการ ผู้บัรหิาร  แลัะพนกังานข้องบัรษิทัี่ ย่ดูถือ่เปน็แนวที่างในการปฏิบัิัติติิอ่บัรษิทัี่ ผูถ้ือ่หุ้น ลักูคา้  พนกังาน 
คู่ค้า เจ้าหน้�การค้า  เจ้าหน้�เงินกู้ คู่แข้่งที่างการค้า ภาครัฐ  สี่ังคมีแลัะสี่ิ�งแวดูลั้อมี รวมีที่ั�งพัฒนาแนวที่างการมี่สี่่วนร่วมีข้องผู้มี่สี่่วนไดู้เสี่่ยในการเสี่ริมี
สี่ร้างผลัการดูำาเนินงานข้องบัริษัที่อย่างยั�งย่น   

นอกจากน้�  บัริษัที่ฯ ไดู้ประกาศใชื่้จรรยาบัรรณกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงานเพ่�อเป็นแนวที่างในการประพฤติิปฏิิบััติิตินข้อง
กรรมีการบัรษิทัี่ ผูบ้ัรหิาร แลัะพนกังาน ในการที่ำาหนา้ท่ี่�ติามีภารกจิข้องบัรษิทัี่ดูว้ยจติิสี่ำานก่ท่ี่�ดูแ่ลัะเผยแพร่ใหก้บัักรรมีการบัรษิทัี่ ผูบ้ัรหิาร แลัะพนกังาน
ทีุ่กระดูับัผ่าน Intranet  แลัะ website ข้องบัริษัที่

นโยบัายแลัะแนวที่างในการปฏิิบััติิติ่อผู้มี่สี่่วนไดู้เสี่่ยกลัุ่มีติ่าง ๆ การติ่อติ้านการคอร์รัปชัื่�น ไมี่ลั่วงลัะเมีิดูที่รัพย์สี่ินที่างปัญญา การ
เคารพสิี่ที่ธิมีนุษยชื่น รวมีถื่งความีรับัผิดูชื่อบัที่างสัี่งคมีแลัะสี่ิ�งแวดูล้ัอมี รายลัะเอ่ยดูดููจากรายงานการพัฒนาอย่างยั�งย่น ปี 2563 ข้องบัริษัที่ แลัะ 
เผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่

การกำากับดููแลกิจการ 



รายงานประจำาปี 256394

2.  คณะกรรมีการบัริษัที่จัดูให้มี่ช่ื่องที่างแลัะขั้�นติอนท่ี่�ผู้มี่ส่ี่วนไดู้เสี่่ยทุี่กกลัุ่มีสี่ามีารถืรายงานหร่อร้องเร่ยนในเร่�องท่ี่�อาจที่ำาให้เกิดูความี 
เสี่ย่หายต่ิอบัรษิทัี่ ความีถืกูติอ้งข้องรายงานที่างการเงิน ระบับัการควบัคุมีภายในท่ี่�บักพร่อง หรอ่การกระที่ำาผดิูกฎหมีายแลัะผิดูจรรยาบัรรณ การทุี่จรติิ
หรอ่ประพฤติมิิีชื่อบัข้องพนักงานในบัริษทัี่ หรอ่ในเร่�องท่ี่�ผูม่้ีสี่ว่นไดู้เสี่ย่ถูืกลัะเมิีดูสี่ทิี่ธ ิหรอ่ไม่ีไดูร้บััความีเป็นธรรมี พนักงานหรอ่ผูม่้ีสี่ว่นไดู้เสี่ย่ท่ี่�พบัเห็น 
หร่อม่ีหลัักฐาน หร่อม่ีข้้อสี่งสี่ัยว่าม่ีพนักงานหร่อบุัคคลัซ่ึ่�งกระที่ำาในนามีบัริษัที่ ไดู้เข้้าไปม่ีสี่่วนร่วมีในการให้สี่ินบัน หร่อคอร์รัปชัื่�น ทัี่�งที่างติรงหร่อ 
ที่างอ้อมี การทุี่จริติ กระที่ำาผิดูกฎหมีาย การฝ่่าฝ่ืนกฎระเบ่ัยบั ข้้อบัังคับั แลัะนโยบัายข้องบัริษัที่ การไม่ีปฏิิบััติิติามีจรรยาบัรรณกรรมีการบัริษัที่  
ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน การไมี่ไดู้รับัความีเป็นธรรมีในการปฏิิบััติิงาน สี่ามีารถืแจ้งเบัาะแสี่หร่อข้้อร้องเร่ยนผ่านชื่่องที่าง ดูังน้�

ชุ่องที่างการร�องเร่ยน 
1.  คณะกรรมีการติรวจสี่อบัที่าง E-mail : iccauditcommittee@icc.co.th
2.  ร้องเร่ยนไดู้โดูยติรงดู้วยวาจา หร่อที่ำาเป็นหนังสี่่อถื่งผู้รับัข้้อร้องเร่ยน 

- “ศูนย์ลัูกค้าสี่ัมีพันธ์” โที่ร.0-2294-4999 E-mail : services@icc.co.th   
- เลัข้านุการบัริษัที่ โที่ร. 0-2295-0688
- จดูหมีายธุรกิจติอบัรับั

3  ผ่านที่างไปรษณ้ย์ ติู้ปณ. 22 ปณ. ยานนาวา กรุงเที่พฯ 10120 
4.  กลั่องรับัข้้อเสี่นอแนะ
5.  ในกรณ้ผู้ร้องเร่ยนเลั่อกที่่�จะไมี่เปิดูเผยชื่่�อ ติ้องระบัุรายลัะเอ่ยดูข้้อเที่็จจริง  หร่อหลัักฐานที่่�ชื่ัดูเจน เพ่ยงพอ ที่่�จะแสี่ดูงให้เห็นว่า

มี่เหติุอันควร เชื่่�อว่ามี่การเข้้าไปมี่สี่่วนร่วมีในการให้สี่ินบัน หร่อคอร์รัปชื่ั�น  
ทัี่�งน้�บัริษัที่ฯ จะเก็บัข้้อมีูลัท่ี่�เก่�ยวข้้องไว้เป็นความีลัับั แลัะคำาน่งถื่งความีปลัอดูภัยข้องผู้ร้องเร่ยน เว้นแต่ิกรณ้ท่ี่�ต้ิองเปิดูเผยติามีท่ี่�

กฎหมีายกำาหนดู

การร�องเร่ยนโดูยไม่สิ้จริติ 
หากการแจ้งเบัาะแสี่ ข้้อร้องเร่ยน ให้ถื้อยคำา หร่อให้ข้้อมีูลัใดูๆ ที่่�พิสีู่จน์ไดู้ว่า เป็นการกระที่ำา โดูยไมี่สีุ่จริติ อันสี่่งผลัให้บัุคคลั หร่อ

บัริษัที่ฯ ไดู้รับัความีเสี่่ยหาย กรณ้เป็นพนักงานข้องบัริษัที่จะไดู้รับัการลังโที่ษที่างวินัย ติามีระเบั่ยบัข้้อบัังคับัเก่�ยวกับัการที่ำางาน แลัะ/หร่อ ดูำานินคดู่
ติามีกฎหมีาย แต่ิหากเป็นบุัคคลัภายนอกท่ี่�การกระที่ำานั�น ที่ำาใหบ้ัรษิทัี่ฯ ไดูร้บััความีเสี่ย่หาย บัรษิทัี่ฯ สี่งวนสี่ทิี่ธิ�ในการดูำาเนนิคดูต่ิามีกฎหมีายกับับัคุคลั
นั�นๆ

3.  คณะกรรมีการบัริษัที่ไดู้กำาหนดูนโยบัายหร่อแนวที่างในการปกป้องคุ้มีครองพนักงานหร่อผู้แจ้งเบัาะแสี่ ในเร่�องที่่�อาจที่ำาให้เกิดูความี
เสี่่ยหายติ่อบัริษัที่หร่อเร่�องที่่�ไมี่ไดู้รับัความีเป็นธรรมี

มาติรการค่้�มค่รองผูู้�ที่่�แจ�งข�อมูลัหรือให�เบัาะแสิ 
บัริษัที่ฯ จะคุ้มีครองสี่ิที่ธิข้องผู้ร้องเร่ยน แลัะผู้ให้ข้้อมีูลัที่่�กระที่ำาโดูยเจตินาสีุ่จริติ ดู้วยการปกปิดูชื่่�อ ที่่�อยู่หร่อข้้อมีูลัใดูๆ ที่่�สี่ามีารถืระบัุ

ติัวตินผู้ร้องเร่ยน หร่อผู้ให้ข้้อมีูลั แลัะเก็บัรักษาข้้อมูีลัข้องผู้ร้องเร่ยน แลัะผู้ให้ข้้อมีูลัไว้เป็น ความีลัับั โดูยจำากัดูเฉพาะผู้ท่ี่�ม่ีหน้าท่ี่�รับัผิดูชื่อบัในการ
ดูำาเนินการติรวจสี่อบัเร่�องร้องเร่ยนเที่่านั�น ที่ั�งน้�ให้ถื่อปฏิิบััติิติามี มีาติรการคุ้มีครองผู้ร้องเร่ยน ที่่�กำาหนดูไว้ในจรรยาบัรรณกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร 
แลัะพนักงาน

การค่้�มค่รองพนักงาน
บัริษัที่ฯ จะให้การดููแลั แลัะคุ้มีครองผู้ท่ี่�ไดู้ปฏิิบััติิติามีนโยบัายติ่อติ้านการคอร์รัปชัื่�น แลัะข้้อปฏิิบััติิน้� โดูยใช้ื่มีาติรการคุ้มีครอง 

ผู้ร้องเร่ยน ที่่�กำาหนดูไว้ในจรรยาบัรรณกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน
4.  คณะกรรมีการบัริษัที่สี่นับัสี่นุนให้จัดูที่ำารายงานการพัฒนาอย่างยั�งย่น ปี 2563 ติามีกรอบัข้อง Global Reporting Initiative (GRI)  

แยกติ่างหากอ่ก 1 เลั่มี โดูยถื่อเป็นสี่่วนหน่�งข้องรายงานประจำาปีน้�

การปฏิิบััติิเก่�ยวกับัการดูำาเนินธิ้รกิจอย่างยั�งยืนภายใติ�มาติรฐานสิิ�งแวดูลั�อม
บัริษัที่ฯ มีุ่งมีั�นพัฒนาดูำาเนินธุรกิจอย่างยั�งย่น  โดูยคำาน่งถื่งความีรับัผิดูชื่อบัภายใติ้มีาติรฐานสี่ิ�งแวดูลั้อมี  โดูยกำาหนดูให้เป็นนโยบัายหน่�ง

ในพนัธกจิข้องบัรษิทัี่ แลัะไดู้กำาหนดูไว้ในนโยบัายการกำากับัดูแูลักจิการ แลัะจรยิธรรมีในการดูำาเนนิธรุกจิ ให้บัรษิทัี่ฯ ดูำาเนนิธรุกจิโดูยคำานง่ถืง่ผลักระที่บั 
ติ่อที่รัพยากรธรรมีชื่าติิแลัะสี่ิ�งแวดูลั้อมี

บัริษัที่ฯ จ่งกำาหนดูแนวที่างปฏิิบััติิภายใติ้การดููแลัแลัะบัริหารจัดูการที่รัพยากรธรรมีชื่าติิแลัะสี่ิ�งแวดูลั้อมี รายลัะเอ่ยดูดููจากรายงานการ
พัฒนาอย่างยั�งย่น ปี 2563 ข้องบัริษัที่

ในปี 2563 บัริษัที่ฯ ไดู้ดูำาเนินการธุรกิจภายใติ้มีาติรฐานสี่ิ�งแวดูลั้อมีที่ั�งภายในแลัะภายนอกองค์กร รายลัะเอ่ยดูดููจากรายงานการพัฒนา
อย่างยั�งย่น ปี 2563

ภายในองค่์กร
-  สี่่งเสี่ริมีการใชื่้พลัังงานที่ดูแที่นภายในองค์กรดู้วยโครงการ Solar Cell Rooftop โดูยสี่านติ่อโครงการใชื่้ระบับัผลัิติพลัังงานไฟฟ้า 

ดู้วยพลัังงานแสี่งอาทิี่ติย์บันหลัังคา (Solar Rooftop) ซ่ึ่�งเป็นโครงการนำาร่อง ติั�งแติ่ปี 2559 แลัะที่ำาอย่างต่ิอเน่�องถื่งปัจจุบััน  
ดู้วยการติิดูติั�งแผงโซึ่ลั่าเซึ่ลัลั์บันหลัังคา สี่ำานักงานใหญ่ ในกรุงเที่พฯ 

การกำากับดููแลกิจการ 
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 ภายนอกองค่์กร
1. บัรษิทัี่ฯ ดูำาเนินธรุกจิเป็นมีติิรต่ิอสี่ิ�งแวดูล้ัอมี โดูยคดัูสี่รรผลัติิภณัฑ์์สี่ำาหรบััเดูก็ “ENFANT” ภายใต้ิ แนวคดิู Healthy & Safety 

เพ่�อสีุ่ข้อนามีัย แลัะความีปลัอดูภัยข้องลัูกน้อย ซึ่่�งผลัิติจากบัริษัที่คู่ค้าที่่�ไดู้รับัการรับัรองมีาติรฐานคุณภาพผลัิติภัณฑ์์ “Green 
Label” หร่อฉลัากเข้่ยว ผลัิติภัณฑ์์ที่่�ปลัอดูภัยจากสี่ารพิษแลัะเป็นมีิติรติ่อสี่ิ�งแวดูลั้อมี

2. ผลัิติภัณฑ์์เสี่่�อผ้าบัุรุษ “Arrow” ไดู้รับัการรับัรองจากการไฟฟ้าฝ่่ายผลัิติแห่งประเที่ศไที่ย (กฝ่ผ.) ว่า “ไมี่ติ้องร่ดู”  โดูยไดู้ฉลัาก  
เสี่่�อประหยัดูไฟเบัอร์  5  ซึ่่�งเป็นเคร่�องหมีายที่่�ให้การรับัรองความีเร่ยบัข้องผ้าแลัะติะเข้็บั  ถื่อเป็นแบัรนดู์แรกที่่�ไดู้รับัฉลัากน้�  
ซึ่่�งผลัิติจากบัริษัที่คู่ค้าที่่�ไดู้รับัการรับัรองมีาติรฐานคุณภาพผลัิติภัณฑ์์  “Green Label” หร่อฉลัากเข้่ยว  ผลัิติภัณฑ์์ที่่�ปลัอดูภัย
จากสี่ารพิษ แลัะเป็นมีิติรติ่อสี่ิ�งแวดูลั้อมี

3. นวตัิกรรมี Arrow Upcycling เสี่่�อผลิัติจากเน่�อผ้าผสี่มีระหว่างเส้ี่นใยฝ้่าย แลัะเส้ี่นใยโพลัเ่อสี่เติอร์ รไ่ซึ่เคิลั จากข้วดูนำ�าพลัาสี่ติกิ 
เป็นความีร่วมีมี่อระหว่าง ผลัิติภัณฑ์์ Arrow กับับัริษัที่ พ่ที่่ที่่ โกลับัอลั เคมี่คอลั จำากัดู (มีหาชื่น) ผ่านนวัติกรรมี  Upcycling  
เพ่�อชื่่วยลัดูปัญหาข้วดูพลัาสี่ติิกในประเที่ศไที่ย แลัะสี่ร้างมูีลัค่าเพิ�มีให้กับัผลัิติภัณฑ์์ พร้อมีผลิัติจากบัริษัที่คู่ค้าท่ี่�ไดู้รับัการ
รับัรองมีาติรฐานคุณภาพผลัิติภัณฑ์์ “Green Label” หร่อฉลัากเข่้ยว ผลัิติภัณฑ์์ท่ี่�ปลัอดูภัยจากสี่ารพิษ แลัะเป็นมีิติรติ่อ 
สี่ิ�งแวดูลั้อมี

นโยบัายแลัะแนวปฏิิบััติิติ่อพนักงาน
คณะกรรมีการบัริษัที่ ติระหนักถื่งความีสี่ำาคัญข้องพนักงานว่าเป็นที่รัพยากรที่่�มี่ค่า แลัะเชื่่�อมีั�นว่าพนักงาน ค่อ หัวใจสี่ำาคัญในการบัริหาร

องค์กรให้ประสี่บัความีสี่ำาเร็จ บัริษัที่ฯ จ่งให้ความีสี่ำาคัญกับัการสี่รรหา การดููแลัดู้านผลัติอบัแที่น สี่วัสี่ดูิการ สี่ิที่ธิประโยชื่น์ แลัะการพัฒนาความีรู้ให้กับั
พนักงานอย่างติ่อเน่�อง จ่งกำาหนดูนโยบัายแลัะแนวปฏิิบััติิเก่�ยวกับัการพัฒนาความีรู้  ศักยภาพ  ข้องพนักงาน  โดูยย่ดูหลัักข้องความีเที่่าเที่่ยมี  ความี
โปรง่ใสี่  เป็นธรรมี  การไม่ีลัะเมิีดูสี่ทิี่ธิมีนษุยชื่น  แลัะการเสี่ริมีสี่ร้างบัรรยากาศการที่ำางานร่วมีกัน เพ่�อสี่ร้างความีสี่ามัีคคแ่ลัะความีผูกพนัข้องพนักงาน
ติ่อองค์กรอย่างยั�งย่นในระยะยาว โดูยกำาหนดูกิจกรรมี แลัะโครงการที่่�เก่�ยวข้้องกับัการนำาไปสีู่่องค์กร innovation นอกจากน้�ยังเปิดูให้พนักงานสี่ามีารถื
สี่่บัหาข้้อเที่็จจริงข้ององค์กรจากระบับัอินที่ราเน็ติ  เพ่�อให้พนักงานมี่ความีเข้้าใจร่วมีกัน  ปลัูกจิติสี่ำาน่ก  แลัะจริยธรรมีให้กับัพนักงาน  เพ่�อให้พนักงาน
มี่ความีเป็นอันหน่�งอันเดู่ยวกัน แลัะใชื่้เคร่�องมี่ออิเลั็กที่รอนิกสี่์อย่างระมีัดูระวัง รวมีถื่งสี่ามีารถืนำาเที่คโนโลัย่สี่ารสี่นเที่ศติ่างๆ มีาใชื่้ข้ับัเคลั่�อนธุรกิจไป
สีู่่ความีสี่ำาเร็จติามีเป้าหมีาย  

นอกจากการพัฒนาพนักงานให้สี่ามีารถืเติบิัโติในสี่ายอาช่ื่พแล้ัว บัรษัิที่ฯ ยงัเหน็ความีสี่ำาคญัข้องการดูแูลัพนักงานทุี่กคนในองค์กรดู้วยการ
ปฏิิบััติิอย่างเป็นธรรมี จ่งไดู้จัดูติั�งนโยบัายค่าติอบัแที่นพนักงานหน่�งในกลัยุที่ธ์เพ่�อรักษาพนักงานท่ี่�มี่ความีรู้ความีสี่ามีารถืให้อยู่กับัองค์กร โดูยใชื่้  
Balance Scorecard  ในการกำาหนดูดูัชื่น้ชื่่�วัดูผลัการดูำาเนินงานระดูับัองค์กร (Corporate KPI)  เพ่�อใชื่้ในการประเมีินผลัการปฏิิบััติิงาน รวมีถื่งกำาหนดู
ค่าติอบัแที่นให้กับัผู้บัริหาร แลัะพนักงาน ติามีผลัการปฏิิบััติิงาน  โดูยพิจารณา 4 มีิติิ ค่อ มีิติิที่างการเงิน มีิติิดู้านลัูกค้า มีิติิดู้านกระบัวนการภายใน  
แลัะมีติิดิูา้นการเรย่นรูแ้ลัะพฒันา โดูยจะพจิารณาถืง่ผลัสี่ำาเรจ็ข้ององค์กร ความีสี่อดูคลัอ้งกบััสี่ภาวะเศรษฐกจิ แลัะเท่ี่ยบัเค่ยงไดูก้บััอุติสี่าหกรรมีประเภที่
เดู่ยวกันแลัะย่ดูหลัักความีเที่่าเที่่ยมีกัน  

นอกจากน้�ในทีุ่กๆ ปี ยังจัดูให้มี่พิธ่เชื่ิดูชืู่เก่ยรติิแลัะมีอบัข้องที่่�ระลั่กให้กับัพนักงานที่่�ปฏิิบััติิงานครบั 30, 20, แลัะ 10 ปี เพ่�อสี่ร้างข้วัญแลัะ
กำาลัังใจให้กับัพนักงานที่่�ทีุ่่มีเที่ปฏิิบััติิหน้าที่่�ให้กับัองค์กรมีาอย่างติ่อเน่�อง  

นอกจากน้�ยงัจัดูใหม้ีก่องที่นุสี่ำารองเลั่�ยงช่ื่พสี่ำาหรับัพนกังาน สี่วสัี่ดูกิารให้กูย่้มีเงิน มีส่ี่หกรณอ์อมีที่รัพย ์เพ่�อสี่ง่เสี่รมิีการออมีแลัะช่ื่วยเหลัอ่
ที่างการเงินซึ่่�งกันแลัะกันระหว่างกลัุ่มีสี่มีาชื่ิก จัดูให้มี่การติรวจสีุ่ข้ภาพประจำาปี  มี่บัุคลัากรที่างการแพที่ย์ประจำาห้องพยาบัาลั จัดูสี่ถืานที่่�ที่ำางานให้มี่
สีุ่ข้อนามัีย แลัะเอ่�อติ่อการที่ำางาน ซ่ึ่�งในปี 2563 บัริษัที่ฯ ไดู้จ่ายค่าติอบัแที่นให้แก่พนักงาน ในรูปแบับัข้องเงินเดู่อน ค่าคอมีมิีชื่ชัื่�น ค่าพาหนะ  
เบั่�ยเลั่�ยง ค่าลั่วงเวลัา เงินรางวัลัเป้าหมีาย แลัะเงินอุดูหนุน รวมีที่ั�งค่าติอบัแที่นที่ั�งระยะสี่ั�น แลัะระยะยาว ในรูปแบับัข้องเงินเกษ่ยณ แลัะกองทีุ่นสี่ำารอง
เลั่�ยงชื่่พ  

อ่กทัี่�ง บัรษิทัี่ฯ ยงัคำานง่ถืง่ความีปลัอดูภัยติอ่ชื่วิ่ติ สี่ขุ้ภาพ แลัะที่รัพยส์ี่นิข้องพนักงาน จง่กำาหนดูนโยบัายแลัะแนวที่างปฏิบัิัติเิก่�ยวกับัความี
ปลัอดูภัย สีุ่ข้อนามีัย แลัะสี่ภาพแวดูลั้อมีในการที่ำางาน รายลัะเอ่ยดูดููจากรายงานการพัฒนาอย่างยั�งย่น ปี 2563 ข้องบัริษัที่

ในปี 2563 ไมี่ปรากฏิว่ามี่พนักงานไดู้รับัอุบััติิเหติุในงานถื่งข้ั�นหยุดูงาน 

นโยบัายแลัะแนวปฏิิบััติิเก่�ยวกับัการติ่อติ�านการที่้จริติ ค่อร์รัปชุั�น
“ความีซึ่่�อสี่ัติย์” เป็น 1 ในหลัักคิดูสีู่่ความีสี่ำาเร็จ 7 ประการข้องบัริษัที่ การให้ความีสี่ำาคัญในดู้านการบัริหารจัดูการภายใน แลัะดูำาเนินธุรกิจ

จ่งย่ดูมีั�นแนวที่างการดูำาเนินงานดู้วยความีโปร่งใสี่ ซึ่่�อสี่ัติย์ บัริษัที่ฯ จ่งกำาหนดูนโยบัายติ่อติ้านการคอร์รัปชื่ั�น แลัะข้้อปฏิิบััติิติามีนโยบัายติ่อติ้านการ
คอร์รัปชื่ั�น ซึ่่�งไดู้รับัความีเห็นชื่อบัจากที่่�ประชืุ่มีคณะกรรมีการบัริษัที่ เมี่�อวันที่่� 31 มี่นาคมี 2558 แลัะวันที่่� 15 มี่นาคมี 2559 ติามีลัำาดูับั เพ่�อเป็น
แนวที่างในการปฏิิบััติิข้องกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงานทีุ่กระดูับั โดูยมีุ่งเน้นการป้องกัน แลัะการติ่อติ้านการคอร์รัปชื่ั�นทีุ่กรูปแบับัที่ั�งที่างติรง
แลัะที่างอ้อมี แลัะไม่ีเข้้าไปม่ีส่ี่วนร่วมีในการให้สิี่นบันแลัะการคอร์รัปชัื่�นแก่เจ้าหน้าท่ี่�หน่วยงานข้องภาครัฐ แลัะเอกชื่น เพ่�อให้ไดู้มีาซ่ึ่�งข้้อไดู้เปร่ยบั
ที่างการแข้ง่ข้นั ซ่ึ่�งบัรษิทัี่ฯ ไดูถ้ืา่ยที่อดูนโยบัายแลัะข้้อปฏิบัิัติติิามีนโยบัายติอ่ติา้นการคอรร์ปัชัื่�นเพ่�อประโยชื่นท์ี่างธรุกจิไปยงั กรรมีการบัรษิทัี่ ผู้บัรหิาร 
แลัะผู้บัังคับับััญชื่าทีุ่กระดูับั ติลัอดูจนจัดูให้มี่การฝ่ึกอบัรมีปฐมีนิเที่ศพนักงานใหมี่  แลัะสี่่�อสี่ารไปยังคู่ค้า แลัะ Supplier ติ่างๆ พร้อมีจัดูที่ำาเป็นรูปเลั่มี
แลัะแจกให้กับักรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร ผู้บัังคับับััญชื่า คู่ค้า แลัะ Supplier พร้อมีเผยแพร่ผ่าน Website ข้องบัริษัที่

แลัะสี่่�อสี่ารให้  “งดูเว้นการให้ข้องข้วัญแก่กรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร หร่อพนักงานข้องบัริษัที่ในทีุ่กโอกาสี่” ไปยังพนักงาน คู่ค้า แลัะบัุคคลั
ภายนอกที่่�ติิดูติ่อธุรกิจกับับัริษัที่ผ่านชื่่องที่างติ่างๆ ที่ั�งการติิดูประกาศ จดูหมีาย อ่เมีลั แลัะเว็บัไซึ่ติ์ เป็นติ้น

การกำากับดููแลกิจการ 



รายงานประจำาปี 256396

รวมีถืง่กำาหนดูใหม้ีร่ะบับัการจดัูซ่ึ่�อจดัูจา้งท่ี่�โปรง่ใสี่ชื่ดัูเจนแลัะเปน็ธรรมี มีข้่้อกำาหนดูในการเสี่นองานจดัูซ่ึ่�อจดัูจา้ง แลัะมีแ่นวที่างการดูำาเนนิ
ธุรกิจดู้วยความีโปร่งใสี่สี่ำาหรับัคู่ค้าอย่างชื่ัดูเจน มี่การจัดูที่ำาที่ะเบั่ยนราคากลัางวัสี่ดูุอุปกรณ์  การเปร่ยบัเที่่ยบัราคาจัดูซึ่่�อ การประกวดูราคาจัดูจ้างการ
ก่อสี่ร้าง หร่อติกแติ่งร้านที่ั�งในกรณ้ปกติิ แลัะกรณ้เร่งดู่วน ซึ่่�งผู้บัริหารแลัะพนักงานมี่หน้าที่่�ติ้องปฏิิบััติิติามีระบับัที่่�วางไว้อย่างเคร่งครัดู กรณ้ติรวจพบั 
การไมี่ปฏิิบััติิติามีระบับัโดูยเจตินาทีุ่จริติ ถื่อเป็นความีผิดูร้ายแรงที่างวินัยข้องบัริษัที่

นอกจากน้�บัริษัที่ฯ ยังไดู้จัดูติั�งกิจกรรมี “วันนักพัฒนา” โดูยม่ีจุดูมีุ่งหมีายให้คู่ค้าหน้าใหมี่ท่ี่�มี่ความีสี่นใจร่วมีลังทุี่นเข้้ามีานำาเสี่นอสี่ินค้า  
ติอบัรับัเจตินารมีณ์แลัะปฏิิบััติิติามีการดูำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสี่ติามีที่่�บัริษัที่ฯ ไดู้ติั�งไว้

บัริษัที่ฯ มี่กระบัวนการในการติรวจสี่อบั ติิดูติามี  ค้นหา  แลัะประเมีินความีเสี่่�ยงจากการคอร์รัปชื่ั�น ติลัอดูจนจัดูที่ำาแผนป้องกันความีเสี่่�ยง
ท่ี่�อาจเกิดูข่้�น โดูยคณะกรรมีการบัริหารความีเสี่่�ยงที่ำาหน้าท่ี่�ประเมิีนความีเสี่่�ยงดู้านการปฏิิบััติิการ แลัะความีเสี่่�ยงจากการทุี่จริติคอร์รัปชัื่�น เพ่�อให้
สี่อดูคล้ัองติามีนโยบัายติอ่ติา้นการทุี่จริติคอรร์ปัชัื่�นข้องบัรษิทัี่ โดูยหนว่ยงานติรวจสี่อบัภายในข้องบัริษทัี่ร่วมีกบัับัรษิทัี่ ติรวจสี่อบัภายในธรรมีนิติ ิจำากดัู  
นิติิบัุคคลัภายนอก ซึ่่�งบัริษัที่ฯ ว่าจ้างเป็นที่่�ปร่กษาดู้านติรวจสี่อบัภายในข้องบัริษัที่ ที่ำาหน้าที่่�ติรวจสี่อบั พร้อมีจัดูที่ำารายงานประเมีินความีเสี่่�ยงดู้าน
การปฏิบัิัติกิาร แลัะความีเสี่่�ยงจากการทุี่จรติิคอร์รปัชัื่�น พร้อมีนำาเสี่นอท่ี่�ประชุื่มีคณะกรรมีการติรวจสี่อบั เพ่�อสี่อบัที่านระบับัควบัคุมีภายใน แลัะติดิูติามี
ผลัการติรวจสี่อบัภายใน  ในกรณ้ท่ี่�มีก่ารคอร์รปัชื่ั�นคณะกรรมีการบัรหิารความีเสี่่�ยงจะรายงานติรงต่ิอคณะกรรมีการติรวจสี่อบั  แลัะคณะกรรมีการติรวจสี่อบั
จะรายงานติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่ติามีลัำาดูับั

จากความีมีุ่งมัี�นในการดูำาเนินการอย่างติ่อเน่�องในการติ่อติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปชัื่�น บัริษัที่ฯ ไดู้เข้้าร่วมีประกาศเจตินารมีณ์เป็นแนวร่วมี
ปฏิิบััติิข้องภาคเอกชื่นไที่ยในการติ่อติ้านการทีุ่จริติ (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) แลัะไดู้ผ่านการรับัรอง
เป็นสี่มีาชื่ิกแนวร่วมีปฏิิบััติิข้องภาคเอกชื่นไที่ยในการติ่อติ้านการทีุ่จริติ เมี่�อวันที่่� 14 ติุลัาคมี 2559 ในปี 2562  บัริษัที่ฯ ย่�นเร่�องเพ่�อติ่ออายุหนังสี่่อ
รับัรองการเป็นสี่มีาชื่ิกแนวร่วมีปฏิิบััติิข้องภาคเอกชื่นไที่ยในการติ่อติ้านการทีุ่จริติ (CAC) ครั�งที่่� 1 ไติรมีาสี่ 3/2562 เมี่�อวันที่่� 13 กันยายน 2562 แลัะ
ไดู้รับัพิจารณาอนุมีัติิการติ่ออายุในวันที่่� 4 พฤศจิกายน 2562

ทัี่�งน้� ไดู้ม่ีการสี่่�อสี่ารนโยบัายติ่อติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปชัื่�นผ่านชื่่องที่างสี่่�อสี่ารภายในแลัะภายนอกองค์กรอย่างต่ิอเน่�อง อาที่ิ บัอร์ดู
ประชื่าสี่ัมีพันธ์ ระบับัอินที่ราเน็ติ ระบับั e-Learning การจัดูกิจกรรมี  “คนน้�สี่ิ..ICC คลัิกไลัค์” เป็นประจำาทีุ่กเดู่อน เพ่�อยกย่องผู้ที่่�ที่ำาความีดู่หร่อมี่
ความีซึ่่�อสี่ัติย์สีุ่จริติ การอบัรมีแลัะที่ดูสี่อบัเก่�ยวกับั “นโยบัายติ่อติ้านคอร์รัปชื่ั�น” ผ่านที่างระบับั e-Learning สี่ำาหรับัพนักงานทีุ่กคน รวมีถื่งเผยแพร่
นโยบัายติ่อติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปชื่ั�นบัน website ข้องบัริษัที่ www.icc.co.th

ในปี 2563 บัริษัที่ฯ ไดู้สี่่งเสี่ริมีให้ความีรู้ แลัะฝ่ึกอบัรมีอย่างติ่อเน่�อง รวมีถื่งจัดูกิจกรรมีในรูปแบับัติ่างๆ เพ่�อมีุ่งเน้นดู้านการกำากับัดููแลั
กิจการท่ี่�ดู่ จริยธรรมีในการดูำาเนินธุรกิจ จรรยาบัรรณกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน รวมีถื่งการติ่อติ้านการคอร์รัปชัื่�น พร้อมีสี่่�อสี่ารแลัะ
ประชื่าสี่ัมีพันธ์ที่ั�งภายในแลัะภายนอกองค์กรอย่างติ่อเน่�อง ดูังน้�

ภายในองค่์กร
1. สี่่�อสี่ารแลัะประชื่าสี่ัมีพันธ์ให้กับักรรมีการ ผู้บัริหาร พนักงานทีุ่กระดูับั แมี่บั้าน แลัะ รปภ. สี่ร้างการรับัรู้เก่�ยวกับัการติ่อติ้านทีุ่จริติ 

คอร์รัปชื่ั�นในองค์กร
 • ICC  ร่วมีติ่อติ้านทีุ่จริติคอร์รัปชื่ั�นทีุ่กรูปแบับั
    *  สี่ร้างคาแรกเติอร์ “รวมีพลััง  3 ป. ติ่อติ้านคอร์รัปชื่ั�นใน ICC”  

    ปลัุกจิติ    ป้องกัน  เปิดูโปง
เป็นติัวแที่นข้องโครงการ เพ่�อสี่ร้างภาพจำาให้กับัพนักงาน  ปลัูกฝ่ังให้พนักงานติระหนักรับัรู้ถื่งปัญหาคอร์รัปชื่ั�น

    *  ติิดูติั�งสี่่�อประชื่าสี่ัมีพันธ์ภายในองค์กร อาที่ิ
-    โปสี่เติอร์ติิดูบัอร์ดู Show Cards เคาน์เติอร์ประชื่าสี่ัมีพันธ์ แลัะห้องประชืุ่มี
- สี่ลัิปเงินเดู่อน Sticker ติิดูกระจก แลัะบัอร์ดูอะคริลัิกในห้องนำ�า

    *  เผยแพร่ใน Website, Intranet, Desktop Screen,  Group Line ติ่างๆ แลัะประกาศใน QRMS  
    *  เชื่ิดูชืู่พนักงานที่่�ที่ำาความีดู่ในคอลััมีน์ คนน้�สี่ิ...ICC Click Like ในบัอร์ดูประชื่าสี่ัมีพันธ์ แลัะวารสี่ารสี่ายใย  
2. จัดูอบัรมีหลัักสีู่ติร “จริยธรรมีกับัความียั�งย่นองค์กร” ให้กับักรรมีการ ผู้บัริหาร แลัะพนักงานอย่างติ่อเน่�อง โดูยที่ำาแบับัที่ดูสี่อบั 

หลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่ แลัะข้้อปฏิิบััติิติามีนโยบัายติ่อติ้านคอร์รัปชื่ั�น  ผ่านระบับั ICC e-Learning
3.  จัดูอบัรมีหลัักสีู่ติรกฎหมีายจราจรเพ่�อความีปลัอดูภัย  “ข้ับัข้่�อย่างปลัอดูภัยใชื่้รถืยนติ์ที่่�ถืูกติ้อง” แลัะหลัักสีู่ติรการจัดูที่ำาสี่่�อโฆษณาแลัะ

ที่ำาฉลัากสี่ินค้าท่ี่�ถืูกติ้องติามีหลัักพระราชื่บััญญัติิสี่ำานักคณะกรรมีการคุ้มีครองผู้บัริโภค (สี่คบั.) ให้กับัพนักงานทุี่กคน พร้อมีที่ำา 
แบับัที่ดูสี่อบัผ่านระบับั e-Learning  

ภายนอกองค่์กร
1. “ข้ยายแนวร่วมี (คู่ค้า) ติ่อติ้านคอร์รัปชื่ั�น”  ให้กับับัริษัที่คู่ค้าอย่างติ่อเน่�อง พร้อมีสี่ร้างแนวร่วมีปฏิิบััติิในการติ่อติ้านคอร์รัปชื่ั�น เพ่�อ

มีั�นใจไดู้ว่าการดูำาเนินธุรกิจ ติั�งแติ่ ติ้นนำ�า - กลัางนำ�า - ปลัายนำ�า เกิดูความีโปร่งใสี่ ติลัอดู Supply Chain เพ่�อการพัฒนาอย่างยั�งย่น
2. สี่่งเสี่ริมีให้คู่ค้าข้องบัริษัที่ ร่วมีลังนามีหนังสี่่อแสี่ดูงความีมีุ่งมีั�นในการปฏิิบััติิติามีนโยบัายติ่อติ้านคอร์รัปชื่ั�น
3. พัฒนาชื่อ่งที่างแลัะระบับัรบััข้้อรอ้งเรย่น แลัะแจง้เบัาะแสี่การที่จุรติิคอรร์ปัชัื่�น โดูยผูม้ีส่ี่ว่นไดูเ้สี่ย่สี่ามีารถืแจง้เบัาะแสี่การที่จุรติิคอรร์ปัชัื่�น  

ติลัอดูจนจดัูใหม้ีก่ลัไกในการใหค้วามีคุม้ีครองแลัะใหค้วามีเปน็ธรรมีกบััผูท่้ี่�แจง้เบัาะแสี่หรอ่ผูร้อ้งเรย่น  รายลัะเอ่ยดูดููจาก  ชื่อ่งที่างการ
ร้องเร่ยน หน้า 94 ในรายงานประจำาปีน้�

ในปี 2563 ไมี่ปรากฏิข้้อร้องเร่ยนจากผู้มี่สี่่วนไดู้เสี่่ยกลัุ่มีติ่างๆ แลัะไมี่ไดู้รับัการแจ้งเบัาะแสี่ทีุ่จริติคอร์รัปชื่ั�นในทีุ่กๆ ชื่่องที่างที่่�เปิดูรับั

การกำากับดููแลกิจการ 



97บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

4. การเปิดูเผู้ยข�อมูลัแลัะค่วามโปร่งใสิ 
1.  คณะกรรมีการบัริษัที่กำากับัดููแลัให้มี่การเปิดูเผยสี่ารสี่นเที่ศที่่�สี่ำาคัญอย่างถืูกติ้อง โปร่งใสี่ ที่ันเวลัา ติามีกฎหมีาย แลัะข้้อกำาหนดูที่่�

เก่�ยวข้้อง ที่ั�งสี่ารสี่นเที่ศที่่�รายงานติามีรอบัระยะเวลัาบััญชื่่ แลัะสี่ารสี่นเที่ศที่่�รายงานติามีเหติุการณ์ ซึ่่�งมี่ผลักระที่บัติ่อสี่ิที่ธิประโยชื่น์ข้องผู้ถื่อหุ้น รวมี
ทัี่�งการเปิดูเผยข้้อมีูลัอ่�นติามีหลัักการกำากับัดููแลักิจการท่ี่�ดู่ข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย ติราบัเที่่าท่ี่�ไมี่กระที่บัติ่อประโยชื่น์อันชื่อบัธรรมีข้อง
บัริษัที่ โดูยเปิดูเผยสี่ารสี่นเที่ศผ่าน website ข้องบัริษัที่ ชื่่องที่างการเผยแพร่ข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย ที่ั�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษแลัะ
ชื่่องที่างอ่�นๆ ที่่�สี่ามีารถืเข้้าถื่งข้้อมีูลัไดู้อย่างที่ั�วถื่ง เที่่าเที่่ยมีกัน 

คณะกรรมีการบัริษทัี่ จดัูให้มีเ่ว็บัไซึ่ต์ิทัี่�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษท่ี่�สี่ามีารถืเข้้าถืง่ไดู้งา่ยแลัะสี่ะดูวก เพ่�อนำาเสี่นอแลัะเผยแพร่ข้้อมูีลั
ข้่าวสี่ารข้องบัริษัที่ที่่�ที่ันเหติุการณ์  เป็นชื่่องที่างในการสี่่�อสี่ารข้้อมีูลักับัผู้ถื่อหุ้นแลัะผู้ลังทีุ่น นอกเหน่อจากการใชื่้เป็นเคร่�องมี่อที่างการติลัาดู

2.  คณะกรรมีการบัริษัที่ ติระหนักถื่งความีสี่ำาคัญข้องการจัดูที่ำารายงานที่างการเงินที่่�ถืูกติ้อง แลัะโปร่งใสี่ ติามีที่่�ควร ในสี่าระสี่ำาคัญติามี
หลัักการบััญชื่่ที่่�รับัรองที่ั�วไป บัันที่่กบััญชื่่ดู้วยความีระมีัดูระวัง ประกอบักับัการใชื่้ดูุลัยพินิจในการประมีาณการจัดูที่ำางบัการเงิน เพ่�อให้สี่ะที่้อนผลัการ
ดูำาเนินงานที่่�เป็นจริงข้องบัริษัที่ แลัะเน้นในดู้านคุณภาพข้องงบัการเงิน มี่การสี่อบัที่านข้้อมีูลัที่างการเงินโดูยผู้สี่อบับััญชื่่ที่่�มี่ความีรู้ ความีชื่ำานาญ มี่
ความีเป็นอิสี่ระ ผ่านการเห็นชื่อบัจากคณะกรรมีการติรวจสี่อบั แลัะคณะกรรมีการบัริษัที่  แลัะจัดูให้มี่การเปิดูเผยข้้อมีูลัที่่�สี่ำาคัญเพิ�มีเติิมีอย่างเพ่ยงพอ
ในหมีายเหติุประกอบังบัการเงิน มี่คำาอธิบัาย แลัะการวิเคราะห์เพ่�อประโยชื่น์ข้องผู้ถื่อหุ้น แลัะผู้ลังทีุ่นที่ั�วไปในการใชื่้งบัการเงิน 

อ่กที่ั�งผู้สี่อบับััญชื่่ข้องบัริษัที่ เป็นผู้มี่ความีรู้ความีชื่ำานาญ มี่ความีเป็นอิสี่ระ  แลัะไดู้รับัความีเห็นชื่อบัจาก ก.ลั.ติ. นอกจากน้�ผู้สี่อบั
บััญชื่่ไมี่มี่ความีสี่ัมีพันธ์หร่อสี่่วนไดู้เสี่่ยกับับัริษัที่/บัริษัที่ย่อย/บัริษัที่ร่วมี/ผู้บัริหาร/ผู้ถื่อหุ้นรายใหญ่  หร่อผู้ที่่�เก่�ยวข้้องกับับัุคคลัดูังกลั่าว จ่งมี่ความีเป็น
อิสี่ระในการติรวจสี่อบัแลัะแสี่ดูงความีเห็นติ่องบัการเงินข้องบัริษัที่

3.  คณะกรรมีการบัริษทัี่จดัูให้มีห่น่วยงานหรอ่ผูรั้บัผดิูชื่อบัในการที่ำาหน้าท่ี่�นกัลังทุี่นสี่มัีพนัธ์ เพ่�อสี่่�อสี่ารกบัับัคุคลัภายนอกอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมี
แลัะเป็นธรรมี

จากนโยบัายการกำากับัดููแลักิจการ  แลัะหลัักการกำากับัดููแลักิจการ ในหัวข�อ การเปิดูเผู้ยข�อมูลัแลัะค่วามโปร่งใสิ
คณะกรรมีการบัริษัที่ติระหนักถื่งความีสี่ำาคัญในคุณภาพข้้อมีูลั แลัะการเปิดูเผยข้้อมีูลัอย่างเที่่าเท่ี่ยมีกันโปร่งใสี่แลัะเป็นธรรมี ดููแลั

ใหม้ีก่ารเปิดูเผยสี่ารสี่นเที่ศท่ี่�สี่ำาคญัเก่�ยวข้้องกับับัริษทัี่ ทัี่�งข้้อมูีลัที่างการเงิน แลัะไม่ีใช่ื่ข้้อมูีลัที่างการเงิน หรอ่ข้้อมูีลัท่ี่�อาจม่ีผลักระที่บัต่ิอการเปล่ั�ยนแปลัง
ราคาหลัักที่รัพย์ข้องบัริษัที่ เพ่�อให้ผู้ถื่อหุ้นแลัะผู้สี่นใจลังทีุ่นไดู้ที่ราบัข้่าวสี่ารที่่�สี่ำาคัญข้องบัริษัที่อย่างถืูกติ้องครบัถื้วน ที่ันเวลัา โปร่งใสี่ เที่่าเที่่ยมีกัน  
แลัะคุณภาพเดู่ยวกัน

บัรษัิที่ฯ เปดิูเผยข้้อมีลูัผ่านช่ื่องที่างท่ี่�เข้้าถืง่ไดูง้า่ยแลัะหลัากหลัาย ซ่ึ่�งเผยแพร่ข้้อมีลูัทัี่�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษผา่นช่ื่องที่างข้อง
ติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย แลัะ website ข้องบัริษัที่เพ่�อให้ผู้มี่สี่่วนไดู้เสี่่ยทีุ่กฝ่่ายเกิดูความีมีั�นใจ ดูังน้�

1. เปิดูเผยข้้อมูีลัสี่ำาคัญทัี่�งข้้อมีูลัที่างการเงินแลัะไม่ีใช่ื่ข้้อมีูลัที่างการเงิน ติามีข้้อกำาหนดูติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ยแลัะ
สี่ำานักงานคณะกรรมีการกำากับัหลัักที่รัพย์แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์ (ก.ลั.ติ.) อย่างถืูกติ้อง ครบัถื้วน ที่ันเวลัา โปร่งใสี่ ซึ่่�งผ่านการพิจารณาติรวจสี่อบัติามี
ข้ั�นติอนที่่�กำาหนดูพร้อมีจัดูสี่่งข้้อมีูลัที่างการเงิน แลัะข้้อมีูลัที่่�มีิใชื่่ข้้อมีูลัที่างการเงินติ่อติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย แลัะ ก.ลั.ติ. ภายในระยะเวลัา
ท่ี่�กำาหนดู แลัะเผยแพร่ทัี่�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษผ่านช่ื่องที่างข้องติลัาดูหลักัที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย แลัะ website ข้องบัริษทัี่ (http://www.icc.co.th)

-  ข�อมูลัที่่�เปิดูเผู้ยในแบับัแสิดูงรายงานข�อมูลัประจำาปี  (แบับั 56-1)  แลัะรายงานประจำาปีของบัริษััที่ 
ไดู้จัดูที่ำาแลัะเปิดูเผยชื่ัดูเจน ครบัถื้วน ทีุ่กข้้อติามีหลัักเกณฑ์์ข้อง ก.ลั.ติ. ติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย แลัะติามี

หลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่ปี 2560 (CG Code) เพ่�อประโยชื่น์สี่ำาหรับัผู้ถื่อหุ้นในการพิจารณาติัดูสี่ินใจ รายลัะเอ่ยดูข้้อมีูลั
แติล่ัะหวัข้้อ ติามีแบับั 56-1 แลัะรายงานประจำาปขี้องบัรษิทัี่ โดูยเผยแพร่ผา่น website ข้องบัรษิทัี่ แลัะไดูดู้แูลัปรบััปรงุข้้อมีลูั
ให้เป็นปัจจุบัันอยู่เสี่มีอ

-  ดู�านงบัการเงินประจำาปี  แลัะงบัการเงินประจำาไติรมาสิ
ไดู้จดัูที่ำาแลัะผา่นการพจิารณาติรวจสี่อบัจากผูส้ี่อบับััญช่ื่ข้องบัรษิทัี่ แลัะผา่นความีเหน็ชื่อบัจากคณะกรรมีการติรวจสี่อบั 

แลัะคณะกรรมีการบัรษิทัี่  ทัี่�งน้�ไดูเ้ปดิูเผยข้้อมีลูัติอ่ผูถ้ือ่หุ้นหรอ่นกัลังที่นุ กอ่นครบัระยะเวลัาท่ี่�กำาหนดู  ซ่ึ่�งนกัลังที่นุสี่ามีารถื
ใชื่้เป็นข้้อมีูลัประกอบัการพิจารณาติัดูสี่ินใจในการลังทีุ่น

-  การรายงานผู้ลัการดูำาเนินงานรายไติรมาสิ 
บัริษัที่ฯ มี่การรายงานผลัการดูำาเนินงานทีุ่กไติรมีาสี่ ในกรณ้ที่่�กำาไรสีุ่ที่ธิติามีงบัการเงินลั่าสีุ่ดู มี่การเปลั่�ยนแปลังจากงบั

การเงินในงวดูเดู่ยวกันข้องปีก่อนเกินกว่าร้อยลัะย่�สี่ิบั นอกจากน้�ยังเผยแพร่คำาอธิบัายผลัการดูำาเนินงานรายไติรมีาสี่  ผ่าน
ระบับัเผยแพร่ข้้อมีูลัข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย แลัะ website ข้องบัริษัที่ 

ในปีท่ี่�ผา่นมีาบัริษทัี่ฯ ไม่ีถืกู ก.ลั.ติ. หรอ่ติลัาดูหลักัที่รัพยแ์หง่ประเที่ศไที่ย ดูำาเนนิการเร่�องเปดิูเผยข้อ้มีลูัไมีเ่ปน็ไปติามีข้้อกำาหนดู
ในปี 2563 งบัการเงินข้องบัริษัที่ไดู้รับัรอง โดูยไมี่มี่เง่�อนไข้จากผู้สี่อบับััญช่ื่ข้องบัริษัที่ แลัะนำาสี่่งงบัการเงินต่ิอ ก.ลั.ติ. แลัะ

ติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย ติรงติ่อเวลัา แลัะไมี่ถืูกสี่ั�งแก้ไข้งบัการเงิน
นอกเหน่อจากการเปิดูเผยข้้อมีูลัสี่ำาคัญที่างการเงิน  บัริษัที่ฯ ยังให้ความีสี่ำาคัญกับัติัวชื่่�วัดูผลัการดูำาเนินงานที่่�ไมี่ใชื่่การเงิน โดูย

ใหค้วามีสี่ำาคญักบััการสี่รา้งความีพง่พอใจในการบัริการใหก้บััลักูคา้  แลัะถือ่วา่การสี่ำารวจความีพง่พอใจข้องผูใ้ช้ื่บัรกิารเปน็กลัยทุี่ธ์ท่ี่�สี่ำาคัญในการแข่้งข้นั  
บัริษัที่ฯ จ่งจัดูให้มี่ การสิำารวจค่วามพึงพอใจของลัูกค่�าที่่�ม่ติ่อการบัริการของพนักงานขาย  แลัะติ่อภาพลัักษณ์ผลัิติภัณฑ์์ข้องบัริษัที่  เป็นประจำาทีุ่กปี  
โดูยสีุ่่มีสี่ัมีภาษณ์ลัูกค้า ณ จุดูข้าย แลัะสีุ่่มีสี่ัมีภาษณ์ลัูกค้าที่างโที่รศัพที่์ที่ั�วประเที่ศ ซึ่่�งในปี 2563 บัริษัที่ฯ สี่ัมีภาษณ์ลัูกค้าจำานวนที่ั�งสี่ิ�น 1,830 ราย  
แลัะจัดูที่ำารายงานสี่รุปผลัการสี่ำารวจ  

การกำากับดููแลกิจการ 
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ซ่ึ่�งจากผลัการสี่ำารวจพบัว่าภาพรวมีลูักคา้ม่ีความีพง่พอใจกับัการให้บัริการข้องพนักงานข้ายอยู่ในระดัูบัร้อยลัะ 88.40% (ปี 2562 ระดูบัั
ความีพ่งพอใจเที่่ากับัร้อยลัะ 88.20%) เกินมีาติรฐานที่่�บัริษัที่ฯ กำาหนดู แลัะมี่การรายงานสี่รุปผลัให้คณะกรรมีการบัริหารที่ราบัทีุ่กครั�ง ที่ั�งน้� ผลัสี่รุปที่่�
ไดู้จากความีคิดูเห็นข้องลูักค้า บัริษัที่ฯ ไดู้นำามีาเป็นแนวที่างในการที่บัที่วนระบับับัริหารคุณภาพ เพ่�อกำาหนดูแผนงานปรับัปรุงแลัะพัฒนามีาติรฐาน
การบัริการให้มี่ประสี่ิที่ธิภาพมีากยิ�งข้่�นอย่างยั�งย่นแลัะเป็นรูปธรรมี

2.  คณะกรรมีการบัริษัที่ติระหนักถื่งความีรับัผิดูชื่อบัติ่อความีเชื่่�อถื่อไดู้ แลัะความีถืูกติ้องข้องข้้อมีูลัที่างการเงิน เพ่�อให้ผู้ถื่อหุ้นหร่อนัก
ลังที่นุใช้ื่ประกอบัการตัิดูสี่นิใจ จง่ไดู้จัดูที่ำารายงานความีรับัผดิูชื่อบัข้องคณะกรรมีการบัริษทัี่ต่ิอรายงานที่างการเงิน ติามีหน้า 132 ในรายงานประจำาปีน้�  

3.  บัริษัที่ฯ ไดู้จัดูที่ำาแลัะเปิดูเผยนโยบัายการกำากับัดููแลักิจการท่ี่�ดู่ (ฉบัับัปรับัปรุงใหมี่) หลัักการกำากับัดููแลักิจการท่ี่�ดู่ 8 หลัักปฏิิบััติิ  
จริยธรรมีในการดูำาเนินธุรกิจ จรรยาบัรรณกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน เป็นลัายลัักษณ์อักษร แลัะเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่  

ในป ี 2563  บัรษิทัี่ฯ ม่ีรายงานผลัการปฏิบัิัติติิามีนโยบัายการกำากบััดูแูลักจิการ ซ่ึ่�งสี่อดูคลัอ้งกบััหลักัการกำากบััดูแูลักจิการท่ี่�ดูป่ ี 2560 
(CG Code) ข้องสี่ำานักงานคณะกรรมีการกำากับัหลัักที่รัพย์แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์แลัะเผยแพร่ผ่านรายงานประจำาปีน้� แบับัแสี่ดูงรายงานข้้อมีูลัประจำาปี  
(แบับั 56-1) แลัะ website ข้องบัริษัที่  

4.  คณะกรรมีการบัริษัที่ ไดู้กำาหนดูนโยบัายการดููแลัสี่ังคมีแลัะสี่ิ�งแวดูลั้อมี แลัะสี่่งเสี่ริมีสี่นับัสี่นุนให้มี่การปฏิิบััติิติามีนโยบัายดูังกลั่าว 
อย่างติ่อเน่�องสี่มีำ�าเสี่มีอ ติามีรายงานการพัฒนาอย่างยั�งย่นปี  2563 ข้องบัริษัที่

5.  บัริษัที่ฯ มี่การเปิดูเผยการที่ำารายการระหว่างกัน ซึ่่�งบัริษัที่ฯ ปฏิิบััติิติามีกฎเกณฑ์์ข้อง ก.ลั.ติ. แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย  
เปิดูเผยชื่่�อบัุคคลัที่่�ที่ำารายการ ความีสี่ัมีพันธ์ ลัักษณะข้องรายการ นโยบัายราคา แลัะมีูลัค่าข้องรายการ พร้อมีกำาหนดูแนวที่างปฏิิบััติิอย่างชื่ัดูเจนแลัะ
ยุติิธรรมี ติามีราคาติลัาดูแลัะเป็นไปติามีปกติิธุรกิจการค้า เพ่�อข้จัดูปัญหาความีข้ัดูแย้งที่างผลัประโยชื่น์อย่างรอบัคอบัดู้วยความีมี่เหติุมี่ผลั แลัะเพ่�อ
ประโยชื่น์สีู่งสีุ่ดูข้องบัริษัที่แลัะผู้ถื่อหุ้น รายลัะเอ่ยดูดููจาก รายการระหว่างกัน หน้า 126-131 ในรายงานประจำาปีน้� แลัะแผยแพร่ข้้อมีูลัย้อนหลััง 3 ปี  
ผ่าน website ข้องบัริษัที่

6.  การที่ำารายการระหว่างกันที่่�สี่ำาคัญติ้องไดู้รับัการพิจารณาแลัะอนุมีัติิจากคณะกรรมีการบัริษัที่ 
บัริษัที่ฯ กำาหนดูนโยบัายในการที่ำารายการระหวา่งกัน ติอ้งเปน็ไปติามีประกาศคณะกรรมีการกำากบััติลัาดูทุี่น แลัะติลัาดูหลักัที่รัพยแ์ห่ง

ประเที่ศไที่ย ในกรณท่้ี่�ม่ีการที่ำารายการท่ี่�เก่�ยวโยงกนั บัรษิทัี่ฯ กำาหนดูให้นำาเสี่นอต่ิอคณะกรรมีการติรวจสี่อบัพิจารณา กอ่นนำาเสี่นอคณะกรรมีการบัริหาร  
แลัะคณะกรรมีการบัริษัที่พิจารณา แลัะหากเข้้าข้่ายติ้องเปิดูเผยข้้อมีูลัติามีข้้อกำาหนดูข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย บัริษัที่ฯ จะดูำาเนินการติามี
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำาหนดู 

7.  บัริษัที่ฯ มี่มีาติรการดููแลัเร่�องการใชื่้ข้้อมีูลัภายใน พร้อมีมี่มีาติรการดููแลัแลัะเป็นนโยบัายให้กรรมีการแลัะผู้บัริหาร รวมีคู่สี่มีรสี่แลัะ
บัุติรที่่�ยังไมี่บัรรลัุนิติิภาวะ รายงานการซึ่่�อข้ายหลัักที่รัพย์ การถื่อครองหลัักที่รัพย์ข้องบัริษัที่ แลัะรายงานการมี่สี่่วนไดู้เสี่่ยข้องกรรมีการแลัะผู้บัริหาร 
รวมีบุัคคลัท่ี่�เก่�ยวข้้อง ให้ท่ี่�ประชุื่มีคณะกรรมีการบัริษัที่ที่ราบัทุี่กครั�งท่ี่�มี่การเปล่ั�ยนแปลัง รายลัะเอ่ยดูดููจาก การดููแลัเร่�องการใช้ื่ข้้อมูีลัภายใน หน้า 
116-117 ในรายงานประจำาปีน้� โดูยมี่มีาติรการดููแลั แลัะปฏิิบััติิติามีหลัักเกณฑ์์ ดูังน้�

-  รายงานเมี่�อเข้้าดูำารงติำาแหน่งกรรมีการหร่อผู้บัริหารครั�งแรก
-  รายงานทีุ่กครั�งเมี่�อมี่การเปลั่�ยนแปลังข้้อมีูลัการมี่สี่่วนไดู้เสี่่ย
-  รายงานเป็นประจำาทีุ่กสี่ิ�นปี
-  ให้กรรมีการแลัะผู้บัริหารสี่่งแบับัรายงานการมี่สี่่วนไดู้เสี่่ยให้กับัเลัข้านุการบัริษัที่ ภายใน 1 เดู่อน นับัจากวันที่่�ไดู้รับัการเลั่อกติั�ง/ 

             แติ่งติั�ง แลัะมี่การเปลั่�ยนแปลัง  
-  เลัข้านุการบัริษัที่จะสี่่งสี่ำาเนารายงานการม่ีสี่่วนไดู้เสี่่ย ให้กับัประธานกรรมีการบัริษัที่ แลัะประธานกรรมีการติรวจสี่อบั ภายใน  

             7 วัน นับัจากวันที่่�ไดู้รับัรายงาน
ในปี 2563 บัริษัที่ฯ ไมี่ไดู้รับัหนังสี่่อติักเติ่อนการกระที่ำาความีผิดู จากสี่ำานักงานคณะกรรมีการกำากับัหลัักที่รัพย์แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์ 

(ก.ลั.ติ.)
8.  วัติถืุประสี่งค์/เป้าหมีายระยะยาวข้องบัริษัที่

บัรษิทัี่ฯ  มีุง่มีั�นท่ี่�จะเปน็บัรษิทัี่ชัื่�นนำาในประเที่ศแลัะภมูีภิาคเอเชื่ย่ติะวนัออกเฉ้ยงใติ ้ ในธรุกจิ Fashion & Lifestyle ท่ี่�ข้บััเคลั่�อนองคก์ร
ดู้วยนวัติกรรมี แลัะความีคิดูสี่ร้างสี่รรค์ ดู้วยการมี่นโยบัายสี่ร้างแบัรนดู์ใหมี่ แลัะมี่แบัรนดู์ที่่�หลัากหลัาย เพ่�อติอบัสี่นองลัูกค้าทีุ่กรูปแบับัอย่างรวดูเร็ว  
พร้อมีข้ยายชื่่องที่าง Online  Business แลัะ  Specialty Shop  ที่่�บัริษัที่ฯ บัริหารเอง  เพ่�อรองรับักับัสี่ภาวะติลัาดู  แลัะแนวโน้มีพฤติิกรรมีผู้บัริโภค
รุ่นใหมี่ ๆ  ที่่�เปลั่�ยนแปลังไป พร้อมีพัฒนาสี่ินค้าให้ครอบัคลัุมีกลัุ่มีลัูกค้าหลัากหลัายมีากข้่�น โดูยจัดูที่ำาแผนธุรกิจติั�งแติ่ปี  2562- 2564 ซึ่่�งมี่เป้าหมีาย
ที่างการเงิน แลัะเป้าหมีายการเติิบัโติข้องบัริษัที่ รวมีที่ั�งเพิ�มีข้่ดูความีสี่ามีารถืในการที่ำากำาไรสีู่งสีุ่ดูให้กับับัริษัที่ แลัะมี่การที่บัที่วนเป็นประจำาทีุ่กปี เพ่�อ
ให้วิสี่ัยที่ัศน์แลัะพันธกิจข้องบัริษัที่สี่อดูคล้ัองกับัสี่ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบััน รายลัะเอ่ยดูดููจากนโยบัายแลัะภาพรวมีการประกอบัธุรกิจ หน้า 38-42 
 ในรายงานประจำาปีน้�

9.  การพบัปะแลัะสี่่�อสี่ารข้้อมีูลัระหว่างคณะกรรมีการบัริหารกับัผู้บัริหารระดูับัสีู่งแลัะผู้บัังคับับััญชื่าสีู่งสีุ่ดูข้องทีุ่กหน่วยงาน  บัริษัที่ฯ จัดู
ให้มี่การประชุื่มีร่วมีกันระหว่างคณะกรรมีการบัริหารระดัูบัสูี่งแลัะผู้บัังคับับััญชื่าสูี่งสีุ่ดูข้องทีุ่กหน่วยงานเป็นประจำาทีุ่กเดู่อน เพ่�อรับัที่ราบัถื่งเป้าหมีาย
แลัะกลัยุที่ธ์การดูำาเนินธุรกิจ โดูยมี่การสี่่�อสี่ารให้พนักงานที่ั�วที่ั�งองค์กรเข้้าใจแลัะปฏิิบััติิงานไปในที่ิศที่างเดู่ยวกัน  พร้อมีที่ั�งเป็นแนวที่างในการปฏิิบััติิ
หน้าที่่�ติามีความีรับัผิดูชื่อบัข้องตินที่่�ไดู้รับัมีอบัหมีายเพ่�อให้บัรรลัุเป้าหมีายบัริษัที่

การกำากับดููแลกิจการ 
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10. งานดู้านผู้ลังทีุ่นสี่ัมีพันธ์ บัริษัที่ฯ มี่หน่วยงานสี่ำานักงานเลัข้านุการคณะกรรมีการ ที่ำาหน้าที่่�งานดู้านผู้ลังทีุ่นสี่ัมีพันธ์โดูยเฉพาะ ใน
การให้ข้้อมีูลัแลัะข้่าวสี่ารติามีที่่�นักลังทีุ่นแลัะผู้ที่่�เก่�ยวข้้องติ้องการ โดูยสี่ามีารถืติิดูติ่อไดู้ที่่�  :

คุณดูวงฤดู่ มีิลัินที่างกูร
เลัข้านุการบัริษัที่
โที่รศัพที่์ 0-2295-0688 โที่รสี่าร 0-2294-1155
E-mail : duangm@icc.co.th

หร่อ    คุณธัญลัักษณ์ วรรธนะกุลัโรจน์
สี่ำานักงานเลัข้านุการคณะกรรมีการ
โที่รศัพที่์ 0-2295-0688    0-2294-1155 
E-mail : iccset@icc.co.th

แลัะไดู้เผยแพร่ชื่่�อบัุคคลัแลัะชื่่องที่างการติิดูติ่อที่่�สี่ะดูวกผ่านข้้อมีูลันักลังทีุ่นสี่ัมีพันธ์ใน website ข้องบัริษัที่ (http://www.icc.co.th)
นอกจากน้� บัริษัที่ฯ ยังจัดูให้ม่ีการประชืุ่มีพบัปะกับันักวิเคราะห์หลัักที่รัพย์เป็นประจำาทีุ่กปี ในสี่ถืานท่ี่�ที่ำาการข้องบัริษัที่ เพ่�อเปิดู

โอกาสี่ให้นักวิเคราะห์หลัักที่รัพย์  นักลังทีุ่นไดู้ซึ่ักถืามีข้้อมีูลัติ่างๆ โดูยมี่คณะกรรมีการบัริหารร่วมีประชืุ่มีชื่่�แจง
ในปี 2563 จากวิกฤติการณ์ การแพร่ระบัาดูข้องโรคติิดูเชื่่�อไวรัสี่โคโรนา  2019 (COVID-19)  แลัะรัฐบัาลัประกาศสี่ถืานการณ์ฉุกเฉิน

ในทีุ่กเข้ติที่้องที่่�ที่ั�วราชื่อาณาจักร แลัะกรุงเที่พมีหานครสี่ั�งปิดูสี่ถืานที่่�ติ่างๆ ที่่�มี่ความีเสี่่�ยงที่่�จะเกิดูการแพร่ระบัาดูเป็นการชื่ั�วคราว พร้อมีข้อความีร่วมี
มี่อให้พิจารณาถื่งความีจำาเป็นในการจัดูกิจกรรมีที่่�มี่ลัักษณะข้องการรวมีกลัุ่มีคนเป็นจำานวนมีาก ซึ่่�งมี่ความีเสี่่�ยงที่่�จะที่ำาให้การแพร่ระบัาดูเกิดูข้่�น  แลัะ
กระจายสีู่่บัุคคลัที่ั�วไปโดูยง่าย สี่่งผลัให้บัริษัที่ฯ ไมี่สี่ามีารถืจัดูงาน “นักวิเคราะห์ นักลังทีุ่น พบักลัุ่มีสี่หพัฒน์” เพ่�อพบัปะนักลังทีุ่น นักวิเคราะห์ แลัะ
สี่่�อมีวลัชื่นไดู้ แติ่บัริษัที่ฯ ยังคงให้บัริการข้้อมีูลั แลัะติอบัข้้อซึ่ักถืามีติ่อผู้ถื่อหุ้น นักลังทีุ่น แลัะผู้ที่่�เก่�ยวข้้องที่่�ติิดูติ่อที่างอ่เมีลั แลัะโที่รศัพที่์ 

11. บัรษิทัี่ฯ ให้ความีสี่ำาคญัต่ิอการเปิดูเผยข้อ้มูีลัท่ี่�ม่ีความีโปร่งใสี่เท่ี่าเท่ี่ยมีกันแลัะทัี่�วถืง่ สี่ามีารถืเข้้าถืง่ข้้อมูีลัอย่างสี่ะดูวก เผยแพร่ข้้อมูีลั
ข้่าวสี่ารติ่างๆ ผ่านช่ื่องที่างท่ี่�หลัากหลัาย เพ่�อให้ผู้ลังทุี่นแลัะผู้ท่ี่�เก่�ยวข้้องไดู้รับัที่ราบั โดูยผ่านช่ื่องที่างแลัะสี่่�อการเผยแพร่ข้้อมีูลัติ่างๆ ข้อง
ติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย แลัะผ่าน website ข้องบัริษัที่(http://www.icc.co.th) รวมีถืง่เผยแพร่การถ่ือหุ้นในบัริษัที่ต่ิางๆ แลัะนำาเสี่นอข้่าว 
(Press Release)  ที่่�เก่�ยวข้้องกับัรายงานฐานะการเงินข้องบัริษัที่ ผ่าน  website ข้องบัริษัที่ดู้วย

12. นอกเหน่อจากการเปิดูเผยรายงานที่างการเงินหร่อสี่ารสี่นเที่ศอ่�นๆ ติ่อ ก.ลั.ติ. แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ยผ่านชื่่องที่าง
ติ่างๆ ติามีข้้อกำาหนดูอย่างเคร่งครัดู ครบัถื้วน แลัะติรงเวลัาแลั้ว บัริษัที่ฯ ยังไดู้เปิดูเผยข้้อมีูลัติ่อไปน้� ผ่านรายงานประจำาปี แบับั  56-1 แลัะ website  
ข้องบัริษัที่ แลัะปรับัปรุงข้้อมีูลับัน website ให้เป็นปัจจุบัันติลัอดูเวลัา

1. เปิดูเผยรายชื่่�อกรรมีการ กรรมีการอิสี่ระ แลัะคณะกรรมีการชืุ่ดูย่อยติ่างๆ รวมีที่ั�งประวัติิ บัที่บัาที่ แลัะหน้าที่่�ข้องคณะกรรมีการ 
กรรมีการอิสี่ระ แลัะคณะกรรมีการชืุ่ดูย่อยติ่างๆ แลัะจำานวนครั�งในการเข้้าประชืุ่มี ติามีหน้า 8-20 แลัะหน้า 66-67 ติามีลัำาดูับั ใน
รายงานประจำาปีน้� แลัะไดู้เผยแพร่ข้้อมีูลัเก่�ยวกับัคณะกรรมีการแลัะผู้บัริหาร ผ่าน website ข้องบัริษัที่ (http://www.icc.co.th)

2. เปิดูเผยนโยบัายการจ่ายค่าติอบัแที่นแก่กรรมีการแลัะผู้บัริหาร รวมีที่ั�งรูปแบับั ลัักษณะ แลัะจำานวนค่าติอบัแที่นที่่�แติ่ลัะที่่านไดู้รับั 
หน้า 63-64 ในรายงานประจำาปีน้�

3. เปิดูเผยการถื่อหุ้นข้องกรรมีการแลัะผู้บัริหาร รวมีคู่สี่มีรสี่แลัะบัุติรที่่�ยังไมี่บัรรลัุนิติิภาวะ หน้า 65 ใน รายงานประจำาปีน้� แลัะเผย
แพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่

4. โครงสี่รา้งการถือ่หุ้น มีก่ารเปิดูเผยรายช่ื่�อผูถ้ือ่หุ้น 10 อนัดูบััแรกข้องบัรษิ ัณ วนัปดิูสี่มีดุูที่ะเบ่ัยนผูถ้ือ่หุ้นเพ่�อประชุื่มีสี่ามัีญประจำา
ปี หน้า 77 ในรายงานประจำาปีน้�  แลัะเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่ 

5. เปิดูเผยโครงสี่ร้างองค์กรข้องบัริษัที่ หน้า 60 ในรายงานประจำาปีน้�  นอกจากน้� ยังเปิดูเผยโครงสี่ร้างกลัุ่มีธุรกิจ ติามีเงินลังทีุ่นใน
บัริษัที่ที่่�เก่�ยวข้้อง หน้า 44-49 แลัะ โครงสี่ร้างการถื่อหุ้นข้องกลัุ่มีบัริษัที่ หน้า 41-42 ในรายงานประจำาปีน้� แลัะไดู้เผยแพร่ผ่าน  
website ข้องบัริษัที่

6. เปิดูเผยนโยบัายแลัะภาพรวมีการประกอบัธุรกิจ หน้า 38-42 ในรายงานประจำาปีน้�
7. เปิดูเผยลัักษณะการดูำาเนินธุรกิจข้องบัริษัที่อย่างชัื่ดูเจน พร้อมีวิเคราะห์ภาวะอุติสี่าหกรรมีแลัะการแข่้งขั้นรวมีทัี่�งสี่ถืานภาพแลัะ

ศักยภาพในการแข้่งข้ันข้องบัริษัที่ แลัะสี่่วนแบั่งที่างการติลัาดู ติามีลัักษณะการประกอบัธุรกิจ หน้า 50-56 ในรายงานประจำาปีน้�
8. เปิดูเผยความีเสี่่�ยงในการดูำาเนินธุรกิจข้องบัริษัที่ ลัักษณะความีเสี่่�ยง สี่าเหติุแลัะผลักระที่บั พร้อมีที่ั�งแนวที่างในการป้องกันหร่อ

ลัดูความีเสี่่�ยง ติามีปัจจัยความีเสี่่�ยง หน้า 57-59 ในรายงานประจำาปีน้� แลัะเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่
9. เปิดูเผยการควบัคุมีภายในแลัะการติรวจสี่อบัภายในข้องบัริษัที่ ผลัการประเมีินระบับัควบัคุมีภายในในสี่่วนติ่างๆ 5 สี่่วน ติามี 

ข้้อกำาหนดูข้อง ก.ลั.ติ. ติามีการควบัคุมีภายใน แลัะการบัริหารการจัดูการความีเสี่่�ยง หน้า 123-125 พร้อมีรายงานข้องคณะ
กรรมีการติรวจสี่อบั หน้า 121 ในรายงานประจำาปีน้� แลัะเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่

10. เปิดูเผยงบัการเงินข้องบัริษัที่ทีุ่กไติรมีาสี่ ที่ั�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษ แลัะไดู้เผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่ แลัะสี่ามีารถื
ดูาวน์โหลัดูไดู้

11. เผยแพร่รายการค้าระหว่างกันแลัะรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน ย้อนหลััง 3 ปี ผ่าน website ข้องบัริษัที่
12. เผยแพร่รายงานประจำาปีข้องบัริษัที่ ย้อนหลััง 10 ปี แลัะแบับั 56-1 แลัะหนังสี่่อนัดูประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น ที่ั�งภาษาไที่ยแลัะภาษาอังกฤษ 

ผ่าน website ข้องบัริษัที่ แลัะสี่ามีารถืดูาวน์โหลัดูไดู้

การกำากับดููแลกิจการ 



รายงานประจำาปี 2563100

13. เปดิูโอกาสี่ใหบ้ัคุคลัทัี่�วไปสี่ามีารถืซึ่กัถืามีข้้อสี่งสี่ยัติา่งๆ ผา่นสี่ำานกังานเลัข้านกุารคณะกรรมีการ แลัะเลัข้านกุารบัรษิทัี่ ซ่ึ่�งที่ำาหนา้ท่ี่�
งานดู้านผู้ลังทีุ่นสี่ัมีพันธ์ แลัะเผยแพร่ผ่าน website  ข้องบัริษัที่

14. เปิดูเผยข้้อมีูลัการเข้้าพัฒนาแลัะฝ่ึกอบัรมีข้องกรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหาร ติามีหน้า 105-107 ในรายงานประจำาปีน้�
15. เปิดูเผยคุณสี่มีบััติิแลัะประสี่บัการณ์ข้องเลัข้านุการบัริษัที่ แลัะเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่ 
16. เผยแพร่ข้้อบัังคับั วิสี่ัยที่ัศน์ แลัะพันธกิจข้องบัริษัที่ ผ่าน website  ข้องบัริษัที่ 
17. เผยแพร่กฎบััติร กำาหนดูหน้าที่่�  ความีรับัผิดูชื่อบั คุณสี่มีบััติิ วาระการดูำารงติำาแหน่งข้อง คณะกรรมีการบัริษัที่ แลัะคณะกรรมีการ

ชืุ่ดูย่อยทีุ่กคณะ ผ่าน website ข้องบัริษัที่
18. เปิดูเผยนโยบัายแจ้งเบัาะแสี่การกระที่ำาผิดู (Whistle blowing) แลัะเผยแพร่บัน website ข้องบัริษัที่ 
19. เปิดูเผยนโยบัายการกำากับัดููแลักิจการ หลัักการกำากับัดููแลักิจการ 5 หมีวดู จริยธรรมีในการดูำาเนินธุรกิจ จรรยาบัรรณกรรมีการ

บัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน แลัะเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่ 
20. เปิดูเผยนโยบัายการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่ หลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่ 8 หลัักปฏิิบััติิ จริยธรรมีในการดูำาเนินธุรกิจ จรรยาบัรรณ

กรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน ติามีหลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่ สี่ำาหรับับัริษัที่จดูที่ะเบั่ยน ปี 2560 (CG Code) ฉบัับั
ปรับัปรุงใหมี่ แลัะเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่

21. เปิดูเผยนโยบัายติ่อติ้านการคอร์รัปชื่ั�น  แลัะข้้อปฏิิบััติิติามีนโยบัายติ่อติ้านการคอร์รัปชื่ั�น แลัะเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่
22. เผยแพร่ข้้อมีูลัดู้านนักลังทีุ่นสี่ัมีพันธ์
23. จัดูที่ำาแลัะเผยแพร่ จดูหมีายข้่าวที่่�นำาเสี่นอผลัการดูำาเนินงานข้องบัริษัที่ แลัะเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่ 
24. เผยแพร่ข้้อมีูลัแลัะข้่าวสี่ารข้องบัริษัที่ (Press Release) ผ่าน website ข้องบัริษัที่

5. ค่วามรับัผู้ิดูชุอบัของค่ณะกรรมการ
คณะกรรมีการบัริษทัี่ม่ีบัที่บัาที่หน้าท่ี่�สี่ำาคญัในการช่ื่�แนะที่ศิที่างการดูำาเนนิงานข้องบัริษัที่ ติดิูติามีดูแูลัการที่ำางานข้องฝ่่ายจดัูการ  จดัูให้มีก่าร

กำากับัดูแูลักิจการท่ี่�ดู ่โดูยไดู้กำาหนดูนโยบัายการกำากบััดูแูลักจิการ จรยิธรรมีในการดูำาเนนิธรุกจิ แลัะจรรยาบัรรณกรรมีการบัรษิทัี่ ผูบ้ัรหิาร แลัะพนกังาน  
พร้อมีจดัูที่ำาเป็นลัายลักัษณ์อกัษร แลัะแจกให้กบัักรรมีการบัรษิทัี่ ผูบ้ัรหิาร แลัะพนกังาน กำากบััดูแูลักจิการเพ่�อประโยชื่น์สี่งูสี่ดุูข้องบัรษัิที่แลัะผูถ้ือ่หุ้น   
พร้อมีดูแูลัให้บัริษทัี่มีก่ารดูำาเนนิกจิกรรมีต่ิางๆ อย่างถืกูต้ิองแลัะติามีกฎหมีาย

คณะกรรมีการบัรษิทัี่ไดู้กำาหนดูหน้าท่ี่�ความีรบััผดิูชื่อบัข้องคณะกรรมีการที่กุชื่ดุูไว้อย่างชื่ดัูเจน มีป่ระธานกรรมีการบัรหิาร ในฐานะหวัหน้า
คณะฝ่่ายจดัูการ ซ่ึ่�งไดู้รับัการแต่ิงติั�งจากคณะกรรมีการบัริษทัี่ให้มีห่น้าท่ี่�ดูแูลัการดูำาเนนิธรุกจิบัรหิารกจิการงานข้องบัรษิทัี่  แลัะการปฏิบัิัติงิานข้องบัรษิทัี่
ให้บัรรลัตุิามีวตัิถืปุระสี่งค์  เป้าหมีาย แลัะสี่อดูคล้ัองกบัันโยบัายท่ี่�คณะกรรมีการบัริษทัี่กำาหนดู

ในปีท่ี่�ผ่านมีา ไม่ีปรากฏิบัรษิทัี่ฯ 
-  มีก่ารกระที่ำาท่ี่�ข้ดัูต่ิอกฎระเบ่ัยบัท่ี่�ร้ายแรง
-  มีก่ารกระที่ำาผดิูดู้านการทุี่จรติิ หรอ่กระที่ำาผดิูจรยิธรรมี
-  มีก่รณ้ท่ี่�กรรมีการท่ี่�ไม่ีเป็นผูบ้ัริหารลัาออก เน่�องจากประเดูน็การกำากบััดูแูลักจิการข้องบัรษิทัี่
-  มีก่รณ้เก่�ยวกบััช่ื่�อเสี่ย่งในที่างลับัข้องบัรษิทัี่ เน่�องจากความีล้ัมีเหลัวในการที่ำาหน้าท่ี่�สี่อดูส่ี่องดูแูลัข้องคณะกรรมีการ

1.  โค่รงสิร�างค่ณะกรรมการบัริษััที่
1.1 องค่์ประกอบัของค่ณะกรรมการบัริษััที่

คณะกรรมีการบัริษัที่ มี่จำานวน    12  คน     ประกอบัดู้วย
-  กรรมีการที่่�ไมี่เป็นผู้บัริหาร  8   คน    (ซึ่่�งเป็นกรรมีการอิสี่ระ 4 คน)
-  กรรมีการที่่�เป็นผู้บัริหาร  4   คน 
คณะกรรมีการบัริษัที่กำาหนดูโครงสี่ร้างคณะกรรมีการบัริษัที่ ให้มี่ความีหลัากหลัาย (Board Diversity) ประกอบัดู้วย บัุคคลัท่ี่�ม่ี 

ความีรู้ ความีสี่ามีารถื ประสี่บัการณ์ที่่�หลัากหลัายวิชื่าชื่่พ ที่ั�งดู้านการบัริหารการจัดูการ การติลัาดู กฎหมีาย แลัะบััญช่ื่การเงิน ไม่ีจำากัดูเพศ แลัะม่ี
คุณสี่มีบััติิติามีท่ี่�กฎหมีายกำาหนดู โดูยม่ีกรรมีการท่ี่�ไม่ีไดู้เป็นกรรมีการบัริหาร 3 ท่ี่าน  ท่ี่�ม่ีประสี่บัการณ์ในธุรกิจท่ี่� บัริษัที่ฯ  ดูำาเนินกิจการอยู่  ม่ีกรรมีการ
อิสี่ระติามีประกาศข้อง ก.ลั.ติ. รายลัะเอ่ยดูโครงสี่ร้างคณะกรรมีการแลัะการถ่ืวงดุูลัข้องกรรมีการท่ี่�ไม่ีเป็นผู้บัริหาร ติามีหน้า 61 ในรายงานประจำาปีน้�

1.2 ค่้ณสิมบััติิของกรรมการอิสิระ
คณะกรรมีการบัริษทัี่ประกอบัดู้วย กรรมีการอิสี่ระ 4 ท่ี่าน ซ่ึ่�งที่กุท่ี่านม่ีคณุสี่มีบััติคิรบัถ้ืวนในการดูำารงติำาแหน่งกรรมีการอิสี่ระติามี

หลักัเกณฑ์์ท่ี่�บัรษิทัี่กำาหนดู คดิูเป็น 33.33% ข้องกรรมีการทัี่�งคณะ ซ่ึ่�งเป็นสี่ดัูส่ี่วนติามีมีาติรฐานข้้อกำาหนดูข้องคณะกรรมีการกำากบััติลัาดูทุี่น  อ่กทัี่�งไม่ีมี่
กรรมีการอิสี่ระคนใดูท่ี่�ดูำารงติำาแหน่งเป็นกรรมีการในบัริษทัี่จดูที่ะเบ่ัยนมีากกว่า 5 แห่ง   

คณะกรรมีการบัริษทัี่กำาหนดูนยิามีกรรมีการอิสี่ระ  ซ่ึ่�งเข้้มีกว่าหลักัเกณฑ์์ท่ี่� ก.ลั.ติ. กำาหนดู โดูยกรรมีการอิสี่ระข้องบัริษทัี่แลัะผูท่้ี่�
เก่�ยวข้้องไม่ีไดู้ถือ่หุ้นในบัรษิทัี่ บัรษิทัี่ใหญ่ บัรษิทัี่ย่อย บัรษิทัี่ร่วมี ผูถ้ือ่หุ้นรายใหญ่ หรอ่ผูม่้ีอำานาจควบัคุมีข้องบัริษทัี่ นยิามี “กรรมีการอิสี่ระ” ระบุัอยู่ใน
แบับั 56-1 เอกสี่ารแนบัหนังสี่อ่บัอกกล่ัาวเชิื่ญประชื่มุีสี่ามีญัผูถ้ือ่หุ้น ครั�งท่ี่� 56 ปี พ.ศ. 2564 แลัะเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษทัี่ (http://www.icc.
co.th)    
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1.3 กระบัวนการสิรรหากรรมการ 
คณะกรรมีการบัริษทัี่ แต่ิงติั�งคณะกรรมีการสี่รรหา เป็นผูส้ี่รรหาแลัะกลัั�นกรองบุัคคลัท่ี่�เหมีาะสี่มี โดูยม่ีกระบัวนการสี่รรหาท่ี่�ชื่ดัูเจน 

แลัะโปร่งใสี่ โดูยมีก่ารจัดูที่ำาติารางความีรู ้ความีชื่ำานาญเฉพาะดู้านข้องคณะกรรมีการ Board Skill Matrix เพ่�อใช้ื่เป็นเกณฑ์์การพิจารณาคุณสี่มีบััติขิ้อง
กรรมีการท่ี่�ต้ิองการสี่รรหา โดูยพิจารณาจากทัี่กษะท่ี่�จำาเป็น ซ่ึ่�งยงัข้าดูอยู่ในคณะกรรมีการบัริษทัี่ แลัะสี่อดูคล้ัองกบัักลัยุที่ธ์ในการดูำาเนนิธรุกจิ  ติลัอดูจน 
ความีรู ้ ความีชื่ำานาญ เฉพาะดู้านข้องกรรมีการเป็นรายบุัคคลั เพ่�อให้มีั�นใจว่าบัคุคลัท่ี่�จะเข้้ามีาเป็นกรรมีการบัริษทัี่เป็นผูม้ีค่วามีรู ้ ความีสี่ามีารถื แลัะ
ประสี่บัการณ์เหมีาะสี่มี  ก่อนเสี่นอช่ื่�อให้คณะกรรมีการบัริษทัี่พจิารณา

1.4 วาระการดูำารงติำาแหน่งของกรรมการอิสิระ
คณะกรรมีการบัรษิทัี่ไดู้รบััแต่ิงติั�งจากท่ี่�ประชื่มุีผูถ้ือ่หุ้น  มีว่าระการดูำารงติำาแหน่งติามีข้้อบัังคบััข้องบัรษิทัี่ แลัะเมี่�อครบัวาระแล้ัวอาจ

ไดู้รบััการเลัอ่กติั�งกลับััเข้้าดูำารงติำาแหน่งต่ิอไปไดู้อก่ บัรษิทัี่ฯ ไม่ีไดู้กำาหนดูนโยบัายจำากดัูจำานวนปีในการดูำารงติำาแหน่งข้องกรรมีการอิสี่ระ  ถืง่แม้ีว่าบัริษทัี่ฯ 
มีก่รรมีการอิสี่ระท่ี่�ดูำารงติำาแหน่งกรรมีการบัริษทัี่เกนิ  9  ปี จำานวน  2 คน แต่ิเน่�องจากกรรมีการอิสี่ระดูงักล่ัาวมีค่ณุสี่มีบััติคิรบัถ้ืวนติามีนิยามีกรรมีการ
อสิี่ระข้องบัรษิทัี่ เป็นผูม่้ีความีรูค้วามีสี่ามีารถื แลัะมีป่ระสี่บัการณ์ในดู้านท่ี่�บัรษิทัี่ฯ ต้ิองการ แลัะยงัคงปฏิบัิัติหิน้าท่ี่�กรรมีการดู้วยความีเป็นอิสี่ระ ไม่ีม่ีผลั
ประโยชื่น์ส่ี่วนติวัท่ี่�อาจข้ดัูแย้งกบััผลัประโยชื่น์ข้องบัรษิทัี่ แลัะติดัูสี่นิใจโดูยคำานง่ถืง่ผลัประโยชื่น์สี่งูสี่ดุูข้องบัรษิทัี่ ติลัอดูจนมีค่วามีเป็นอสิี่ระจากฝ่่ายบัรหิาร
แลัะผูถ้ือ่หุ้นรายใหญ่ข้องบัรษิทัี่ 

1.5 จำานวนบัริษััที่ที่่�กรรมการบัริษััที่ไปดูำารงติำาแหน่ง
คณะกรรมีการบัริษทัี่ไม่ีไดู้กำาหนดูนโยบัายจำากดัูจำานวนบัริษทัี่จดูที่ะเบ่ัยนท่ี่�กรรมีการแต่ิลัะคนไปดูำารงติำาแหน่งกรรมีการในบัริษทัี่อ่�น  

เน่�องจากคณะกรรมีการบัริษทัี่เช่ื่�อว่าความีสี่ามีารถืที่างธุรกจิแลัะความีเช่ื่�ยวชื่าญข้องกรรมีการแต่ิลัะคนนั�นไม่ีไดู้ข่้�นอยูกั่บัจำานวนบัริษทัี่ท่ี่�ดูำารงติำาแหน่ง  
หากกรรมีการบัริษทัี่ที่กุท่ี่านม่ีความีติั�งใจ  แลัะมุ่ีงมีั�นในการปฏิบัิัติหิน้าท่ี่�กรรมีการบัริษทัี่  ติามีท่ี่�ไดู้รบััความีไว้วางใจจากคณะกรรมีการบัริษทัี่แลัะผูถ่้ือหุ้น  
ซ่ึ่�งปัจจบัุันบัรษิทัี่ฯ ม่ีกรรมีการบัริษทัี่จำานวน 1 ท่ี่าน ท่ี่�ดูำารงติำาแหน่งกรรมีการบัริษทัี่จดูที่ะเบ่ัยนมีากกว่า 5 บัรษิทัี่ แต่ิบัริษทัี่ฯ มีั�นใจว่าไม่ีมีผ่ลักระที่บั 
ต่ิอการปฏิบัิัติหิน้าท่ี่� แต่ิอย่างใดู เน่�องจากกรรมีการบัรษิทัี่ไดู้อทุี่ศิเวลัาในการปฏิบัิัติหิน้าท่ี่�ให้กบัับัรษิทัี่อย่างเติม็ีท่ี่� โดูยไดู้เข้้าร่วมีประชื่มุีคณะกรรมีการ
บัรษิทัี่อย่างสี่มีำ�าเสี่มีอที่กุครั�ง แลัะที่ำาคณุประโยชื่น์แก่บัรษิทัี่มีาโดูยติลัอดู

บัรษิทัี่ฯ ไดู้เปิดูเผยรายชื่่�อกรรมีการบัริษทัี่ ประวัติ ิประสี่บัการณ์ การถ่ือหุ้นในบัรษิทัี่ แลัะรายลัะเอ่ยดูข้้อมูีลัการดูำารงติำาแหน่งข้อง
กรรมีการแต่ิลัะท่ี่านในบัริษทัี่อ่�น หน้า 8-20 แลัะ 68-71 ในรายงานประจำาปี    

1.6 การไปดูำารงติำาแหน่งกรรมการบัริษััที่ที่่�บัริษััที่อื�นของกรรมการบัริษััที่ กรรมการผูู้�จัดูการแลัะผูู้�บัริหาร
คณะกรรมีการบัริษทัี่ มีน่โยบัายให้กรรมีการบัริษัที่ แลัะผูบ้ัริหารท่ี่�ดูำารงติำาแหน่งกรรมีการบัริษัที่ ในบัรษัิที่อ่�น ต้ิองรายงานให้ประธาน

กรรมีการบัริษทัี่ แลัะประธานกรรมีการติรวจสี่อบัที่ราบั
นโยบัายแลัะวธิป่ฏิบัิัติิในการไปดูำารงติำาแหน่งกรรมีการบัริษทัี่ท่ี่�บัรษิทัี่อ่�นข้องกรรมีการบัริษทัี่ กรรมีการผูจ้ดัูการ แลัะผูบ้ัรหิารบัรษิทัี่

ในเครอ่สี่หพฒัน์มีท่่ี่มีผูบ้ัริหารระดูบััสี่งูเป็นผูพิ้จารณาว่า บัริษทัี่อ่�นนั�นประกอบัธุรกจิอะไร ม่ีความีจำาเป็นต้ิองให้กรรมีการบัริษทัี่หรอ่ผูบ้ัรหิารจากบัริษทัี่ใดู
บัรษิทัี่หน่�งในกลัุม่ีเข้้าไปเป็นติวัแที่นข้องกลัุม่ีในฐานะผู้ร่วมีลังที่นุหรอ่ติามีสี่ญัญาร่วมีที่นุหรอ่ไม่ี หากจำาเป็นต้ิองส่ี่งจะพจิารณากรรมีการบัรษิทัี่หรอ่ผูบ้ัรหิาร
ในกลัุม่ีท่ี่�ม่ีความีรู ้ความีสี่ามีารถื แลัะม่ีความีชื่ำานาญในธุรกจินั�นๆ 

นอกจากน้�คณะกรรมีการบัริษทัี่ยังกำาหนดูนโยบัายให้ประธานกรรมีการบัริหาร ไปดูำารงติำาแหน่งกรรมีการในบัริษทัี่ย่อย แลัะบัรษิทัี่
ร่วมีข้องบัรษิทัี่ เพ่�อให้เกดิูความีคล่ัองตัิวในการบัริหารงานแลัะสี่อดูคล้ัองไปในที่ศิที่างเดูย่วกัน

1.7 การรวมหรือแยกติำาแหน่ง
ดู้วยบัที่บัาที่หน้าท่ี่�ความีรับัผดิูชื่อบัท่ี่�แติกต่ิางกนัระหว่างประธานกรรมีการบัริษทัี่ กบััผูบ้ัรหิารสี่งูสี่ดุูข้ององค์กร บัรษิทัี่ฯ จง่กำาหนดู

ให้ผูดู้ำารงติำาแหน่งประธานกรรมีการบัริษทัี่ต้ิองมิีใช่ื่บัคุคลัเดูย่วกับักรรมีการผูอ้ำานวยการ เพ่�อแบ่ังแยกหน้าท่ี่�การกำากบััดูแูลักิจการแลัะการบัริหารงานออก
จากกนัอย่างชื่ดัูเจน ก่อให้เกดิูความีสี่มีดุูลัในอำานาจดูำาเนนิการ นอกจากน้�คณะกรรมีการบัรษิทัี่ ยงักำาหนดูข้อบัเข้ติอำานาจหน้าท่ี่�ข้องคณะกรรมีการแต่ิลัะ
คณะ  ประธานกรรมีการบัริษทัี่ แลัะฝ่่ายจัดูการไว้อย่างชัื่ดูเจนเป็นลัายลักัษณ์อักษร  จดัูที่ำาเป็นกฎบััติรคณะกรรมีการแต่ิลัะคณะแลัะม่ีระเบ่ัยบัปฏิบัิัติคิณะ
กรรมีการบัริษทัี่ ท่ี่�กำาหนดูแลัะแยกอำานาจข้องคณะกรรมีการบัริษทัี่แลัะฝ่่ายจดัูการ สี่ามีารถืติรวจสี่อบัไดู้ เพ่�อความีโปร่งใสี่ในการบัริหารจดัูการ แลัะเผย
แพร่ผ่าน website ข้องบัรษิทัี่

ซ่ึ่�งประธานกรรมีการบัริษทัี่ไม่ีไดู้เป็นกรรมีการอิสี่ระ แต่ิเช่ื่�อมีั�นว่าไดู้ปฏิบัิัติหิน้าท่ี่�ดู้วยความีเข้้าใจในหลักัการกำากบััดูแูลักิจการท่ี่�ดูม่ีา
โดูยติลัอดู แลัะไดู้ปฏิบัิัติหิน้าท่ี่�ดู้วยความีเป็นอิสี่ระ ม่ีการเปิดูโอกาสี่ให้กรรมีการทุี่กคนม่ีอสิี่ระในการแสี่ดูงความีคดิูเหน็แลัะเสี่นอข้้อเสี่นอแนะท่ี่�เป็นประโยชื่น์
ต่ิอองค์กร  ในการพิจารณาติดัูสี่นิใจเร่�องท่ี่�สี่ำาคัญต้ิองผ่านความีเหน็ชื่อบัข้องคณะกรรมีการแต่ิลัะคณะท่ี่�เก่�ยวข้้อง  ให้เกดิูความีถ่ืวงดุูลัแลัะม่ีการสี่อบัที่าน  
สี่นบััสี่นนุให้ปฏิบัิัติติิามีโดูยเคร่งครดัู

1.8 เลัขาน้การบัริษััที่ 
บัรษิทัี่ฯ ไดู้แต่ิงติั�งคณุดูวงฤดู ่มีลิันิที่างกรู ซ่ึ่�งเป็นผูม่้ีคณุวฒุแิลัะประสี่บัการณ์ท่ี่�เหมีาะสี่มี แลัะผ่านการอบัรมีหลักัสูี่ติรเก่�ยวกับัการ

ปฏิบัิัติหิน้าท่ี่�เลัข้านกุารบัริษทัี่ อ่กทัี่�งมีก่ารอบัรมีแลัะพัฒนาความีรูอ้ย่างต่ิอเน่�อง เป็นผูรั้บัผดิูชื่อบั ที่ำาหน้าท่ี่�เลัข้านกุารบัริษทัี่ เพ่�อให้การบัรหิารงานข้อง
บัริษัที่ดูำาเนินไปอย่างม่ีประสี่ิที่ธิภาพติามีหลัักการกำากับัดููแลักิจการท่ี่�ดู่ หน้าท่ี่�แลัะความีรับัผิดูชื่อบัข้องเลัข้านุการบัริษัที่ ดููจากหน้า 62 ในรายงาน 
ประจำาปีน้�
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2.  ค่ณะกรรมการชุ้ดูย่อย  
คณะกรรมีการบัริษัที่ไดู้แต่ิงตัิ�งคณะกรรมีการชืุ่ดูย่อยต่ิางๆ ท่ี่�มี่ความีรู้ความีชื่ำานาญท่ี่�เหมีาะสี่มี ดููแลัรับัผิดูชื่อบังานในแต่ิลัะดู้าน แลัะ

รายงานผลัต่ิอคณะกรรมีการบัริษัที่อย่างสี่มีำ�าเสี่มีอ ปัจจุบัันประกอบัดู้วย คณะกรรมีการบัริหาร คณะกรรมีการติรวจสี่อบั คณะกรรมีการพิจารณาค่า
ติอบัแที่น  คณะกรรมีการสี่รรหา คณะกรรมีการบัริหารความีเสี่่�ยง แลัะคณะกรรมีการธรรมีาภิบัาลั  โดูยม่ีข้อบัเข้ติอำานาจหน้าท่ี่� แลัะความีรับัผดิูชื่อบัข้อง
คณะกรรมีการแต่ิลัะชุื่ดูเป็นอสิี่ระกนั เพ่�อช่ื่วยในการกำากบััดูแูลักจิการข้องบัรษิทัี่ รายลัะเอย่ดูดูจูากหน้า 110-115 ในรายงานประจำาปีน้�

คณะกรรมีการบัริษทัี่ไดู้จดัูที่ำากฎบััติรคณะกรรมีการแต่ิลัะคณะ โดูยกำาหนดูวาระการดูำารงติำาแหน่ง ข้อบัเข้ติอำานาจหน้าท่ี่� เพ่�อแบ่ังแยก
บัที่บัาที่หน้าท่ี่� ความีรับัผดิูชื่อบัระหว่างคณะกรรมีการบัริษทัี่ คณะกรรมีการชื่ดุูย่อย  ประธานกรรมีการบัริษทัี่  แลัะฝ่่ายจัดูการไว้อย่างชื่ดัูเจน  พร้อมีเผย
แพร่ผ่าน website ข้องบัรษิทัี่ 

โครงสี่ร้างคณะกรรมีการ แลัะการเข้้าร่วมีประชุื่มีข้องกรรมีการแต่ิลัะชุื่ดู รายลัะเอ่ยดูดูจูากหน้า 66-67 ในรายงานประจำาปีน้�  
คณะกรรมีการสี่รรหา แลัะคณะกรรมีการพจิารณาค่าติอบัแที่นข้องบัริษทัี่ ไม่ีไดู้เป็นกรรมีการอิสี่ระ แต่ิทุี่กท่ี่าน เป็นกรรมีการท่ี่�ม่ีความีรู ้ 

ความีสี่ามีารถื ม่ีประสี่บัการณ์ในการที่ำาหน้าท่ี่�ดูงักล่ัาวมีาเป็นระยะเวลัานาน อ่กทัี่�งไดู้ปฏิบัิัติ ิหน้าท่ี่�ดู้วยความีรับัผดิูชื่อบั ซึ่่�อสี่ตัิย์สี่จุรติิ แลัะไม่ีออกเสี่ย่ง
ในวาระท่ี่�ตินม่ีส่ี่วนไดู้เสี่ย่

3. บัที่บัาที่ หน�าที่่� ค่วามรับัผู้ิดูชุอบัของค่ณะกรรมการบัริษััที่
3.1 ภาวะผูู้�นำา แลัะวิสิัยที่ัศน์

คณะกรรมีการบัริษัที่ประกอบัดู้วยบัุคคลัผู้มี่ความีรู้ ความีสี่ามีารถื แลัะประสี่บัการณ์ท่ี่�เป็นประโยชื่น์ติ่อบัริษัที่ มี่ภาวะผู้นำาแลัะม่ี
ความีเป็นอิสี่ระในการติัดูสี่ินใจ รวมีที่ั�งกำากับัดููแลักิจการข้องบัริษัที่ให้เป็นติามีวัติถืุประสี่งค์แลัะเป้าหมีายที่่�ไดู้กำาหนดูไว้ เพ่�อให้เกิดูประโยชื่น์สีู่งสีุ่ดูติ่อ
บัริษัที่ แลัะผู้ถื่อหุ้น

คณะกรรมีการบัริษัที่ม่ีบัที่บัาที่สี่ำาคัญในการกำาหนดูวิสี่ัยที่ัศน์แลัะพันธกิจ เป้าหมีายแผนธุรกิจ แลัะงบัประมีาณเป็นประจำาทุี่กปี  
เพ่�อเพิ�มีมีูลัค่าสีู่งสีุ่ดูแก่กิจการ แลัะความีมีั�งคงให้กับัผู้ถื่อหุ้น นอกจากน้� คณะกรรมีการ บัริษัที่มี่หน้าที่่�ให้ความีเห็นชื่อบัในกลัยุที่ธ์แลัะนโยบัายที่่�สี่ำาคัญ  
โดูยเฉพาะเป้าหมีายที่างการเงินแลัะแผนงานติ่างๆ  (Key Performance Indicators : KPI)  พร้อมีให้ความีเห็นชื่อบัในการกำาหนดูตัิวช่ื่�วัดูแลัะการตัิ�งเป้า
หมีายตัิ�งแต่ิต้ินปี แลัะม่ีการติิดูติามีผลัเป็นระยะ

ที่ั�งน้� บัริษัที่ฯ มี่การที่บัที่วนวิสี่ัยที่ัศน์แลัะพันธกิจเป็นประจำาทีุ่กปี  อย่างน้อยปีลัะ 1 ครั�ง โดูยในปี  2564  ที่่�ประชืุ่มีคณะกรรมีการ
บัริษัที่ เมี่�อวันที่่� 15 มีกราคมี 2564  ไดู้พิจารณาที่บัที่วนวิสี่ัยที่ัศน์ พันธกิจ แลัะกลัยุที่ธ์ในการดูำาเนินธุรกิจในระยะเวลัา 3 ปี ติั�งแติ่ปี  2562 - 2564 ที่่�
ใชื่ง้านอยู่ในปัจจบุันัแลัว้ เห็นวา่ยงัมีค่วามีเหมีาะสี่มีกบััการดูำาเนนิงานข้องบัรษัิที่  แลัะสี่อดูคล้ัองกบััสี่ภาวะเศรษฐกจิปัจจบัุัน รายลัะเอย่ดูดูจูากนโยบัาย
แลัะภาพรวมีการประกอบัธุรกิจ หน้า 38-42 ในรายงานประจำาปีน้�

นอกจากน้� คณะกรรมีการบัรษัิที่ ไดูต้ิดิูติามีผลัการดูำาเนนิงานข้องฝ่่ายจดัูการ แลัะดูแูลัให้มีก่ารนำากลัยทุี่ธข์้องบัรษัิที่ไปปฏิบัิัติ ิ โดูย
ฝ่่ายจัดูการจะรายงานแผนการปฏิิบััติิงาน แลัะการวางแผนกลัยุที่ธ์  ให้ที่่�ประชืุ่มีคณะกรรมีการบัริหาร แลัะคณะกรรมีการบัริษัที่รับัที่ราบัติามีลัำาดูับัเป็น
ประจำาทุี่กเดูอ่น  ซ่ึ่�งในการประชุื่มีแติล่ัะคณะจะกำาหนดูเป็นวาระ รบััที่ราบัผลัการดูำาเนนิงานข้องบัรษัิที่แต่ิลัะเดูอ่น พรอ้มีที่บัที่วนแผนกลัยุที่ธร์ายไติรมีาสี่  
ซึ่่�งที่่�ประชืุ่มีคณะกรรมีการบัริหาร แลัะคณะกรรมีการบัริษัที่จะให้ข้้อเสี่นอแนะในเร่�องที่่�ฝ่่ายจัดูการควรนำาไปพัฒนาปรับัปรุง 

3.2 การกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่ 
คณะกรรมีการติระหนกัถืง่ความีสี่ำาคญัข้องการกำากบััดููแลักจิการท่ี่�ดู ่จง่ไดูจ้ดัูที่ำานโยบัายการกำากบััดููแลักจิการท่ี่�ดู ่หลักัการกำากบััดููแลั

กิจการที่่�ดู่ 8 หลัักปฏิิบััติิ จริยธรรมีในการดูำาเนินธุรกิจ  แลัะจรรยาบัรรณกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน เป็นลัายลัักษณ์อักษร แลัะจัดูที่ำาเป็น
รูปเลัม่ีทัี่�งภาษาไที่ยแลัะภาษาองักฤษ ม่ีการประเมิีนผลัการปฏิิบััติิติามีนโยบัายแลัะที่บัที่วนหลัักการกำากับัดููแลักิจการท่ี่�ดู่เป็นประจำาทุี่กปี อย่างน้อยปีลัะ 1 
ครั�ง พร้อมีไดู้แจกให้กับักรรมีการบัริษัที่ กรรมีการชุื่ดูย่อยต่ิาง ๆ  ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน เพ่�อเป็นแนวที่างเดู่ยวกันในการปฏิิบััติิตินในการดูำาเนินธุรกิจ แลัะ
เป็นหลัักย่ดูในการที่ำางาน แลัะไดู้เผยแพร่ผ่านระบับั Intranet  แลัะ Website ข้องบัริษัที่ รวมีทัี่�งไดู้จัดูที่ำาเป็นส่ี่�อว่ดิูทัี่ศน์  (Animation) เพ่�อให้ผู้บัริหาร แลัะ
พนักงาน เข้้าใจเร่�องดัูงกล่ัาวไดู้ง่ายข่้�น สี่ำาหรับัพนักงานใหม่ีไดู้บัรรจุหัวข้้อจริยธรรมีในการดูำาเนินธุรกิจแลัะจรรยาบัรรณไว้ในการปฐมีนิเที่ศพนักงานดู้วย

คณะกรรมีการบัรษัิที่ไดูม้ีก่ารติดิูติามีให้มีก่ารปฏิบิัตัิติิามีหลักัการกำากบััดููแลักจิการท่ี่�ดู ่เพ่�อเสี่รมิีสี่รา้งให้บัรษัิที่ฯ มีร่ะบับัการบัรหิาร
จัดูการท่ี่�ดู่ มี่ความีโปร่งใสี่ในการดูำาเนินธุรกิจ สี่ำาหรับัผู้ท่ี่�ลัะเว้นการปฏิิบััติิติามีจะไดู้รับัโที่ษที่างวินัยติามีความีเหมีาะสี่มี แลัะอาจถืูกดูำาเนินคดู่ติามี
กฎหมีายในกรณ้ที่่�เป็นการกระที่ำาผิดูกฎหมีาย แลัะหากพนักงานมี่ข้อ้สี่งสี่ัยที่่�ไมี่สี่ามีารถืปฏิิบัตัิิติามีหร่อติัดูสี่ินใจ ใหป้ร่กษากับัผู้บังัคับับัญัชื่าติามีลัำาดูับั
ข้ั�น ซึ่่�งในกรณ้ที่่�มี่ข้้อข้ัดูแย้งให้ถื่อคำาวินิจฉัยข้องกรรมีการผู้อำานวยการ คณะกรรมีการบัริหาร แลัะคณะกรรมีการบัริษัที่ เป็นที่่�สี่ิ�นสีุ่ดู  

นอกจากน้�คณะกรรมีการบัรษัิที่กำาหนดูให้มีก่ารติดิูติามีแลัะประเมีนิการกำากบััดูแูลักจิการดูว้ยการจดัูให้ม่ีคณะกรรมีการธรรมีาภิบัาลั   
เพ่�อสี่นับัสี่นุนการปฏิิบััติิงานข้องคณะกรรมีการบัริหาร แลัะคณะกรรมีการบัริษัที่ ดู้านธรรมีาภิบัาลั ในการดูำาเนินกิจการต่ิางๆ ให้บัรรลุัความีสี่ำาเร็จติามี
วัติถุืประสี่งค์ แลัะเป้าหมีายท่ี่�กำาหนดูไว้อย่างยั�งย่น

3.3 การจัดูที่ำานโยบัายค่วามขัดูแย�งที่างผู้ลัประโยชุน์ 
คณะกรรมีการบัริษัที่ มี่การพิจารณาเร่�องความีข้ัดูแย้งข้องผลัประโยชื่น์อย่างรอบัคอบั มี่การกำาหนดูนโยบัายเก่�ยวกับัความีขั้ดูแย้ง

ข้องผลัประโยชื่น์ไว้เป็นส่ี่วนหน่�งในนโยบัายการกำากับัดููแลักิจการ แลัะจริยธรรมีในการดูำาเนินธุรกิจพร้อมีแนวที่างปฏิิบััติิท่ี่�ชัื่ดูเจนในการดููแลั เพ่�อข้จัดู
ปัญหาความีขั้ดูแย้งที่างผลัประโยชื่น์อย่างรอบัคอบัดู้วยความีม่ีเหตุิม่ีผลั เพ่�อประโยชื่น์สูี่งสุี่ดูข้องบัริษัที่แลัะผู้ถ่ือหุ้น แลัะปฏิิบััติิติามีกฎเกณฑ์์ข้อง ก.ลั.ติ. 
แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย รายลัะเอ่ยดูดููจาก website ข้องบัริษัที่

ในปี 2563 บัริษัที่ฯ ไมี่มี่รายการเก่�ยวโยงที่่�เข้้าข้่ายติ้องข้ออนุมีัติิจากผู้ถื่อหุ้น แลัะไดู้เปิดูเผยรายการที่่�อาจมี่ความีข้ัดูแย้งที่างผลั
ประโยชื่น์  ในรายการระหว่างกัน หน้า 126-131 ในรายงานประจำาปีน้�

การกำากับดููแลกิจการ 
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คณะกรรมีการบัริษัที่ กำาหนดูให้กรรมีการบัริษัที่ แลัะผู้บัริหาร ห้ามีที่ำาการซึ่่�อข้ายหลัักที่รัพย์ข้องบัริษัที่ในชื่่วง 1 เดู่อน ก่อนการ
เปิดูเผยงบัการเงินแก่สี่าธารณชื่น แลัะภายหลัังงบัการเงินเปิดูเผยแลั้ว 24 ชื่ั�วโมีง

คณะกรรมีการบัริษัที่ กำาหนดูให้กรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร รวมีที่ั�งคู่สี่มีรสี่แลัะบัุติรที่่�ยังไมี่บัรรลัุนิติิภาวะ มี่หน้าที่่�รายงานการถื่อ
ครองหลัักที่รัพย์ แลัะการเปลั่�ยนแปลังการถ่ือครองหลัักที่รัพย์ข้องบัริษัที่ติ่อ ก.ลั.ติ. แลัะสี่่งสี่ำาเนาให้เลัข้านุการบัริษัที่เพ่�อรายงานติ่อคณะกรรมีการ
บัริษัที่ในการประชืุ่มีคณะกรรมีการบัริษัที่ครั�งติ่อไป

อก่ที่ั�งไดูก้ำาหนดูนโยบัายให้กรรมีการบัรษัิที่ แลัะผูบ้ัรหิารระดัูบัสี่งู แจง้ติอ่ประธานกรรมีการบัรษัิที่ที่ราบัเก่�ยวกบััการซ่ึ่�อข้ายหุ้นข้อง
บัริษัที่อย่างน้อย 1 วันลั่วงหน้าก่อนที่ำาการซึ่่�อข้าย

คณะกรรมีการบัริษัที่ กำาหนดูให้กรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร ติ้องรายงานการมี่สี่่วนไดู้เสี่่ยข้องตินแลัะบัุคคลัที่่�มี่ความีเก่�ยวข้้อง ติามี
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำาหนดู   

รายลัะเอ่ยดูดููจาก การดููแลัเร่�องการใชื่้ข้้อมีูลัภายใน หน้า 116-117 ในรายงานประจำาปีน้�

3.4 การกำากับัดููแลัระบับัการค่วบัค่้มแลัะติรวจสิอบัภายใน
คณะกรรมีการบัริษัที่ ให้ความีสี่ำาคัญติ่อระบับัควบัคุมีภายในดู้านการดูำาเนินงาน  การเงิน  การปฏิิบััติิงาน แลัะการกำากับัดููแลั  โดูย

มีห่นว่ยงานติรวจสี่อบัภายในที่ำาหนา้ท่ี่�ติรวจสี่อบั ประเมีนิผลั แลัะติดิูติามีผลัการปฏิบิัตัิงิานข้องระบับัดูงักลัา่ว รวมีถืง่ระบับังานคอมีพวิเติอร ์ ติลัอดูจน
ใหค้ำาแนะนำาเพ่�อใหเ้กิดูความีมีั�นใจวา่ไดู้ดูำาเนินการ ติามีแนวที่างที่่�กำาหนดูอยา่งมีป่ระสี่ิที่ธิผลั มีค่วามีเปน็อสิี่ระ สี่ามีารถืที่ำาหน้าที่่�ติรวจสี่อบัแลัะถืว่งดูลุั
ไดู้อย่างเติ็มี รายลัะเอ่ยดูดููจาก การควบัคุมีภายใน แลัะการบัริหารจัดูการความีเสี่่�ยง หน้า 123-125 ในรายงานประจำาปีน้�

บัริษัที่ฯ จัดูติั�งหน่วยงานติรวจสี่อบัภายใน ซึ่่�งข้่�นติรงติ่อคณะกรรมีการติรวจสี่อบั โดูยมี่เลัข้านุการคณะกรรมีการติรวจสี่อบั เป็น 
ผู้ดููแลั แลัะยังว่าจ้างบัริษัที่ ติรวจสี่อบัภายในธรรมีนิติิ จำากัดู เป็นท่ี่�ปร่กษาดููแลัคุณภาพงานดู้านติรวจสี่อบัภายใน แลัะระบับัการควบัคุมีภายใน โดูยประสี่าน
งานกับัเลัข้านุการคณะกรรมีการติรวจสี่อบั แลัะรายงานผลัต่ิอคณะกรรมีการติรวจสี่อบัอย่างต่ิอเน่�องทุี่กเดู่อน ซ่ึ่�งในการประชุื่มีคณะกรรมีการบัริษัที่ ครั�ง
ท่ี่� 7/2563 เม่ี�อวันท่ี่� 19 กุมีภาพันธ์ 2564 โดูยม่ีกรรมีการติรวจสี่อบัทุี่กคนเข้้าร่วมีประชุื่มีดู้วย ไดู้ประเมิีนความีพอเพ่ยงข้องระบับัการควบัคุมีภายในแลัะ
ระบับับัริหารความีเส่ี่�ยง ผลัสี่รุปเห็นว่าบัริษัที่ฯ ม่ีระบับัการควบัคุมีภายในท่ี่�เหมีาะสี่มีเพ่ยงพอ

ในปี 2563  คณะกรรมีการติรวจสี่อบัไดู้แติง่ติั�งนางสี่าวศมีจร่ย ์ แกว้ข้อมีดู ่จากบัรษัิที่ ติรวจสี่อบัภายในธรรมีนติิิ จำากดัู เป็นหัวหนา้
งานติรวจสี่อบัภายใน ประวัติิแลัะคุณสี่มีบััติิ ดููจากหน้า 123 ในรายงานประจำาปีน้�

3.5 การบัริหารค่วามเสิ่�ยง
คณะกรรมีการบัรษัิที่ให้ความีสี่ำาคญักบััการบัรหิารความีเสี่่�ยงท่ี่�มีผ่ลักระที่บัติอ่เป้าหมีายข้ององคก์ร โดูยมีก่ระบัวนการบัรหิารความี

เสี่่�ยงอย่างเป็นระบับัแลัะสี่อดูคลั้องกับันโยบัายข้องบัริษัที่
คณะกรรมีการบัริษัที่ไดู้แติ่งติั�งคณะกรรมีการบัริหารความีเสี่่�ยง ซึ่่�งประกอบัดู้วยนายอมีร อัศวานันที่์ เป็นประธานคณะกรรมีการ  

นายธรรมีรัติน์ โชื่ควัฒนา นางสี่าวมีัญชืุ่สี่า ธ่รพงษ์พิพัฒน์ นางสี่าวเยาวลัักษณ์ นามีกรณ์ นายโยธิน สีุ่วรรณเกษร์ นายวิริที่ธิ�พลั ชื่ัยถืาวรเสี่ถื่ยร แลัะ
ดูร. จ่รภัที่ร เจริญชื่ัยกรณ์ เป็นกรรมีการ แลัะนางดูวงฤดู่ มิีลิันที่างกูร เป็นกรรมีการเลัข้านุการ เพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�กำากับัดููแลัให้การบัริหารความีเส่ี่�ยงม่ี
ประสิี่ที่ธิภาพแลัะเป็นไปติามีมีาติรฐาน ม่ีการประเมิีนความีเส่ี่�ยง แลัะติิดูติามีแผนจัดูการความีเส่ี่�ยง พร้อมีรายงานความีก้าวหน้าในการบัริหารความีเส่ี่�ยง
ในปี  2563 ให้คณะกรรมีการติรวจสี่อบัที่ราบั  

ในปี 2563  ฝ่่ายบััญชื่่การเงิน แลัะฝ่่ายเที่คโนโลัย่สี่ารสี่นเที่ศ ดูำาเนินการปรับัเปลั่�ยนระบับั ERP (Enterprise Resource Planning) 
Phase II ร่วมีกับัคณะที่ำางาน นำา Work Process ที่่�ไดู้ปรับัปรุงใหมี่ในแติ่ลัะระบับังานมีาเป็นข้้อมีูลัพ่�นฐานเพ่�อติ่อยอดูสีู่่การใชื่้ระบับั ERP ใหมี่ แลัะการ
ที่ำาระบับั Paperless ให้มี่ประสี่ิที่ธิภาพแลัะประสี่ิที่ธิผลั ภายใติ้แนวที่างที่่�ไดู้ประเมีินความีเสี่่�ยงข้องบัริษัที่ ที่ั�งการประเมีินความีเสี่่�ยงดู้านกลัยุที่ธ์ การ
ประเมีินความีเสี่่�ยงดู้านปฏิิบััติิการ แลัะการประเมีินความีเสี่่�ยงจากการทีุ่จริติคอร์รัปชื่ั�น เพ่�อให้สี่อดูคลั้องติามีนโยบัายติ่อติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปชื่ั�นข้อง
บัรษัิที่  แลัะเพ่�อให้ที่นัติอ่การเปลั่�ยนแปลังข้องสี่ถืานการณทั์ี่�งภายในแลัะภายนอกบัรษัิที่ สี่อดูคล้ัองกบััแนวโนม้ีการแข้ง่ข้นัแลัะการติลัาดูท่ี่�เปลั่�ยนแปลัง
ไป  เพ่�อสี่่งเสี่ริมีให้บัริษัที่ฯ เจริญเติิบัโติอย่างยั�งย่น  นอกจากนั�นยังไดู้พิจารณาปรับัปรุงระบับังานที่่�เก่�ยวข้้องกับัการควบัคุมีดููแลัข้้อมีูลัสี่่วนบัุคคลั เพ่�อ
ให้บัริษัที่ฯ ปฏิิบััติิงานให้สี่อดูคลั้องกับั พรบั. คุ้มีครองข้้อมีูลัสี่่วนบัุคคลั  (PDPA) ซึ่่�งจะมี่ผลับัังคับัใชื่้ประมีาณกลัางปี 2564

4. การประชุ้มค่ณะกรรมการ
คณะกรรมีการบัริษัที่กำาหนดูให้ม่ีการประชุื่มีทุี่กเดู่อน แลัะอาจเร่ยกประชุื่มีเพิ�มีเติิมีติามีท่ี่�เห็นสี่มีควร โดูยกำาหนดูติารางการประชุื่มีไว้

ลัว่งหนา้ติลัอดูทัี่�งป ีแลัะไดู้แจง้ใหก้รรมีการทุี่กที่า่นที่ราบัล่ัวงหน้า เลัข้านุการบัริษทัี่จะส่ี่งจดูหมีายเชิื่ญประชุื่มี พร้อมีทัี่�งระเบ่ัยบัวาระการประชุื่มี  รายงาน
การประชุื่มีครั�งกอ่น แลัะเอกสี่ารประกอบัการประชุื่มีลัว่งหนา้ไมีน่อ้ยกวา่ 7 วนั ใหค้ณะกรรมีการบัริษทัี่ที่ราบัเร่�อง  เพ่�อพจิารณาล่ัวงหนา้ติามีระยะเวลัา
ท่ี่�กฎหมีายกำาหนดู โดูยประธานกรรมีการบัริษัที่แลัะกรรมีการผู้อำานวยการร่วมีกันพิจารณาเร่�องเข้้าวาระการประชืุ่มี นอกจากน้�คณะกรรมีการบัริษัที่
สี่ามีารถืเสี่นอเร่�องเพิ�มีเติิมีในวาระการประชืุ่มี  โดูยเสี่นอผ่านเลัข้านุการบัริษัที่  แลัะสี่ามีารถือภิปรายให้ความีเห็นไดู้โดูยเปิดูเผย  คณะกรรมีการบัริษัที่
ทีุ่กที่่านสี่ามีารถืซึ่ักถืามีแลัะข้อข้้อมีูลัเพิ�มีเติิมีจากประธานกรรมีการบัริษัที่ กรรมีการผู้อำานวยการหร่อเลัข้านุการบัริษัที่ไดู้ทีุ่กเร่�อง เลัข้านุการบัริษัที่จะ
จัดูที่ำารายงานการประชื่มุีแลัะจัดูเก็บัรายงานการประชื่มุีที่่�ผ่านการรับัรองจากคณะกรรมีการบัริษทัี่ พร้อมีใหค้ณะกรรมีการบัริษทัี่แลัะผู้ที่่�เก่�ยวข้อ้งติรวจ
สี่อบั

คณะกรรมีการบัริษัที่ให้ความีสี่ำาคญักบััการเข้้าร่วมีประชื่มุี แลัะถ่ือเป็นหน้าท่ี่�ต้ิองเข้้าประชื่มุีคณะกรรมีการบัริษัที่ทุี่กครั�ง ยกเว้นกรณ้ม่ีเหติุ
จำาเป็น หรอ่เจ็บัป่วย แลัะมีน่โยบัายสี่นบััสี่นนุให้ผูบ้ัรหิารระดัูบัสี่งูเข้้าร่วมีประชุื่มีคณะกรรมีการบัริษทัี่ อย่างน้อยปีลัะ 1 ครั�ง นำาเสี่นอเป้าหมีายเชิื่งธรุกจิ 
แลัะแผนงานประจำาปี รบััที่ราบัร่วมีวางนโยบัาย แลัะติดัูสี่นิใจในการดูำาเนนิงานข้องบัรษิทัี่ นอกจากน้�ผูบ้ัรหิารสูี่งสุี่ดูดู้านบััญช่ื่การเงนิไดู้เข้้าร่วมีประชื่มุี
คณะกรรมีการบัริษทัี่ที่กุครั�ง

การกำากับดููแลกิจการ 



รายงานประจำาปี 2563104

ในการพิจารณาเร่�องต่ิางๆ ประธานกรรมีการบัริษทัี่  ซ่ึ่�งที่ำาหน้าท่ี่�ประธานท่ี่�ประชื่มุีไดู้เปิดูโอกาสี่ให้กรรมีการไดู้อภิปรายแสี่ดูงความีคิดูเห็น
ไดู้อย่างอิสี่ระ โดูยกรรมีการท่ี่�ม่ีส่ี่วนไดู้เสี่่ยไม่ีม่ีสิี่ที่ธิออกเสี่่ยงในวาระท่ี่�ตินม่ีส่ี่วนไดู้เสี่่ย แลัะในวาระท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัผู้บัริหารระดัูบัสูี่งข้องบัริษัที่ท่ี่านใดู   
คณะกรรมีการบัริษทัี่เปิดูโอกาสี่ให้ผูบ้ัริหารระดัูบัสี่งูท่ี่�เก่�ยวข้้องเข้้าร่วมีประชุื่มี  เพ่�อชื่่�แจงข้้อมีลูัในฐานะผูเ้ก่�ยวข้้องโดูยติรง 

นอกจากน้�ในการลังมีติแิต่ิลัะวาระข้องคณะกรรมีการบัรษิทัี่ ต้ิองมีก่รรมีการอยู่ไม่ีน้อยกว่า 2 ใน 3 ข้องกรรมีการทัี่�งหมีดูเม่ี�อสี่ิ�นสี่ดุูการ
ประชื่มุี เลัข้านกุารบัรษิทัี่เป็นผูม้ีห่น้าท่ี่�จดัูที่ำารายงานการประชื่มุี แลัะจดัูส่ี่งให้ประธานกรรมีการบัรษิทัี่พจิารณาลังลัายม่ีอชื่่�อรบััรองความีถืกูต้ิอง แลัะเสี่นอ
ให้ท่ี่�ประชื่มุีรบััรองในวาระแรกข้องการประชุื่มีครั�งถืดัูไป ทัี่�งน้� กรรมีการบัรษิทัี่สี่ามีารถืแสี่ดูงความีคิดูเห็น ข้อแก้ไข้เพิ�มีเติมิีรายงานการประชุื่มีให้มีค่วามี
ชื่ดัูเจนถืกูต้ิองมีากท่ี่�สี่ดุูไดู้

รายงานการประชุื่มีท่ี่�ท่ี่�ประชุื่มีรบััรองแล้ัวจะจดัูเกบ็ัอย่างเป็นระบับั ณ สี่ำานกังานบัรษิทัี่ แลัะจดัูเกบ็ัในรปูแบับัเอกสี่ารต้ินฉบัับัแลัะเอกสี่าร
อเิล็ักที่รอนกิส์ี่ พร้อมีกบััเอกสี่ารแนบัประกอบัวาระการประชุื่มีต่ิาง ๆ เพ่�อสี่ะดูวกในการสี่บ่ัค้นอ้างอิง

นอกจากน้�คณะกรรมีการบัริษทัี่ฯ ยงัเปิดูโอกาสี่ให้กรรมีการท่ี่�ไม่ีเป็นผูบ้ัริหารประชุื่มีระหว่างกันเองติามีความีจำาเป็นอย่างสี่มีำ�าเสี่มีอ แลัะม่ี
การรายงานผลัการประชุื่มีให้ประธานกรรมีการบัริหาร แลัะท่ี่�ประชื่มุีคณะกรรมีการบัริษทัี่รบััที่ราบัทุี่กครั�ง

คณะกรรมีการบัริษทัี่ไดู้กำาหนดูนโยบัายให้กรรมีการอิสี่ระมีก่ารประชุื่มีกนัเอง โดูยไม่ีมีก่รรมีการท่ี่�เป็นผูบ้ัรหิาร แลัะผูบ้ัริหารข้องบัริษทัี่ 
เข้้าร่วมีประชุื่มี อย่างน้อยปีลัะ 1 ครั�ง เพ่�อให้กรรมีการอสิี่ระไดู้พจิารณาแลัะอภิปรายประเดูน็ต่ิางๆ เก่�ยวกบััการจัดูการ หรอ่ประเด็ูนท่ี่�อยู่ในความีสี่นใจ  
แลัะมีก่ารรายงานผลัการประชุื่มีให้ประธานกรรมีการบัริหาร แลัะท่ี่�ประชื่มุีคณะกรรมีการบัริษทัี่รบััที่ราบัทุี่กครั�ง

ในปี 2563 กรรมีการอสิี่ระไดู้มีก่ารประชุื่มีระหว่างกนัเองโดูยไม่ีมีผู่บ้ัรหิารเข้้าร่วมีประชุื่มีดู้วย จำานวน 1 ครั�ง ซ่ึ่�งกรรมีการอสิี่ระเข้้าร่วมี
ประชื่มุีครบัที่กุท่ี่าน

ในปี  2563 (ติามีอายปีุกรรมีการติั�งแต่ิ เมี.ย. 62 - เมี.ย. 63) คณะกรรมีการบัรษิทัี่ มีก่ารประชุื่มี จำานวน 12 ครั�ง การเข้้าร่วมีประชุื่มีข้อง
คณะกรรมีการบัรษิทัี่แต่ิลัะท่ี่าน ติามีติารางแสี่ดูงติำาแหน่งหน้าท่ี่�งาน แลัะการเข้้าร่วมีประชื่มุีข้องกรรมีการบัรษิทัี่แลัะผูบ้ัรหิารหน้า 66-67 ในรายงาน 
ประจำาปีน้� ซ่ึ่�งกรรมีการแต่ิลัะท่ี่านเข้้าร่วมีประชื่มุีมีากกว่าร้อยลัะ 80 ข้องการประชุื่มีคณะกรรมีการทัี่�งหมีดู

5. การประเมินตินเองของค่ณะกรรมการบัริษััที่
คณะกรรมีการบัริษทัี่ จดัูให้มีก่ารประเมิีนผลังานคณะกรรมีการบัริษทัี่ แลัะคณะกรรมีการชุื่ดูย่อยที่กุคณะเป็นประจำาที่กุปี เพ่�อให้กรรมีการ

แต่ิลัะคนไดู้ร่วมีกนัพจิารณาประเมิีนผลัการปฏิบัิัติงิานข้องคณะกรรมีการบัริษทัี่ แลัะกรรมีการชุื่ดูย่อย เพ่�อที่บัที่วนผลังาน ปัญหาแลัะอปุสี่รรคต่ิางๆ ใน
ระหว่างปีท่ี่�ผ่านมีา เพ่�อช่ื่วยให้การที่ำางานข้องคณะกรรมีการบัริษทัี่ แลัะคณะกรรมีการชุื่ดูย่อย มีป่ระสี่ทิี่ธภิาพยิ�งข้่�น

ในปี 2563 คณะกรรมีการบัริษทัี่เห็นชื่อบัติามีท่ี่�คณะกรรมีการธรรมีาภิบัาลัเสี่นอให้จดัูที่ำาแบับัประเมิีนผลัการปฏิบัิัติงิานข้องกรรมีการบัริษทัี่
เป็นรายบัคุคลั  

หลัักเกณฑ์์ : ประเมิีนครอบัคลัมุีเร่�อง  บัที่บัาที่หน้าท่ี่�แลัะความีรบััผิดูชื่อบั การที่ำาหน้าท่ี่�ข้องกรรมีการบัริษัที่ การพัฒนาตินเองข้องกรรมีการ
บัรษิทัี่ แลัะกรรมีการชุื่ดูย่อย ความีอิสี่ระในการแสี่ดูงความีคดิูเหน็ ความีโปร่งใสี่ ความีสี่มัีพนัธ์กบััฝ่่ายบัรหิาร แลัะผูม่้ีส่ี่วนไดู้เสี่ย่ โครงสี่ร้างแลัะคณุสี่มีบััติิ
ข้องกรรมีการ การประชุื่มีคณะกรรมีการ แลัะการปฏิบัิัติติิามีหลักักำากบััดูแูลักจิการท่ี่�ดูข่้องคณะกรรมีการทุี่กคณะ  

หลักัเกณฑ์์การประเมิีนผลัคดิูเป็นร้อยลัะจากคะแนนเติม็ีในแต่ิลัะข้้อทัี่�งหมีดู ดัูงน้�
มีากกว่าร้อยลัะ   85     =     ดูเ่ย่�ยมี
มีากกว่าร้อยลัะ   75     =     ดูม่ีาก
มีากกว่าร้อยลัะ   65     =     ดู่
มีากกว่าร้อยลัะ   50     =     พอใช้ื่
ติำ�ากว่าร้อยลัะ     50     =     ควรปรับัปรงุ

ขั้�นติอน : ในปี 2563 เลัข้านกุารบัรษิทัี่จะส่ี่งแบับัประเมีนิผลัการปฏิบัิัติิงานคณะกรรมีการบัรษัิที่ในภาพรวมี แลัะแบับัประเมีนิผลัการปฏิบัิัติิ
งานข้องกรรมีการบัริษทัี่เป็นรายบัคุคลั แบับัประเมีนิผลัการปฏิบัิัติงิานข้องคณะกรรมีการชุื่ดูย่อยที่กุคณะ ให้กรรมีการบัริษทัี่ แลัะกรรมีการชุื่ดูย่อยที่กุท่ี่าน 
ประเมีนิผลัการปฏิบัิัติงิาน แลัะเป็นผูร้วบัรวมี แลัะรายงานสี่รปุผลัต่ิอท่ี่�ประชื่มุีคณะกรรมีการบัริษทัี่ เพ่�อรบััที่ราบัแลัะหารอ่กันเป็นประจำาที่กุปี

การประเมิีนผลังานประจำาปีข้องผูบ้ัรหิารสี่งูสี่ดุู (CEO) โดูยการประเมีนิผลังานประธานกรรมีการบัริหาร (CEO) จากผลัการปฏิบัิัติงิานใน
แต่ิลัะเดูอ่น การปฏิบัิัติติิามีนโยบัายแลัะการกำาหนดูกลัยทุี่ธ์ ภาวะผูน้ำา รวมีทัี่�งผลังานดู้านการข้ายแลัะการที่ำากำาไรข้องบัรษิทัี่ในแต่ิลัะปี ความีสี่มัีพนัธ์กบัั
คณะกรรมีการบัริษทัี่ แลัะผูม้ีส่่ี่วนไดู้เสี่ย่ แลัะจากดูลุัยพนิจิข้องคณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่น แลัะอก่ส่ี่วนหน่�งจากการประเมิีนข้องคณะกรรมีการ
บัรษิทัี่ แลัะคณะกรรมีการบัริหารที่กุท่ี่าน ติามีแบับัประเมิีนท่ี่�บัรษิทัี่ฯ กำาหนดูข่้�น

ผลัการประเมิีนเฉลั่�ยข้องคณะกรรมีการบัริษทัี่ แลัะคณะกรรมีการชุื่ดูย่อยแต่ิลัะคณะ แลัะ CEO
1.  คณะกรรมีการบัริษัที่ที่ั�งคณะ ผลัการประเมีินในปี 2563 ไดู้คะแนนร้อยลัะ 75.95% อยู่ในเกณฑ์์ ดู่มีาก
2.  คณะกรรมีการบัริษัที่ รายบัุคคลั ผลัการประเมีินในปี 2563 ไดู้คะแนนร้อยลัะ 76.36% อยู่ในเกณฑ์์ ดู่มีาก
3.  คณะกรรมีการติรวจสี่อบั ผลัการประเมีินในปี 2563 ไดู้คะแนนร้อยลัะ  82.89% อยู่ในเกณฑ์์  ดู่เย่�ยมี
4.  คณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่น ผลัการประเมีินในปี 2563 ไดู้คะแนนร้อยลัะ 74.87% อยู่ในเกณฑ์์ ดู่มีาก
5.  คณะกรรมีการสี่รรหา ผลัการประเมีินในปี 2563 ไดู้คะแนนร้อยลัะ 72.00% อยู่ในเกณฑ์์ ดู่มีาก
6.  คณะกรรมีการบัริหารความีเสี่่�ยง ผลัการประเมีินในปี 2563 ไดู้คะแนนร้อยลัะ 78.70% อยู่ในเกณฑ์์ ดู่มีาก
7.  คณะกรรมีการธรรมีาภิบัาลั ผลัการประเมีินในปี 2563 ไดู้คะแนนร้อยลัะ 85.41% อยู่ในเกณฑ์์ ดู่เย่�ยมี
8.  CEO ผลัการประเมีินในปี 2563 ไดู้คะแนนร้อยลัะ 75.28 % อยู่ในเกณฑ์์ ดู่มีาก

การกำากับดููแลกิจการ 
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ชุื�อกรรมการแลัะผูู้�บัริหาร ชุื�อหลัักสิูติรอบัรม / สิัมมนา

1. นายบัุญเก่ยรติิ  โชื่ควัฒนา -  Marketing Trend 2020 

โดูย ผศ. ดูร. เอกก์ ภที่รธนกุลั

2. นายธรรมีรัติน์  โชื่ควัฒนา -  กระบัวนการแลัะแนวปฏิิบััติิติามีพระราชื่บััญญัติิคุ้มีครองข้้อมีูลัสี่่วนบัุคคลั 

   พ.ศ. 2562 

   จัดูโดูย บัริษัที่ ติรวจสี่อบัภายในธรรมีนิติิ จำากัดู

3. ดูร. อนุชื่ิติ  อนุชื่ิติานุกูลั -  หลัักสีู่ติร สีุ่ดูยอดูผู้นำาวิที่ยาการประกันภัยระดูับัสีู่ง  (Super วปสี่.) รุ่นที่่� 1/2563

   จัดูโดูย สี่ำานักงานคณะกรรมีการกำากับัแลัะสี่่งเสี่ริมีการประกอบัธุรกิจ

   ประกันภัย (คปภ.)

4. นางชื่ัยลัดูา  ติันติิเวชื่กุลั -  เมี่�อพระพุที่ธองค์ที่รงสี่อน Management

   โดูย  คุณกฤษณะ บัุญยะชื่ัย

-  Digital Transformation : Mobilizing your new digital capability

   โดูย ดูร. ธรรมี์ธ่ร์  สีุ่กโชื่ติิรัติน์

-  วิชื่าเศรษฐ่  วิถื่ผู้นำา  ยกฐานะคนไที่ยให้มีั�งคั�ง  สี่ร้างชื่าติิไที่ยให้มีั�นคง

   โดูย ดูร. สี่มีจินติ์ ศรไพศาลั

-  Enterprise Risk Management

   โดูย ดูร. ปฏิิภาณ แซึ่่หลัิ�มี

6. ค่่าติอบัแที่นกรรมการ แลัะผูู้�บัริหาร
คณะกรรมีการบัริษัที่ดููแลัแลัะดูำาเนินการให้ม่ีการจ่ายค่าติอบัแที่นท่ี่�เหมีาะสี่มีแก่กรรมีการแต่ิลัะคณะติามีอำานาจหน้าท่ี่�ความีรับัผิดูชื่อบั

แลัะเปร่ยบัเท่ี่ยบักับัระดัูบัท่ี่�ปฏิิบััติิในกลุ่ัมีธุรกิจเดู่ยวกัน
คณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่นเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าติอบัแที่นกรรมีการที่่�เหมีาะสี่มี โดูยพิจารณาจากประสี่บัการณ์ ภาระหน้าท่ี่�  

ข้อบัเข้ติแลัะบัที่บัาที่ ความีม่ีส่ี่วนร่วมี แลัะความีรับัผิดูชื่อบัข้องกรรมีการแต่ิลัะท่ี่านนำาเสี่นอคณะกรรมีการบัริษัที่เพ่�อพิจารณา แลัะเสี่นอท่ี่�ประชุื่มีผู้ถ่ือ
หุ้นอนุมัีติิวงเงินค่าติอบัแที่นดัูงกล่ัาว

ที่ั�งน้�ที่่�ประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้นครั�งที่่� 55 ปี พ.ศ. 2563 เมี่�อวันที่่�  3 สี่ิงหาคมี 2563 ไดู้อนุมีัติิวงเงินค่าติอบัแที่นกรรมีการบัริษัที่รวมีไมี่
เกิน 20 ลั้านบัาที่ติ่อปี  โดูยคณะกรรมีการบัริษัที่มีอบัหมีายให้คณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่นเป็นผู้พิจารณาจัดูสี่รร

ค่าติอบัแที่นข้องประธานกรรมีการบัริหาร(CEO) เป็นไปติามีหลัักเกณฑ์์แลัะนโยบัายท่ี่�คณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่นกำาหนดู  
โดูยคณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่นเป็นผู้พิจารณาค่าติอบัแที่นข้องประธานกรรมีการบัริหาร(CEO) ที่ั�งแบับัระยะสี่ั�น เชื่่น เงินเดู่อน โบันัสี่ แลัะ 
ระยะยาว  ซึ่่�งพิจารณาจากผลัการปฏิิบััติิงาน ผลัการดูำาเนินงานข้องบัริษัที่  

ค่าติอบัแที่นข้องประธานกรรมีการบัริหารในปี 2562  สี่ำาหรับัผลัการดูำาเนินงานในปี 2563  ประกอบัดู้วย เงินเดู่อน โบันัสี่ เงินบัำาเหน็จ  
แลัะเบั่�ยประชืุ่มี รวมีเป็นเงิน 7,153,844.- บัาที่

ค่าติอบัแที่นผู้บัริหารเป็นไปติามีหลัักการแลัะนโยบัายที่่�คณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่นกำาหนดู  ซึ่่�งพิจารณาจากผลัการดูำาเนินงาน
ข้องผู้บัริหารแติ่ลัะคน

หลัักเกณฑ์์การกำาหนดูค่าติอบัแที่นกรรมีการ แลัะค่าติอบัแที่นกรรมีการแลัะผู้บัริหารในปี 2563 รายลัะเอ่ยดูดููจาก หน้า 62-64 ใน
รายงานประจำาปีน้�  

กรณ้การจัดูสี่รรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มีิใชื่่เป็นปัจจัยในการรักษาย่ดูเหน้�ยวให้ผู้บัริหาร แลัะพนักงานม่ีความีจงรักภักดู่อยู่กับับัริษัที่
อย่างมัี�นคงถืาวร อ่กทัี่�งพนักงานท่ี่�ไดู้รับัจัดูสี่รรหุ้นยังม่ีภาระต้ิองเส่ี่ยภาษ่จากการรับัโอนหุ้น จากกฎหมีายข้องประเที่ศไที่ยท่ี่�ยังไม่ีเอ่�ออำานวย ที่ำาให้บัริษัที่
ไม่ีไดู้ใช้ื่วิธ่การน้�แต่ิอย่างไร

7. การพัฒนากรรมการแลัะผูู้�บัริหาร
คณะกรรมีการบัรษัิที่ มีน่โยบัายสี่ง่เสี่รมิีแลัะสี่นบััสี่นนุให้ม่ีการพฒันาความีรู ้ให้กบัักรรมีการบัรษัิที่ ผูบ้ัรหิาร แลัะพนกังาน อย่างต่ิอเน่�อง      
คณะกรรมีการบัริษัที่  สี่่งเสี่ริมีให้กรรมีการแลัะผู้บัริหารทีุ่กที่่านมี่โอกาสี่พัฒนาแลัะเพิ�มีพูนความีรู้ โดูยคณะกรรมีการบัริษัที่ ให้ความี

สี่ำาคญัต่ิอการเข้้ารว่มีสัี่มีมีนาหลัักสี่ตูิรท่ี่�เป็นประโยชื่นต่์ิอการปฏิิบัติัิหนา้ท่ี่�กรรมีการ โดูยเข้้ารว่มีอบัรมีหลัักสี่ตูิร Director Accreditation Program (DAP), 
Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 
แลัะ Finance for Non - Finance Director (FND) ซึ่่�งจัดูโดูยสี่มีาคมีสี่่งเสี่ริมีสี่ถืาบัันกรรมีการบัริษัที่ไที่ย  (IOD) ติลัอดูจนการจัดูสี่ัมีมีนาหลัักสีู่ติรสี่ั�นๆ  
อันเป็นประโยชื่นแ์กก่ารปฏิบิัตัิหินา้ท่ี่�ข้องคณะกรรมีการบัรษัิที่แลัะคณะกรรมีการบัรหิาร  แลัะรวมีถืง่หลักัสี่ตูิรติา่งๆ ท่ี่� IOD จะจดัูข้่�นอก่ติอ่ไปในอนาคติ

ในปีท่ี่�ผ่านมีา คณะกรรมีการบัริษัที่ สี่นับัสี่นุนให้กรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหาร  เข้้าอบัรมีหลัักสูี่ติร ดัูงน้�     

การกำากับดููแลกิจการ 



รายงานประจำาปี 2563106

ชุื�อกรรมการแลัะผูู้�บัริหาร ชุื�อหลัักสิูติรอบัรม / สิัมมนา

-  อบัรมีเชื่ิงปฏิิบััติิการ แนวที่างการปฏิิบััติิติามีพระราชื่บััญญัติิคุ้มีครองข้้อมีูลั 

   สี่่วนบัุคคลั  พ.ศ. 2562

   โดูย คุณศุภชื่ัย ภมีรชื่ัยศิริกิจ จากสี่ถืาบััน Wisdom Center 

5. นางสี่าวมีัญชืุ่สี่า  ธ่รพงษ์พิพัฒน์ -  กระบัวนการแลัะแนวปฏิิบััติิติามีพระราชื่บััญญัติิคุ้มีครองข้้อมีูลัสี่่วนบัุคคลั 

   พ.ศ. 2562 

   จัดูโดูย บัริษัที่ ติรวจสี่อบัภายในธรรมีนิติิ จำากัดู

-  การลัดูราคาอย่างมี่กลัยุที่ธ์

   โดูย คุณบัุญเก่ยรติิ โชื่ควัฒนา

6. นางกอบัสีุ่ข้  แสี่งสี่วัสี่ดูิ� -  การประชืุ่มีสี่ัมีมีนาประจำาปี พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่่�คุ้มีครองข้้อมีูลัสี่่วน

บัุคคลั - ประธานผู้บัริหารฝ่่ายข้้อมีูลั DPO-CDO Symposium 2020

   จัดูโดูย สี่มีาคมี ASEAN CIO Association (ACIOA) ร่วมีกับั

สี่ำานักงานปลััดูกระที่รวงดูิจิที่ัลัเพ่�อเศรษฐกิจแลัะสี่ังคมี

คณะนิติิศาสี่ติร์จุฬาลังกรณ์มีหาวิที่ยาลััย สี่ถืาบัันเพิ�มีผลัผลัิติแห่งชื่าติิ แลัะ

สี่ำานักงานคณะกรรมีการกำากับัหลัักที่รัพย์แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์

-  กระบัวนการแลัะแนวปฏิิบััติิติามีพระราชื่บััญญัติิคุ้มีครองข้้อมีูลัสี่่วนบัุคคลั 

พ.ศ. 2562 

จัดูโดูย บัริษัที่ ติรวจสี่อบัภายในธรรมีนิติิ จำากัดู

7. ดูร. สีุ่รัติน์  วงศ์รัตินภัสี่สี่ร -  หลัักสีู่ติร  Digital Business Solutions Summit 2020

จัดูโดูย กระที่รวงดูิจิที่ัลัเพ่�อเศรษฐกิจ แลัะสี่ังคมี (MDES) แลัะสี่มีาคมีผู้ใชื่้

ดูิจิที่ัลัไที่ย (DUGA) 

-  กระบัวนการแลัะแนวปฏิิบััติิติามีพระราชื่บััญญัติิคุ้มีครองข้้อมีูลัสี่่วนบัุคคลั 

พ.ศ. 2562 

จัดูโดูย บัริษัที่ ติรวจสี่อบัภายในธรรมีนิติิ จำากัดู

-  Marketing Trend 2020 

โดูย ผศ. ดูร. เอกก์ ภที่รธนกุลั

8. นายณัฐพัฒน์  เพ็ชื่รรัตินาภรณ์ -  TFRS for NPAEs : ประเดู็นที่่�สี่ำาคัญแลัะที่ิศที่างในอนาคติ

-  Tax Audit วิเคราะห์งบัการเงินก่อนย่�นแบับั ภงดู.50

จัดูโดูย ชื่มีรมีบัริหารบััญชื่่แลัะการเงินเคร่อสี่หพัฒนฯ

-  กระบัวนการแลัะแนวปฏิิบััติิติามีพระราชื่บััญญัติิคุ้มีครองข้้อมีูลัสี่่วนบัุคคลั 

พ.ศ. 2562 

จัดูโดูย บัริษัที่ ติรวจสี่อบัภายในธรรมีนิติิ จำากัดู

-  การลัดูราคาอย่างมี่กลัยุที่ธ์

โดูย คุณบัุญเก่ยรติิ  โชื่ควัฒนา

9. ผู้บัริหารทีุ่กคน -  กระบัวนการแลัะแนวปฏิิบััติิติามีพระราชื่บััญญัติิคุ้มีครองข้้อมีูลัสี่่วนบัุคคลั 

พ.ศ. 2562 

จัดูโดูย บัริษัที่ ติรวจสี่อบัภายในธรรมีนิติิ จำากัดู

-  Marketing Trend 2020 

โดูย ผศ. ดูร. เอกก์ ภที่รธนกุลั

-  การลัดูราคาอย่างมี่กลัยุที่ธ์

โดูย คุณบัุญเก่ยรติิ โชื่ควัฒนา

การกำากับดููแลกิจการ 
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คณะกรรมีการบัรษิทัี่ แลัะผูบ้ัรหิารข้องบัรษิทัี่มีก่ารพบัปะแลักเปลั่�ยนความีคดิูเหน็กบััคณะกรรมีการบัรษิทัี่แลัะผูบ้ัรหิารระดูบััสี่งูข้ององคก์ร
อ่�น พร้อมีที่ั�งมี่การเดูินที่างไปสี่ัมีมีนา  ดููงาน แลัะที่ัศนศ่กษากับับัริษัที่คู่ค้า หร่อองค์กรอ่�นๆ อยู่สี่มีำ�าเสี่มีอ ที่ั�งในประเที่ศแลัะติ่างประเที่ศ           

8. การปฐมนิเที่ศกรรมการใหม่
คณะกรรมีการบัริษัที่ จัดูให้ม่ีการปฐมีนิเที่ศกรรมีการบัริษัที่ท่ี่�เข้้ารับัติำาแหน่งในบัริษัที่เป็นครั�งแรก พร้อมีจัดูที่ำาคู่มี่อกรรมีการให้กับั

กรรมีการใหมี ่ เพ่�อกรรมีการใหมีไ่ดู้ศก่ษาข้อ้มีลูัสี่ำาคญัข้องบัริษัที่ นโยบัายในการกำากบััดูแูลักิจการ จริยธรรมีในการดูำาเนนิธุรกิจ  จรรยาบัรรณกรรมีการ
บัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน พ.ร.บั. หลัักที่รัพย์ฯ พ.ร.บั. มีหาชื่น แลัะกฎระเบั่ยบัติ่างๆ ข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย แลัะ ก.ลั.ติ. 

นอกจากน้�บัริษัที่ฯ  ยงัแจกคูม่่ีอกรรมีการให้กบัักรรมีการทุี่กท่ี่าน เพ่�อให้กรรมีการสี่ามีารถืศก่ษาแลัะที่บัที่วนกฎระเบ่ัยบัข้้อกำาหนดูต่ิางๆ 
ที่่�เก่�ยวข้้องไดู้ติลัอดูเวลัา

9. แผู้นการสิืบัที่อดูงาน
คณะกรรมีการบัริษัที่ กำาหนดูนโยบัายในการสี่่บัที่อดูติำาแหน่งข้องพนักงานในหน้าที่่�ติ่างๆ เพ่�อการก้าวสีู่่ติำาแหน่งที่่�สีู่งข้่�น
คณะกรรมีการบัรษิทัี่ มีอบัหมีายใหก้รรมีการผูอ้ำานวยการแลัะรองประธานกรรมีการบัรหิารรว่มีกบััฝ่า่ยสี่ำานกังานบัรษิทัี่ จดัูที่ำาแผนสี่บ่ัที่อดู

ติำาแหน่งผู้บัริหาร ดูังน้�
1. จัดูให้ผู้บัริหารระดูับัรองๆ ลังไปไดู้มี่โอกาสี่ใกลั้ชื่ิดู แลัะไดู้ที่ำางานร่วมีกับัผู้บัริหารระดูับัสีู่ง - ระดูับัผู้อำานวยการฝ่่าย ที่ั�งในระดูับั 

สี่ายงาน แลัะข้้ามีสี่ายงาน    
2. กำาหนดูผู้บัริหารระดูับัรองที่่�มี่ศักยภาพเป็นผู้สี่่บัที่อดูแลัะวางติำาแหน่งให้เหมีาะสี่มี
3. เติร่ยมีการให้ผู้บัริหารระดูับัสีู่งพร้อมีรับังานข้องสี่ายงานอ่�นในกรณ้จำาเป็น
4. เติร่ยมีบัุคลัากรที่่�มี่ความีสี่ามีารถืเฉพาะที่างให้มี่ความีสี่ามีารถืบัริหารงานครบัวงจรมีากข้่�น เพ่�อรับังานบัริหารระดูับัสีู่ง
5. จัดูติั�ง Corporate Strategies and Strategic Directions แลัะมีอบัหมีายให้ผู้บัริหารระดูับัสีู่งแลัะระดูับักลัางไดู้ที่ำางานร่วมีกัน
6. จัดูให้มี่ Committee ติ่าง ๆ เชื่่น Marketing, Advertising, Research ฯลัฯ เพ่�อให้เกิดูการพัฒนางานแลัะศักยภาพข้องกรอบังาน

ติ่าง ๆ อย่างเป็นระบับั
7. จัดูให้ผู้บัริหารระดูับักลัางมี่โอกาสี่บัริหารงานมีากข้่�นที่ั�งระดูับัสี่ายงาน แลัะข้้ามีสี่ายงาน
8. การฝ่ึกอบัรมีในแติ่ลัะลัักษณะงานอย่างเป็นระบับั เชื่่น การควบัคุมีสี่ินค้าคงคลััง การติลัาดู การบัริหารสี่ินค้าแลัะการออกแบับั
9. จัดูอบัรมีผู้บัริหารระดูับัสีู่งแลัะระดูับักลัางให้มี่จิติสี่ำาน่กในความีรับัผิดูชื่อบั แลัะความีซึ่่�อสี่ัติย์ติ่อองค์กร 
 แลัะมีององค์กรในภาพรวมีมีากยิ�งข้่�น

10. จัดูอบัรมีผู้บัริหารในแติ่ลัะฝ่่าย ให้มี่ศักยภาพมีากข้่�น ฝ่ึกการวางแผนลั่วงหน้า แลัะเสี่ริมีการใชื่้ความีคิดูอย่างเป็นระบับัให้แก่ 
ผู้บัริหารระดูับัรอง ๆ

11.  จัดูให้มี่บัุคลัากรที่่�เหมีาะสี่มี มีาประจำาอยู่ในแติ่ลัะฝ่่าย เชื่่น DFO ฝ่่าย
12.  จัดูให้มี่การเข้่ยนแผนการที่ำางานอย่างเป็นระบับัแก่ผู้บัริหารระดูับัรองๆ  
13. จัดูให้มี่การสี่ับัเปลั่�ยนผู้บัริหารระดูับัฝ่่ายบัางติำาแหน่ง เพ่�อเพิ�มีประสี่ิที่ธิภาพในการบัริหารธุรกิจ
14. พัฒนาคุณภาพจิติใจข้องผู้บัริหารทีุ่กระดูับั ย่ดูธรรมีะ เพ่�อการปฏิิบััติิติ่อกัน อยู่ร่วมีกันในสี่ังคมีอย่างมี่ความีสีุ่ข้ 

นโยบัายการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่แลัะผู้ลัการปฏิิบััติิ
 คณะกรรมีการบัรษิทัี่ติระหนกัถืง่บัที่บัาที่หนา้ท่ี่�ในฐานะผูน้ำาองคก์ร  เข้้าใจประโยชื่นแ์ลัะหลักัปฏิบัิัติติิามีหลักัการกำากบััดูแูลักจิการท่ี่�ดู ่ สี่ำาหรบัั

บัริษัที่จดูที่ะเบั่ยน ปี 2560  (CG Code) ในการนำาไปใชื่้สี่ร้างคุณค่าให้กับักิจการอย่างยั�งย่น จ่งให้ความีสี่ำาคัญติ่อการสี่ร้างระบับัการกำากับัดููแลักิจการ
ที่่�ดู่ แลัะมีุ่งมีั�นที่่�จะยกระดูับัมีาติรฐานการกำากับัดููแลักิจการอย่างติ่อเน่�อง  เพ่�อให้การดูำาเนินธุรกิจข้องบัริษัที่ เป็นไปดู้วยความีโปร่งใสี่ มี่ประสี่ิที่ธิภาพ  
มีั�นคงแลัะเจริญเติบิัโติอยา่งยั�งยน่ ติลัอดูจนเพิ�มีมูีลัค่าที่างเศรษฐกิจแลัะความีมีั�งคั�งในระยะยาวให้แก่ผูถ่้ือหุ้น แลัะสี่รา้งความีเปน็ธรรมีต่ิอผูม้ีส่ี่ว่นไดูเ้สี่ย่
ทีุ่กฝ่่าย  โดูยมี่นโยบัายในการบัริหารงานภายใติ้สี่ภาวะเศรษฐกิจแลัะสี่ังคมีที่่�เปลั่�ยนแปลังอย่างสี่มีดูุลับันพ่�นฐานข้องเศรษฐกิจพอเพ่ยง แลัะสี่อดูคลั้อง
ติามีหลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่สี่ำาหรับับัริษัที่จดูที่ะเบั่ยน ปี  2560  (CG Code)       

บัริษัที่ฯ กำาหนดูให้มี่การที่บัที่วนหลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่ เป็นประจำาทีุ่กปี อย่างน้อยปีลัะ 1 ครั�ง แลัะปรับัปรุงให้เป็นไปติามีแนวปฏิิบััติิ
ติามีหลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่ สี่ำาหรับับัริษัที่จดูที่ะเบั่ยน ปี 2560 (CG Code)ข้อง ก.ลั.ติ. แลัะสี่อดูคลั้องกับัหลัักเกณฑ์์ ASEAN CG Scorecard, 
Corporate Governance Report (CGR)  แลัะโครงการประเมีินคุณภาพการจัดูประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น แลัะสี่ภาพแวดูลั้อมีที่่�เปลั่�ยนแปลังไป   

ในปี  2563  คณะกรรมีการบัริษัที่ไดู้พิจารณาแลัะที่บัที่วนการนำาหลัักปฏิิบััติิติามีหลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่  สี่ำาหรับับัริษัที่จดูที่ะเบั่ยน ปี 
2560 (CG Code) ข้อง ก.ลั.ติ. มีาปฏิิบััติิปรับัใชื่้ติามีความีเหมีาะสี่มีกับัการดูำาเนินธุรกิจข้องบัริษัที่ รวมีที่ั�งไดู้มีอบัหมีายให้คณะกรรมีการธรรมีาภิบัาลั
กำากับัดููแลัให้มี่การปฏิิบััติิติามีหลัักปฏิิบััติิใน CG Code เพ่�อให้มีั�นใจว่า มี่กระบัวนการที่่�ไดู้ปรับัใชื่้ให้เหมีาะสี่มีกับัธุรกิจ แลัะนำาไปสีู่่ผลัการปฏิิบััติิที่่�สี่ร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งย่น สี่ำาหรับัสี่่วนที่่�ยังไมี่ไดู้ปฏิิบััติิ บัริษัที่ฯ จะนำาไปเป็นแนวที่างในการปรับัใชื่้ให้เหมีาะสี่มีติ่อไป
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ข�อที่่�ยังไม่ไดู�ปฏิิบััติิ เหติ้ผู้ลั

1. คณะกรรมีการบัริษัที่มี่การกำาหนดูนโยบัายจำากัดูจำานวนบัริษัที่จดูที่ะเบั่ยนที่่ คณะกรรมีการบัริษัที่ไมี่ไดู้มี่นโยบัายจำากัดูจำานวนบัริษัที่จดูที่ะเบั่ยนที่่�กรรมีการ

กรรมีการแติล่ัะคนจะดูำารงติำาแหนง่กรรมีการไดูไ้มีเ่กนิ  5 แหง่ ไวใ้นนโยบัาย แติ่ลัะคนไปดูำารงติำาแหน่งกรรมีการไว้ไมี่เกิน 5 แห่ง เน่�องจากคณะกรรมีการ

กำากับัดููแลักิจการข้องบัริษัที่ บัริษัที่เชื่่�อว่าความีสี่ามีารถืที่างธุรกิจแลัะความีเชื่่�ยวชื่าญข้องกรรมีการแติ่ลัะ

คนนั�นไมี่ไดู้ข้่�นอยู่กับัจำานวนบัริษัที่ที่่�ดูำารงติำาแหน่ง  ติราบัเที่่าที่่�กรรมีการคน

นั�นมี่ความีสี่ามีารถืแลัะมี่ความีติั�งใจในการปฏิิบััติิหน้าที่่�ข้องตินติามีที่่�ไดู้รับั

ความีไว้วางใจจากคณะกรรมีการบัริษัที่แลัะผู้ถื่อหุ้น

2. คณะกรรมีการบัริษัที่มี่การกำาหนดูนโยบัายจำากัดูจำานวนปีในการดูำารง คณะกรรมีการบัริษัที่ไมี่ไดู้กำาหนดูนโยบัายจำากัดูจำานวนปีในการดูำารงติำาแหน่ง

ติำาแหน่งข้องกรรมีการอิสี่ระไว้ไมี่เกิน 9 ปี ข้องกรรมีการอิสี่ระ เน่�องจากกรรมีการอิสี่ระข้องบัริษัที่ยังคงปฏิิบััติิหน้าที่่�

กรรมีการดู้วยความีเป็นอิสี่ระ ไมี่มี่ผลัประโยชื่น์สี่่วนติัวที่่�อาจข้ัดูแย้งกับัผลั

ประโยชื่น์ข้องบัริษัที่ แลัะติัดูสี่ินใจโดูยคำาน่งถื่งผลัประโยชื่น์สีู่งสีุ่ดูข้องบัริษัที่ 

ติลัอดูจนมี่ความีเป็นอิสี่ระจากฝ่่ายบัริหารแลัะผู้ถื่อหุ้นรายใหญ่ข้องบัริษัที่

3. ประธานคณะกรรมีการสี่รรหา  แลัะประธานคณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่น  ถื่งแมี้ประธานคณะกรรมีการสี่รรหา แลัะคณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่น

เป็นกรรมีการอสิี่ระ แลัะคณะกรรมีการสี่รรหา แลัะคณะกรรมีการพจิารณาค่า ข้องบัริษัที่ ไมี่ไดู้เป็นกรรมีการอิสี่ระ แติ่ทีุ่กคนเป็นกรรมีการที่่�มี่ความีรู้

ติอบัแที่นประกอบัดู้วยกรรมีการอิสี่ระเป็นส่ี่วนใหญ่ ประสี่บัการณ์ในการที่ำาหน้าที่่�ดูังกลั่าวเป็นระยะเวลัานาน  อ่กที่ั�งไดู้ปฏิิบััติิ

หน้าที่่�ดู้วยความีรับัผิดูชื่อบั ซึ่่�อสี่ัติย์สีุ่จริติ แลัะไมี่ไดู้ออกเสี่่ยงในวาระที่่�ตินมี่

สี่่วนไดู้เสี่่ย

4. ประธานกรรมีการบัริษัที่เป็นกรรมีการอิสี่ระ ถืง่แม้ีประธานกรรมีการบัริษทัี่ไม่ีเป็นกรรมีการอิสี่ระ  แต่ิประธานกรรมีการ

บัรษิทัี่ ไดู้ที่ำาหน้าท่ี่�กำากบััดูแูลับัรษิทัี่อย่างเป็นธรรมี โปร่งใสี่ โดูยคำานง่ถืง่ผลั

ประโยชื่น์ข้องบัริษทัี่เป็นสี่ำาคญั  แลัะไม่ีเอ่�อผลัประโยชื่น์ข้องบุัคคลัใดูบัคุคลัหน่�ง  

อ่กทัี่�งยงัสี่นับัสี่นุนแลัะส่ี่งเสี่ริมีให้กรรมีการบัริษทัี่  แลัะกรรมีการอิสี่ระไดู้ร่วมี

อภปิรายแลัะแสี่ดูงความีเห็นอย่างเป็นอสิี่ระ

ค่ณะกรรมการชุ้ดูย่อย
โครงสี่ร้างกรรมีการข้องบัริษัที่ ประกอบัดู้วย

1.    คณะกรรมีการบัริษัที่
2.    คณะกรรมีการบัริหาร
3.    คณะกรรมีการติรวจสี่อบั
4.    คณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่น
5.    คณะกรรมีการสี่รรหา
6.    คณะกรรมีการบัริหารความีเสี่่�ยง
7.    คณะกรรมีการธรรมีาภิบัาลั

รายชื่่�อกรรมีการแติ่ลัะชืุ่ดู ติามีหน้า 66-67 ในรายงานประจำาปี
เพ่�อให้ผู้ถื่อหุ้นมีั�นใจในการดูำาเนินงานข้องบัริษัที่ ว่ามี่การดูำาเนินงานที่่�โปร่งใสี่ มี่ผู้กลัั�นกรอง สี่อบัที่านแลัะให้คำาแนะนำาอย่างรอบัคอบั
คณะกรรมีการบัริษัที่ไดู้แติ่งติั�งคณะกรรมีการชืุ่ดูย่อยติ่างๆ เพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�ดูังกลั่าว แลัะรายงานผลัติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่อย่างสี่มีำ�าเสี่มีอ  

ประกอบัดู้วย คณะกรรมีการบัริหาร คณะกรรมีการติรวจสี่อบั คณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่น คณะกรรมีการสี่รรหา คณะกรรมีการบัริหารความี
เสี่่�ยง แลัะคณะกรรมีการธรรมีาภิบัาลั

โครงสี่ร้างคณะกรรมีการแลัะการจัดูการข้องบัริษัที่ มี่การติรวจสี่อบัแลัะถื่วงดูุลักันอย่างเพ่ยงพอ  โดูยมี่ข้อบัเข้ติอำานาจหน้าที่่� แลัะความีรับัผิดู
ชื่อบัข้องคณะกรรมีการแติ่ลัะชืุ่ดูเป็นอิสี่ระกัน เพ่�อชื่่วยในการกำากับัดููแลักิจการข้องบัริษัที่ มี่ประธานคณะกรรมีการชืุ่ดูย่อยทีุ่กคณะที่ำาหน้าท่ี่�ดููแลัการ
ปฏิิบััติิงานให้สี่อดูคลั้องกับันโยบัายข้องคณะกรรมีการบัริษัที่  แลัะรายงานผลัการปฏิิบััติิในที่่�ประชืุ่มีคณะกรรมีการบัริษัที่

- ค่ณะกรรมการบัริษััที่ ม่ีจำานวน 12 ท่ี่าน โครงสี่ร้างกรรมีการบัรษิทัี่ติามีหน้า 100-101 ในรายงานประจำาปีน้� แลัะกำาหนดูให้มีก่ารประชุื่มีที่กุเดูอ่น
ในปี  2563 (ติามีอายุปีกรรมีการติั�งแติ่ เมี.ย.  62 -  เมี.ย.  63) คณะกรรมีการบัริษัที่จัดูประชืุ่มีทีุ่กเดู่อน การเข้้าร่วมีประชืุ่มีข้องคณะกรรมีการ

บัริษัที่แติ่ลัะที่่าน ติามีติารางแสี่ดูงติำาแหน่งหน้าที่่�งาน แลัะการเข้้าร่วมีประชืุ่มีข้องกรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหาร หน้า 66-67 ในรายงานประจำาปี
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- ค่ณะกรรมการบัริหาร ค่อ คณะบัุคคลัที่่�ไดู้รับัมีอบัหมีายจากคณะกรรมีการบัริษัที่มี่จำานวน 10 ที่่านประกอบัดู้วยกรรมีการบัริษัที่ 4 ที่่าน แลัะ
ผู้บัริหาร 6 ที่่าน  ให้ที่ำาหน้าที่่�จัดูการกิจการงานบัริษัที่ ซึ่่�งมี่ฐานะเป็นพนักงานหร่อลัูกจ้างประจำาข้องบัริษัที่ แลัะกำาหนดูให้มี่การประชืุ่มีทีุ่กสี่ัปดูาห์

ในปี 2563 (ติามีอายุปีกรรมีการติั�งแติ่ เมี.ย. 62 - เมี.ย. 63) คณะกรรมีการบัริหารจัดูประชืุ่มีทีุ่กสี่ัปดูาห์ การเข้้าร่วมีประชืุ่มีข้องคณะกรรมีการ
บัริหารแติ่ลัะที่่าน ติามีติารางแสี่ดูงติำาแหน่งหน้าที่่�งาน แลัะการเข้้าร่วมีประชืุ่มีข้องกรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหาร หน้า 66-67 ในรายงานประจำาปีน้�

-  ค่ณะกรรมการติรวจสิอบั คอ่ กรรมีการบัรษิทัี่ท่ี่�เปน็กรรมีการอสิี่ระ  มีคุ่ณสี่มีบััติิติามีท่ี่�พระราชื่บััญญตัิหิลักัที่รพัยแ์ลัะติลัาดูหลักัที่รพัยก์ำาหนดู  
มี่จำานวน 4 ที่่าน แลัะกรรมีการติรวจสี่อบั จำานวน 1 ที่่าน  (คุณอมีร  อัศวานันที่์) จบัการศ่กษาแลัะมี่ความีเชื่่�ยวชื่าญดู้านบััญชื่่ มี่วาระการดูำารงติำาแหน่ง
คราวลัะ 2 ปี กำาหนดูให้มี่การประชืุ่มีไมี่น้อยกว่าไติรมีาสี่ลัะ 1 ครั�ง แลัะจัดูประชืุ่มีเป็นวาระพิเศษ สี่ำาหรับักรณ้พิจารณารายการที่่�เก่�ยวโยงกัน แลัะกรณ้
พเิศษ แลัะมีก่ารรายงานติอ่คณะกรรมีการบัรษิทัี่ พรอ้มีทัี่�งมีก่ารประชื่มุีรว่มีกบััผูส้ี่อบับััญชื่ข่้องบัรษิทัี่ แลัะผูบ้ัรหิารดูา้นบััญช่ื่ในการสี่อบัที่านงบัการเงนิ
ทีุ่กไติรมีาสี่ โดูยกรรมีการติรวจสี่อบัทีุ่กที่่านไมี่ไดู้ถื่อหุ้นข้องบัริษัที่

บัรษิทัี่ฯ ไมีไ่ดูก้ำาหนดูจำานวนวาระท่ี่�จะดูำารงติำาแหนง่ติดิูติอ่กนัไดูน้านท่ี่�สี่ดุูข้องกรรมีการติรวจสี่อบั ข่้�นอยู่กบััการพจิารณาข้องคณะกรรมีการ
สี่รรหาแลัะคณะกรรมีการบัริษัที่ โดูยดููจากการปฏิิบััติิงานแลัะผลังานในรอบัปีที่่�ผ่านมีา

ในปี 2563 (ติามีอายุปีกรรมีการติั�งแติ่ เมี.ย. 62 - เมี.ย. 63) คณะกรรมีการติรวจสี่อบัมี่การประชืุ่มี จำานวน 10 ครั�ง การเข้้าร่วมีประชืุ่มีข้อง
คณะกรรมีการติรวจสี่อบัแต่ิลัะท่ี่าน ติามีติารางแสี่ดูงติำาแหน่งหน้าท่ี่�งาน แลัะการเข้้าร่วมีประชุื่มีข้องกรรมีการบัริษัที่แลัะผูบ้ัริหารหน้า 66-67 ในรายงาน
ประจำาปีน้�

- ค่ณะกรรมการพิจารณาค่่าติอบัแที่น ประกอบัดู้วยกรรมีการบัริษัที่ 3 ที่่าน มี่วาระการดูำารงติำาแหน่งคราวลัะ 1 ปี แลัะมี่การประชืุ่มีประจำา
ปีลัะ 1 ครั�ง แลัะจัดูประชืุ่มีเป็นวาระพิเศษกรณ้จำาเป็น

ในปี 2563 (ติามีอายุปีกรรมีการติั�งแติ่ เมี.ย. 62 - เมี.ย. 63) คณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่นมี่การประชืุ่มี จำานวน 2 ครั�ง การเข้้าร่วมี
ประชืุ่มีข้องคณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่น ติามีติารางแสี่ดูงติำาแหน่งหน้าท่ี่�งาน แลัะการเข้้าร่วมีประชืุ่มีข้องกรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหารหน้า  
66-67 ในรายงานประจำาปีน้�

- ค่ณะกรรมการสิรรหา ประกอบัดู้วยกรรมีการบัริษัที่ 5 ที่่าน มี่วาระการดูำารงติำาแหน่งคราวลัะ 1 ปี แลัะมี่การประชืุ่มีประจำาปีลัะ 1 ครั�ง แลัะ
จัดูประชืุ่มีเป็นวาระพิเศษกรณ้จำาเป็น

ในปี 2563 (ติามีอายุปีกรรมีการติั�งแติ่ เมี.ย. 62 - เมี.ย. 63) คณะกรรมีการสี่รรหามี่การประชืุ่มี จำานวน 3 ครั�ง การเข้้าร่วมีประชืุ่มีข้องคณะ
กรรมีการสี่รรหา ติามีติารางแสี่ดูงติำาแหน่งหน้าที่่�งาน แลัะการเข้้าร่วมีประชืุ่มีข้องกรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหารหน้า 66-67 ในรายงานประจำาปีน้�

- ค่ณะกรรมการบัริหารค่วามเสิ่�ยง ประกอบัดู้วยกรรมีการติรวจสี่อบั 1 ที่่าน กรรมีการบัริษัที่ 2 ที่่าน แลัะฝ่่ายจัดูการ 3 ที่่าน มี่วาระการดูำารง
ติำาแหน่งคราวลั  2 ปี กำาหนดูให้มี่การประชืุ่มีไมี่น้อยกว่าไติรมีาสี่ลัะ 1 ครั�ง แลัะจัดูประชืุ่มีเป็นวาระพิเศษกรณ้จำาเป็น

ในปี 2563 (ติามีอายุปีกรรมีการติั�งแติ่ เมี.ย. 62 - เมี.ย. 63) คณะกรรมีการบัริหารความีเสี่่�ยงมี่การประชืุ่มีจำานวน 12 ครั�ง การเข้้าร่วมีประชืุ่มี
ข้องคณะกรรมีการบัริหารความีเสี่่�ยง ติามีติารางแสี่ดูงติำาแหน่งหน้าท่ี่�งาน แลัะการเข้้าร่วมีประชุื่มีข้องกรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหารหน้า 66-67 ใน
รายงานประจำาปีน้�

- ค่ณะกรรมการธิรรมาภิบัาลั ประกอบัดู้วยกรรมีการติรวจสี่อบั 1 ที่่าน กรรมีการบัริษัที่ 1 ที่่าน แลัะฝ่่ายจัดูการ 2 ที่่าน มี่วาระการดูำารง
ติำาแหน่งคราวลัะ 1 ปี แลัะกำาหนดูให้มี่การประชืุ่มีอย่างน้อยปีลัะ 2 ครั�ง แลัะจัดูประชืุ่มีเป็นวาระพิเศษกรณ้จำาเป็น  

ในปี 2563 (ติามีอายุปีกรรมีการติั�งแติ่ เมี.ย. 62 - เมี.ย. 63 ) คณะกรรมีการธรรมีาภิบัาลัมี่การประชืุ่มี จำานวน 8 ครั�ง การเข้้าร่วมีประชืุ่มี
ข้องคณะกรรมีการธรรมีาภิบัาลั ติามีติารางแสี่ดูงติำาแหน่งหน้าที่่�งาน แลัะการเข้้าร่วมีประชืุ่มีข้องกรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหารหน้า 66-67 ในรายงาน
ประจำาปีน้�

วาระการดูำารงติำาแหน่งกรรมการบัริษััที่
กรรมีการบัริษัที่แติ่ลัะคนมี่วาระการดูำารงติำาแหน่งเป็นไปติามีข้้อบัังคับัข้องบัริษัที่ แลัะกฎบััติรคณะกรรมีการบัริษัที่ ดูังน้�
1. ในการประชืุ่มีสี่ามีัญประจำาปีทีุ่กครั�ง ให้กรรมีการบัริษัที่ออกจากติำาแหน่งเป็นจำานวนหน่�งในสี่ามีเป็นอัติรา ถื้าจำานวนกรรมีการบัริษัที่ที่่�จะ

แบัง่ออกใหต้ิรงเปน็สี่ามีส่ี่วนไม่ีไดูก้็ใหอ้อกโดูยจำานวนใกลัท่้ี่�สี่ดุูกบััสี่ว่นหน่�งในสี่ามี โดูยท่ี่�กรรมีการบัรษิทัี่ซ่ึ่�งพน้จากติำาแหนง่แลัว้ อาจไดูร้บัั
เลั่อกติั�งใหมี่ไดู้ ซึ่่�งปัจจุบัันมี่กรรมีการบัริษัที่ที่ั�งสี่ิ�น 12 คน ดูังนั�นกรรมีการบัริษัที่แติ่ลัะคนจะดูำารงติำาแหน่งวาระคราวลัะ 3 ปี

2. นอกจากการพ้นจากติำาแหน่งติามีวาระแล้ัว กรรมีการบัริษัที่จะพ้นจากติำาแหน่ง เมี่�อลัาออกหร่อถื่งแก่กรรมี หร่อข้าดูคุณสี่มีบััติิ หร่อม่ี
ลัักษณะติ้องห้ามีติามีที่่�กฎหมีายกำาหนดู หร่อที่่�ประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นมี่มีติิถือดูถือนให้พ้นจากติำาแหน่ง หร่อศาลัมี่คำาสี่ั�งให้ออก

3. ในกรณ้ที่่�ติำาแหน่งกรรมีการบัริษัที่ว่างลัง เพราะสี่าเหติุอ่�นนอกจากถื่งคราวออกติามีวาระ แลัะยังคงเหลั่อวาระไมี่น้อยกว่า 2 เดู่อน ให้คณะ
กรรมีการบัริษัที่เลั่อกตัิ�งบุัคคลัท่ี่�ม่ีคุณสี่มีบััติิครบัถ้ืวน เข้้าเป็นกรรมีการบัริษัที่แที่นติำาแหน่งท่ี่�ว่างลัง บัุคคลัซ่ึ่�งเข้้าเป็นกรรมีการบัริษัที่ดูัง
กลั่าว จะอยู่ในติำาแหน่งไดู้เพ่ยงเที่่าวาระที่่�เหลั่ออยู่ข้องกรรมีการบัริษัที่ที่่�ตินแที่น

4. กรรมีการบัริษัที่ที่่�ลัาออกก่อนครบัวาระการดูำารงติำาแหน่ง ให้ย่�นหนังสี่่อลัาออกติ่อบัริษัที่ การลัาออกมี่ผลันับัแติ่วันที่่�หนังสี่่อลัาออกไปถื่ง
บัริษัที่

5. ท่ี่�ประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นอาจลังมีติิให้กรรมีการบัริษัที่คนใดูออกจากติำาแหน่งก่อนถื่งคราวออกติามีวาระไดู้ ดู้วยคะแนนเสี่่ยงไมี่น้อยกว่าสี่ามีในสี่่�
ข้องจำานวนผูถ้ือ่หุ้นซ่ึ่�งมีาประชื่มุี แลัะมีส่ี่ทิี่ธอิอกเสี่ย่งแลัะมีหุ้่นนบััรวมีกนัไดูไ้มีน่อ้ยกวา่ก่�งหน่�งข้องจำานวนหุ้นท่ี่�ถือ่โดูยผูถ้ือ่หุ้นท่ี่�มีาประชื่มุี
แลัะมี่สี่ิที่ธิออกเสี่่ยง

การกำากับดููแลกิจการ 



รายงานประจำาปี 2563110

ขอบัเขติอำานาจหน�าที่่�
อำานาจหน�าที่่�ของค่ณะกรรมการบัริษััที่

- อำานาจดูำาเนินการ
1. พิจารณาแติ่งติั�งกรรมีการบัริหาร กรรมีการติรวจสี่อบั กรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่น กรรมีการสี่รรหา กรรมีการบัริหารความีเสี่่�ยง  

กรรมีการธรรมีาภิบัาลั แลัะกำาหนดูข้อบัเข้ติอำานาจหน้าที่่�
2. แติ่งติั�ง ถือดูถือน มีอบัอำานาจหน้าที่่� ให้แก่ที่่�ปร่กษา คณะกรรมีการบัริษัที่ คณะกรรมีการชืุ่ดูติ่างๆ แลัะ / หร่อ บัุคคลัอ่�นใดูไปปฏิิบััติิ
3. พิจารณาอนุมีัติิการกู้เงินในวงเงินที่่�เกิน 50  ลั้านบัาที่ แลัะการออกหุ้นกู้ เพ่�อใชื่้เป็นเงินทีุ่นหมีุนเว่ยนข้องกิจการ
4. พิจารณาอนุมีัติิการให้กู้ย่มี / ยกเลัิกการให้กู้ย่มี ในวงเงินที่่�เกิน 50 ลั้านบัาที่
5. พิจารณาอนุมีัติิการซึ่่�อ / ยกเลัิก / ข้ายที่รัพย์สี่ิน เงินลังทีุ่น ค่าใชื่้จ่ายติ่างๆ ในวงเงินที่่�เกิน 50 ลั้านบัาที่
6. พิจารณาอนุมีัติิการเข้้าคำ�าประกัน / ยกเลัิกการคำ�าประกัน การรับัผิดูชื่อบั / ยกเลัิกความีรับัผิดูชื่อบัติ่อบัุคคลั / บัริษัที่ในวงเงินที่่�เกิน 50 

ลั้านบัาที่
7. พิจารณาอนุมีัติินโยบัายการลังทีุ่นในเงินลังทีุ่นบัริษัที่ติ่างๆ ในวงเงินที่่�เกิน 50 ลั้านบัาที่
8. พิจารณาอนุมีัติิการปรับัสี่ภาพ ที่ำาลัาย ติัดูบััญชื่่ ซึ่่�งสี่ินที่รัพย์ถืาวรแลัะสี่ินที่รัพย์ที่่�ไมี่มี่ติัวตินที่่�เลัิกใชื่้ ชื่ำารุดู สีู่ญหาย ถืูกที่ำาลัาย เสี่่�อมี

สี่ภาพ หร่อลั้าสี่มีัยไมี่สี่ามีารถืใชื่้งานไดู้ มี่มีูลัค่าที่างบััญชื่่รวมีในวงเงินสี่่วนที่่�เกิน 50 ลั้านบัาที่
9. พิจารณาอนุมีัติิการปรับัสี่ภาพราคา การที่ำาลัาย ซึ่่�งวัติถืุดูิบั แลัะ / หร่อสี่ินค้าคงเหลั่อที่่�เสี่่�อมีสี่ภาพ หร่อลั้าสี่มีัย ซึ่่�งจะที่ำาให้มี่มีูลัค่า

ที่างบััญชื่่ลัดูลัง ในวงเงินสี่่วนที่่�เกิน 50 ลั้านบัาที่
10. พิจารณาอนุมีัติิการเข้้าที่ำารายการกับับัุคคลัที่่�เข้้าข้่ายรายการที่่�เก่�ยวโยง
11. ฟ้องร้องคดู่แพ่ง คดู่อาญา ย่�นข้้อพิพาที่อนุญาโติติุลัาการ ร้องทีุ่กข้์ติ่อพนักงานสี่อบัสี่วน กลั่าวหาผู้กระที่ำาความีผิดูติ่อบัริษัที่ เพ่�อให้

ดูำาเนินคดู่อาญา แลัะแติ่งติั�งติัวแที่นชื่่วง เพ่�อการดูังกลั่าวน้� ที่ั�งมี่อำานาจถือนคำาร้องทีุ่กข้์ แลัะติกลังประน้ประนอมียอมีความีแลัะรับั
เงนิแที่นบัรษิทัี่  แติง่ติั�งที่นายวา่ความี  เพ่�อฟอ้งหรอ่ย่�นคำาใหก้ารติอ่ศาลัทุี่กศาลั  เพ่�อดูำาเนนิคดูแ่ที่นบัรษิทัี่จนกวา่คดูถ่ืง่ท่ี่�สี่ดุู  สี่ำาหรบัั
เร่�องที่่�มีิใชื่่ปกติิวิสี่ัยที่างการค้า แลัะ / หร่อที่่�เป็นปกติิวิสี่ัยที่างการค้า

12. บัรรดูาอำานาจดูำาเนินการข้องคณะกรรมีการบัริษัที่ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัเร่�องการไดู้มีาหร่อจำาหน่ายไปซ่ึ่�งสิี่นที่รัพย์แลัะการที่ำารายการท่ี่�เก่�ยว
โยงกัน ให้ปฏิิบััติิติามีประกาศคณะกรรมีการกำากับัติลัาดูทีุ่น

13. เสี่นอการเพิ�มีทีุ่น ลัดูทีุ่น การเปลั่�ยนแปลังมีูลัค่าหุ้น การแก้ไข้เปลั่�ยนแปลังหนังสี่่อบัริคณห์สี่นธิ ข้้อบัังคับัแลัะ / หร่อวัติถืุประสี่งค์ข้อง
บัริษัที่ติ่อผู้ถื่อหุ้น

14. พิจารณาอนุมีัติิการก่อติั�ง ควบัรวมี หร่อเลัิกบัริษัที่ย่อย
15. มีอบัอำานาจให้ฝ่่ายจัดูการ พนักงานระดูับับัริหารข้องบัริษัที่ หร่อบัุคคลัอ่�นใดูที่ำาการแที่นไดู้
16. มี่อำานาจเชื่ิญฝ่่ายจัดูการ ผู้บัริหาร แลัะพนักงานข้องบัริษัที่ที่่�เก่�ยวข้้องมีาชื่่�แจง ให้ความีเห็นร่วมีประชืุ่มี หร่อสี่่งเอกสี่ารติามีที่่�เห็นว่า

เก่�ยวข้้องจำาเป็น
17. ปร่กษาผู้เชื่่�ยวชื่าญ หร่อ ที่่�ปร่กษาข้องบัริษัที่ (ถื้ามี่) หร่อ จ้างที่่�ปร่กษา หร่อผู้เชื่่�ยวชื่าญภายนอก ในกรณ้จำาเป็นดู้วยค่าใชื่้จ่ายข้อง

บัริษัที่
18. แติ่งติั�งแลัะถือดูถือนเลัข้านุการบัริษัที่
- หน�าที่่�แลัะค่วามรับัผู้ิดูชุอบั

1. ปฏิิบััติิหน้าที่่�จัดูการบัริษัที่ให้เป็นไปติามีกฎหมีาย ติามีกฎระเบั่ยบัปฏิิบััติิคณะกรรมีการกำากับัหลัักที่รัพย์แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์ แลัะกฎ
ระเบั่ยบัข้้อบัังคับัข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย ติามีวัติถืุประสี่งค์แลัะข้้อบัังคับัข้องบัริษัที่ ติลัอดูจนติามีมีติิที่่�ประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น
ข้องบัริษัที่

2. รับัผิดูชื่อบัติ่อผู้ถื่อหุ้นข้องบัริษัที่โดูยสี่มีำ�าเสี่มีอ
 - บัริหารงานเพ่�อรักษาผลัประโยชื่น์ติ่อผู้ถื่อหุ้น
 - เปิดูเผยข้้อมีูลัอย่างถืูกติ้อง ครบัถื้วน มี่มีาติรฐานแลัะเชื่่�อถื่อไดู้
 - รายงานผลัการดูำาเนินงานที่่�ถืูกติ้อง ครบัถื้วนแลัะที่ันติ่อเหติุการณ์
 - จัดูสี่รรผลัติอบัแที่นให้กับัผู้ถื่อหุ้นอย่างเหมีาะสี่มีแลัะคุ้มีค่า
3. กำาหนดูนโยบัาย ที่ิศที่าง แลัะเป้าหมีายการดูำาเนินงานข้องบัริษัที่ กำากับัควบัคุมีดููแลัให้ฝ่่ายจัดูการดูำาเนินการให้เป็นไปติามีนโยบัายที่่�

กำาหนดูไว้อย่างมี่ประสี่ิที่ธิภาพแลัะประสี่ิที่ธิผลั เพ่�อเพิ�มีมีูลัค่าที่างเศรษฐกิจให้แก่กิจการ แลัะความีมีั�งคั�งสีู่งสีุ่ดูให้แก่ผู้ถื่อหุ้น
4. ควบัคุมีการดูำาเนินกิจการข้องบัริษัที่ติลัอดูเวลัา รวมีการติิดูติามีพันธะที่่�กำาหนดูในสี่ัญญาที่่�เก่�ยวข้้องข้องบัริษัที่
5. อนุมีัติิแผนงานแลัะงบัประมีาณประจำาปี  ที่ั�งกำากับัดููแลัการปฏิิบััติิงานข้องฝ่่ายจัดูการให้เป็นไปติามีกฎหมีาย นโยบัาย แลัะแผนงาน

ที่่�กำาหนดูไว้อย่างมี่ประสี่ิที่ธิภาพแลัะประสี่ิที่ธิผลั
6. สี่่งเสี่ริมีให้จัดูที่ำานโยบัายการกำากับัดููแลักิจการ จริยธรรมี แลัะจรรยาบัรรณธุรกิจท่ี่�เป็นลัายลัักษณ์อักษร เพ่�อให้กรรมีการบัริษัที่  

ผู้บัริหาร แลัะพนักงานใชื่้เป็นแนวที่างการปฏิิบััติิในการดูำาเนินธุรกิจ แลัะติิดูติามีให้มี่การปฏิิบััติิติามีอย่างจริงจัง
7. จัดูใหม้ีร่ะบับัควบัคมุีภายในที่่�เพย่งพอ เหมีาะสี่มี เพ่�อใหม้ีั�นใจวา่ การที่ำารายการติา่งๆ ไดู้รับัอนุมีตัิิจากผูม้ีอ่ำานาจ มีก่ารสี่อบัที่าน แลัะ

จัดูที่ำาบััญชื่่ที่่�ถืูกติ้อง ติลัอดูจนมี่ระบับัติ่างๆ ที่่�สี่ามีารถืป้องกันการนำาที่รัพย์สี่ินข้องบัริษัที่ไปใชื่้ในที่างมีิชื่อบั
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8. การที่ำารายการท่ี่�อาจม่ีความีขั้ดูแย้งข้องผลัประโยชื่น ์ติอ้งม่ีการพิจารณาอยา่งรอบัคอบั มีแ่นวที่างท่ี่�ชัื่ดูเจน แลัะเป็นไปเพ่�อผลัประโยชื่น์
ข้องบัริษัที่แลัะผู้ถื่อหุ้น โดูยผู้มี่สี่่วนไดู้เสี่่ยไมี่มี่สี่่วนร่วมีในการติัดูสี่ินใจ แลัะปฏิิบััติิติามีข้้อกำาหนดูเก่�ยวกับัข้ั�นติอนการดูำาเนินการ แลัะ
การเปิดูเผยข้้อมีูลัข้องรายการที่่�อาจมี่ความีข้ัดูแย้งข้องผลัประโยชื่น์ให้ถืูกติ้อง

9. สี่อบัที่านแลัะให้ความีเห็นชื่อบัในงบัการเงิน รายงานที่างการเงิน ที่่�ผู้สี่อบับััญชื่่ไดู้ติรวจสี่อบั แลัะ / หร่อสี่อบัที่านแลั้ว แลัะผ่านความี
เห็นชื่อบัจากคณะกรรมีการติรวจสี่อบัแลั้ว

10. รับัที่ราบัรายงานการบัริหารกิจการจากคณะกรรมีการบัริหาร
11. เร่ยกประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น  โดูยกำาหนดูวัน เวลัา สี่ถืานที่่� ที่่�จัดูประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นรวมีที่ั�งกำาหนดูระเบั่ยบัวาระการประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น ติลัอดูจน

กำาหนดูอัติราการจ่ายเงินปันผลั (หากมี่)  แลัะความีเห็นข้องคณะกรรมีการบัริษัที่เก่�ยวกับัเร่�องที่่�เสี่นอติ่อผู้ถื่อหุ้น  ในระหว่าง 21 วัน
ก่อนวันประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นแติ่ลัะครั�ง บัริษัที่จะงดูรับัลังที่ะเบ่ัยนการโอนหุ้นก็ไดู้ โดูยประกาศให้ผู้ถ่ือหุ้นที่ราบั ณ สี่ำานักงานใหญ่ แลัะ
สี่ำานกังานสี่าข้าข้องบัรษัิที่ไมีน่อ้ยกวา่ 14 วนั กอ่นวนังดูรับัลังที่ะเบ่ัยนการโอนหุ้น หรอ่ กำาหนดูวันเพ่�อกำาหนดูรายช่ื่�อผูถ่้ือหุ้น (Record 
Date : RD) ลั่วงหน้าก่อนวันประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นไมี่เกิน  2 เดู่อน เพ่�อสี่ิที่ธิในการเข้้าร่วมีประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น แลัะสี่ิที่ธิในการรับัเงินปันผลั

12. จัดูที่ำารายงาน “ความีรับัผิดูชื่อบัข้องคณะกรรมีการบัริษัที่ติ่อรายงานที่างการเงิน” โดูยเปิดูเผยไว้ในรายงานประจำาปีข้องบัริษัที่ (แบับั 
56-2) แลัะแบับัแสี่ดูงรายการข้้อมีูลัประจำาปี (แบับั 56-1)

13. ติดิูติามีดูแูลัเอกสี่ารท่ี่�จะย่�นติอ่หน่วยงานกำากบััดูแูลัท่ี่�เก่�ยวข้้อง เพ่�อให้มัี�นใจวา่ไดู้แสี่ดูงข้อ้ความี หรอ่ลังรายการเป็นไปโดูยถูืกติอ้งติรง
ติามีข้้อมีูลัที่่�ปรากฏิอยู่ในสี่มีุดูบััญชื่่ ที่ะเบั่ยน หร่อเอกสี่ารอ่�นใดูข้องบัริษัที่

14. อนุมีัติิกฎบััติรคณะกรรมีการบัริษัที่ แลัะ / หร่อคณะกรรมีการชืุ่ดูติ่างๆ
15. อ่�นๆ ติามีข้้อกำาหนดูข้องที่่�ประชืุ่มีคณะกรรมีการบัริษัที่

อำานาจหน�าที่่�ของค่ณะกรรมการบัริหาร
คณะกรรมีการบัริษัที่ไดู้มีอบัอำานาจให้กรรมีการบัริหารลังนามีกระที่ำาแที่นบัริษัที่ในกิจการติ่างๆ ดูังติ่อไปน้�
- อำานาจดูำาเนินการ

  1. ติามีข้อบัเข้ติอำานาจหน้าที่่�ที่่�คณะกรรมีการบัริษัที่มีอบัหมีาย
  2. พิจารณา วินิจฉัยการเข้้าที่ำารายการกับับัุคคลัที่่�เข้้าข้่ายรายการที่่�เก่�ยวโยงที่ั�งหมีดูทีุ่กวงเงิน แลัะสี่รุปผลั  เพ่�อสี่่งให้คณะกรรมีการบัริษัที่
พิจารณาอนุมีัติิ 
  3. ออกระเบั่ยบัปฏิิบััติิงานอ่�นใดูติามีที่่�เห็นสี่มีควร

- หน�าที่่�แลัะค่วามรับัผู้ิดูชุอบั
 1. ติามีข้อบัเข้ติอำานาจหน้าที่่�ที่่�คณะกรรมีการบัริษัที่มีอบัหมีาย

  2. รับัที่ราบัแลัะปฏิบัิัติติิามีนโยบัายแลัะกลัยทุี่ธก์ารดูำาเนนิงานข้องบัรษิทัี่ ซ่ึ่�งกำาหนดูโดูยคณะกรรมีการบัรษิทัี่แลัะ / หรอ่คณะกรรมีการบัรหิาร 
เชื่น่ เรย่กรอ้ง ที่วงถืามี แลัะรบััชื่ำาระหน้� หรอ่เรย่กรอ้งที่วงถืามีที่รพัยส์ี่นิใดูๆ รวมีทัี่�งผลัประโยชื่น ์หรอ่สี่ทิี่ธติิา่งๆ จากบัคุคลั แลัะบัรษิทัี่ หา้งรา้น  หนว่ย
งานราชื่การ รัฐวิสี่าหกิจ นิติิบัุคคลัติ่างๆ ภายใติ้วัติถืุประสี่งค์ แลัะระเบั่ยบัติ่าง ๆ ข้องบัริษัที่ ติลัอดูจนให้มี่อำานาจติกลัง เง่�อนไข้ แลัะลังลัายมี่อชื่่�อใน
สี่ัญญาติ่างๆ แลัะเอกสี่ารที่่�เก่�ยวข้้อง

3. รับัผิดูชื่อบัติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่ แลัะ / หร่อคณะกรรมีการบัริหารโดูยสี่มีำ�าเสี่มีอ
- โดูยรายงานความีเคลั่�อนไหว หร่อผลัการดูำาเนินงานข้องบัริษัที่อย่างติ่อเน่�อง แลัะรวดูเร็ว
- โดูยเปิดูเผยข้้อมูีลัอย่างถูืกติ้อง ครบัถื้วน ม่ีมีาติรฐาน แลัะเช่ื่�อถื่อไดู้

  4. กำากับัดููแลักิจการ ที่บัที่วนแลัะให้ความีเห็นชื่อบักับันโยบัาย กลัยุที่ธ์ที่่�สี่ำาคัญ แผนงาน แลัะงบัประมีาณประจำาปี
  5. รับัผิดูชื่อบัในการจัดูที่ำางบัการเงิน  รายงานที่างการเงินให้ผูส้ี่อบับัญัชื่ท่ี่ำาการติรวจสี่อบั แล้ัวเสี่นอต่ิอคณะกรรมีการบัริหาร คณะกรรมีการ
ติรวจสี่อบั แลัะคณะกรรมีการบัริษัที่ติามีลัำาดูับั รวมีที่ั�งมี่อำานาจสี่ั�งจ่ายเชื่็ค ภายในวงเงินที่่�คณะกรรมีการบัริษัที่กำาหนดู ฝ่ากเงิน เบัิกเงิน ถือนเงิน
  6. พิจารณา วินิจฉัย การกู้เงิน / ค่นเงินกู้ การออกหุ้นกู้ข้องบัริษัที่ที่ั�งหมีดู ทีุ่กวงเงิน เพ่�อใชื่้เป็นเงินทีุ่นหมีุนเว่ยนข้องกิจการ แลัะสี่รุปผลั  
เพ่�อสี่่งให้คณะกรรมีการบัริษัที่พิจารณาอนุมีัติิ
  7. พิจารณาอนุมีัติิการให้กู้ย่มี / ยกเลัิกการให้กู้ย่มี ภายในวงเงินที่่�คณะกรรมีการบัริษัที่กำาหนดู สี่ำาหรับัวงเงิน
ที่่�เกินอำานาจให้พิจารณาวินิจฉัยแลัะสี่รุปผลั เพ่�อสี่่งให้คณะกรรมีการบัริษัที่พิจารณาอนุมีัติิ
  8. พิจารณาอนุมีัติิการซึ่่�อ / ยกเลัิก / ข้ายที่รัพย์สี่ิน เงินลังทีุ่น ค่าใชื่้จ่ายติ่างๆ ภายในวงเงินที่่�คณะกรรมีการบัริษัที่กำาหนดู สี่ำาหรับัวงเงินที่่�
เกินอำานาจให้พิจารณาวินิจฉัยแลัะสี่รุปผลั เพ่�อสี่่งให้คณะกรรมีการบัริษัที่พิจารณาอนุมีัติิ เชื่่น ที่ำาสี่ัญญาเก่�ยวกับัการให้เชื่่า  ให้เชื่่าชื่่วงสี่ังหาริมีที่รัพย์  
แลัะอสี่ังหาริมีที่รัพย์ติ่างๆ รวมีที่ั�งจดูที่ะเบั่ยนสี่ิที่ธิการให้เชื่่า แลัะ / หร่อการให้เชื่่าชื่่วง แลัะจดูที่ะเบั่ยนยกเลัิกสี่ิที่ธิการเชื่่า แลัะ / หร่อการเชื่่าชื่่วงติ่างๆ 
ทีุ่กประเภที่กับับัุคคลั บัริษัที่ ห้างร้าน หน่วยงานราชื่การ รัฐวิสี่าหกิจ นิติิบัุคคลัติ่างๆ ติามีวัติถืุประสี่งค์ แลัะระเบั่ยบัติ่างๆ ข้องบัริษัที่ ติลัอดูจนให้มี่
อำานาจในการติกลังเง่�อนไข้แลัะลังลัายมี่อชื่่�อในสี่ัญญาติ่างๆ แลัะเอกสี่ารที่่�เก่�ยวข้้อง
  9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้้าคำ�าประกัน / ยกเลัิกการคำ�าประกัน การรับัผิดูชื่อบั / ยกเลัิกความีรับัผิดูชื่อบัติ่อบัุคคลั / บัริษัที่ ภายในวงเงินที่่�
คณะกรรมีการบัริษัที่กำาหนดู สี่ำาหรับัวงเงินที่่�เกินอำานาจให้พิจารณาวินิจฉัยแลัะสี่รุปผลั  เพ่�อสี่่งให้คณะกรรมีการบัริษัที่พิจารณาอนุมีัติิ

10. พิจารณาอนุมีัติินโยบัายการลังทุี่นในเงินลังทุี่น บัริษัที่ต่ิางๆ ภายในวงเงินท่ี่�คณะกรรมีการบัริษัที่กำาหนดูสี่ำาหรับัวงเงินท่ี่�เกินอำานาจให้
พิจารณาวินิจฉัยแลัะสี่รุปผลั เพ่�อสี่่งให้คณะกรรมีการบัริษัที่พิจารณาอนุมีัติิ

11. อนุมีัติิการเปิดู / ปิดู บััญชื่่ธนาคาร
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12. อนุมีัติิการไดู้รับั / ยกเลัิก วงเงินสี่ินเชื่่�อจากธนาคาร
13. เปลั่�ยนแปลังสี่ิที่ธิเซึ่็นสี่ั�งจ่าย อนุมีัติิใบัเบัิกสี่ินค้าแลัะใบัย่มีสี่ินค้า
14. อนุมีัติิการปรับัสี่ภาพราคา แลัะ / หร่อการที่ำาลัายสี่ินค้าคงเหลั่อที่่�เสี่่�อมีสี่ภาพ แลัะ / หร่อ ลั้าสี่มีัย
15. รับัผิดูชื่อบัในการกำาหนดูนโยบัายการติลัาดู
16. รับัผิดูชื่อบังานที่างดู้านบัริหารการข้าย ร้านค้า การติิดูติามีหน้� การจดูจำานองหลัักที่รัพย์เพ่�อประกันการข้าย
17. รับัผิดูชื่อบังานที่างดู้านการบัริหารงานบัุคคลั เชื่่น รับัพนักงานเข้้า ปลัดูพนักงานออก แลัะมี่อำานาจลังโที่ษหร่อให้คุณกับัพนักงาน โยก

ย้ายติำาแหน่ง หน้าที่่�การงานข้องพนักงาน แลัะมี่อำานาจบัังคับับััญชื่าพนักงาน ออกคำาสี่ั�งให้พนักงานปฏิิบััติิ รวมีที่ั�งที่ำาสี่ัญญาเก่�ยวกับัการจ้างแรงงาน
กับับัุคคลัติ่างๆ แลัะให้มี่อำานาจในการติกลังเง่�อนไข้ แลัะลังลัายมี่อชื่่�อในเอกสี่าร แลัะสี่ัญญาติ่างๆ ที่่�เก่�ยวข้้องกับัการบัริหารงานบัุคคลักับักรมีแรงงาน 
หน่วยงานประกันสี่ังคมี หน่วยงานราชื่การ รัฐวิสี่าหกิจติ่างๆ ติามีวัติถืุประสี่งค์ แลัะระเบั่ยบัติ่างๆ ข้องบัริษัที่

18. แติ่งติั�ง ถือดูถือน โยกย้าย พิจารณาความีดู่ ความีชื่อบั ติลัอดูจนกำาหนดูค่าติอบัแที่นแลัะสี่วัสี่ดูิการแก่พนักงานในติำาแหน่งบัริหารระดูับั
ติ่างๆ

19. ร้องทีุ่กข้์ติ่อพนักงานสี่อบัสี่วน กลั่าวหาผู้กระที่ำาความีผิดูติ่อบัริษัที่ เพ่�อให้ดูำาเนินคดู่อาญา แลัะแติ่งติั�งติัวแที่นชื่่วง เพ่�อการดูังกลั่าวน้� ที่ั�ง
มีอ่ำานาจถือนคำารอ้งที่กุข้ ์แลัะติกลังประนป้ระนอมียอมีความีแลัะรบััเงนิแที่นบัรษิทัี่ แต่ิงติั�งที่นายว่าความีเพ่�อฟอ้ง หรอ่ย่�นคำาใหก้ารต่ิอศาลัที่กุศาลั เพ่�อ
ดูำาเนินคดู่แที่นบัริษัที่จนกว่าคดู่ถื่งที่่�สีุ่ดู

20. ปรับัปรุงแลัะแก้ไข้กฎบััติรคณะกรรมีการบัริหาร แลัะนำาเสี่นอติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่เพ่�อพิจารณาอนุมีัติิ
21. ปฏิิบััติิการอ่�นใดู ติามีที่่�คณะกรรมีการบัริษัที่มีอบัหมีาย 

อำานาจหน�าที่่�ของค่ณะกรรมการติรวจสิอบั
- อำานาจดูำาเนินการ

1. กำาหนดูให้มี่การประสี่านความีเข้้าใจให้อยู่ในแนวที่างเดู่ยวกันระหว่างผู้สี่อบับััญชื่่ คณะกรรมีการบัริษัที่ แลัะหน่วยงานติรวจสี่อบัภายใน
2. มี่อำานาจ เชื่ิญผู้บัริหาร ฝ่่ายจัดูการ  ฝ่่ายติรวจสี่อบัภายใน หร่อพนักงานข้องบัริษัที่ที่่�เก่�ยวข้้องมีาชื่่�แจง ให้ความีเห็นร่วมีประชืุ่มี หร่อสี่่ง

เอกสี่ารติามีที่่�เห็นว่าเก่�ยวข้้องจำาเป็น ติลัอดูจนเข้้าถื่งข้้อมีูลัไดู้ทีุ่กระดูับัข้ององค์กร
3. มี่อำานาจในการติรวจสี่อบัผู้ที่่�เก่�ยวข้้อง แลัะเร่�องที่่�เก่�ยวข้้อง ภายในข้อบัเข้ติข้องอำานาจแลัะหน้าที่่�ข้องคณะกรรมีการติรวจสี่อบั
4. ปร่กษาผู้เชื่่�ยวชื่าญ หร่อที่่�ปร่กษาข้องบัริษัที่ (ถื้ามี่) หร่อจ้างที่่�ปร่กษา หร่อผู้เชื่่�ยวชื่าญภายนอก ในกรณ้จำาเป็นดู้วยค่าใชื่้จ่ายข้องบัริษัที่

- หน�าที่่�แลัะค่วามรับัผู้ิดูชุอบั
1. สี่อบัที่านให้บัริษัที่มี่การรายงานที่างการเงินอย่างถืูกติ้องแลัะเพ่ยงพอ โดูยสี่อบัที่านนโยบัายที่างบััญชื่่ที่่�สี่ำาคัญข้องบัริษัที่ รวมีที่ั�งเปิดูเผย

ข้้อมีูลัให้เป็นไปติามีมีาติรฐานการรายงานที่างการเงิน
2. สี่อบัที่านใหบ้ัรษิทัี่มีร่ะบับัการควบัคมุีภายใน  การบัรหิารความีเสี่่�ยง แลัะระบับัการติรวจสี่อบัภายในท่ี่�เหมีาะสี่มีเพย่งพอ  แลัะมีป่ระสี่ทิี่ธผิลั 
3. สี่อบัที่านการปฏิิบััติิติามีนโยบัายติ่อติ้านการคอร์รัปชื่ั�นข้องบัริษัที่
4. พจิารณาความีเปน็อสิี่ระข้องหนว่ยงานติรวจสี่อบัภายใน ติลัอดูจนใหค้วามีเหน็ชื่อบัในการพจิารณาประเมีนิ แติง่ติั�ง  ยา้ย เลักิจา้งหวัหนา้

หน่วยงานติรวจสี่อบัภายใน หร่อหน่วยงานอ่�นใดูที่่�รับัผิดูชื่อบัเก่�ยวกับัการติรวจสี่อบัภายใน รวมีที่ั�งดููแลัให้ผู้ดูำารงติำาแหน่งหัวหน้างานติรวจสี่อบัภายใน 
มี่คุณวุฒิการศ่กษา ประสี่บัการณ์การพัฒนาฝ่ึกอบัรมีที่่�เหมีาะสี่มีเพ่ยงพอกับัการปฏิิบััติิหน้าที่่� 

5. พิจารณาอนุมีัติิแผนการติรวจสี่อบั แลัะติิดูติามีการปฏิิบััติิติามีแผนข้องหน่วยงานติรวจสี่อบัภายใน
6. สี่อบัที่านให้บัริษัที่ปฏิิบััติิติามีกฎหมีายว่าดู้วยหลัักที่รัพย์แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์ ข้้อกำาหนดูข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย แลัะ

กฎหมีายที่่�เก่�ยวข้้องกับัธุรกิจข้องบัริษัที่
7. พิจารณา คัดูเลั่อก เสี่นอแติ่งติั�ง แลัะเลัิกจ้าง  บัุคคลัซึ่่�งมี่ความีเป็นอิสี่ระ เพ่�อที่ำาหน้าที่่�เป็นผู้สี่อบับััญชื่่ข้องบัริษัที่  แลัะเสี่นอค่าติอบัแที่น

ท่ี่�สี่มีควร เพ่�อข้อรบััการอนุมีตัิจิากท่ี่�ประชุื่มีผูถ่้ือหุ้น  รวมีทัี่�งเข้้าร่วมีประชื่มุีกับัผูส้ี่อบับััญช่ื่ โดูยไม่ีมีฝ่่า่ยจัดูการเข้้ารว่มีประชื่มุีดู้วยอย่างน้อยปลีัะ 1 ครั�ง
8. พิจารณารายการท่ี่�เก่�ยวโยงกันหร่อรายการท่ี่�อาจมี่ความีขั้ดูแย้งที่างผลัประโยชื่น์ ให้เป็นไปติามีกฎหมีาย แลัะข้้อกำาหนดูข้อง

ติลัาดูหลักัที่รพัย์แหง่ประเที่ศไที่ย แลัะประกาศคณะกรรมีการกำากบััติลัาดูที่นุ ทัี่�งน้� เพ่�อใหมั้ี�นใจวา่รายการดูงักลัา่วสี่มีเหติสุี่มีผลัแลัะเปน็ประโยชื่นส์ี่งูสี่ดุู
ติ่อบัริษัที่

9. จัดูที่ำารายงานข้องคณะกรรมีการติรวจสี่อบั โดูยเปิดูเผยไว้ในรายงานประจำาปีข้องบัริษัที่ ซึ่่�งรายงานดูังกลั่าวติ้องลังนามีโดูยประธานคณะ
กรรมีการติรวจสี่อบั แลัะติ้องประกอบัดู้วยข้้อมีูลัอย่างน้อยดูังติ่อไปน้�

(ก) ความีเห็นเก่�ยวกับัความีถืูกติ้อง ครบัถื้วน เป็นที่่�เชื่่�อถื่อไดู้ข้องรายงานที่างการเงินข้องบัริษัที่
(ข้)   ความีเห็นเก่�ยวกับัความีเพ่ยงพอข้องระบับัควบัคุมีภายใน  การบัริหารความีเสี่่�ยง  แลัะการทีุ่จริติคอร์รัปชื่ั�นข้องบัริษัที่
 (ค)   ความีเหน็เก่�ยวกบััการปฏิบัิัติติิามีกฎหมีายวา่ดูว้ยหลักัที่รพัยแ์ลัะติลัาดูหลักัที่รพัย ์ข้้อกำาหนดูข้องติลัาดูหลักัที่รพัยแ์ห่งประเที่ศไที่ย  

    หร่อกฎหมีายที่่�เก่�ยวข้้องกับัธุรกิจข้องบัริษัที่
(ง)   ความีเห็นเก่�ยวกับัความีเหมีาะสี่มีข้องผู้สี่อบับััญชื่่  แลัะหัวหน้างานติรวจสี่อบัภายใน
(จ)   ความีเห็นเก่�ยวกับัรายการที่่�อาจมี่ความีข้ัดูแย้งที่างผลัประโยชื่น์
 (ฉ)  จำานวนการประชืุ่มีคณะกรรมีการติรวจสี่อบั แลัะการเข้้าร่วมีประชืุ่มีข้องกรรมีการติรวจสี่อบัแติ่ลัะที่่าน
(ชื่)   ความีเห็นหร่อข้้อสี่ังเกติโดูยรวมีที่่�คณะกรรมีการติรวจสี่อบัไดู้รับัจากการปฏิิบััติิหน้าที่่�ติามีกฎบััติร (charter)
 (ซึ่)  รายการอ่�นท่ี่�เห็นว่าผู้ถ่ือหุ้นแลัะผู้ลังทีุ่นทัี่�วไปควรที่ราบั ภายใต้ิข้อบัเข้ติหน้าท่ี่�แลัะความีรับัผิดูชื่อบัท่ี่�ไดู้รับัมีอบัหมีายจากคณะ 

    กรรมีการบัริษัที่

การกำากับดููแลกิจการ 
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10. ในการปฏิิบััติิหน้าที่่�ข้องคณะกรรมีการติรวจสี่อบั หากพบัหร่อมี่ข้้อสี่งสี่ัยว่ามี่รายการ หร่อการกระที่ำาดูังติ่อไปน้� ซึ่่�งอาจมี่ผลักระที่บัอย่าง
มี่นัยสี่ำาคัญติ่อฐานะการเงินแลัะผลัการดูำาเนินงานข้องบัริษัที่ ให้คณะกรรมีการติรวจสี่อบัรายงานติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่ เพ่�อดูำาเนินการปรับัปรุงแก้ไข้
ภายในเวลัาที่่�คณะกรรมีการติรวจสี่อบัเห็นสี่มีควร

(ก) รายการที่่�เกิดูความีข้ัดูแย้งที่างผลัประโยชื่น์
(ข้)   การทีุ่จริติคอร์รัปชื่ั�น หร่อมี่สี่ิ�งผิดูปกติิ หร่อมี่ความีบักพร่องที่่�สี่ำาคัญในระบับัควบัคุมีภายใน
(ค)   การฝ่่าฝื่นกฎหมีายว่าดู้วยหลัักที่รัพย์แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์ ข้้อกำาหนดูข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย หร่อกฎหมีายท่ี่� 

    เก่�ยวข้้องกับัธุรกิจข้องบัริษัที่
หากคณะกรรมีการบัรษิทัี่ หรอ่ผูบ้ัรหิาร ไมีดู่ำาเนนิการใหม้ีก่ารปรบััปรุงแกไ้ข้ภายในเวลัาท่ี่�กำาหนดู กรรมีการติรวจสี่อบัรายใดูรายหน่�งอาจ

รายงานว่ามี่รายการหร่อการกระที่ำาดูังกลั่าว ติ่อสี่ำานักงานคณะกรรมีการกำากับัหลัักที่รัพย์แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์ หร่อติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย
11. สี่นับัสี่นุนแลัะติิดูติามีให้บัริษัที่มี่ระบับัการบัริหารความีเสี่่�ยงอย่างมี่ประสี่ิที่ธิภาพ
12. ดููแลัให้บัริษัที่ มี่ชื่่องที่างการรับัแจ้งเบัาะแสี่แลัะข้้อร้องเร่ยนติ่างๆ เก่�ยวกับัรายการในงบัการเงินที่่�ไมี่เหมีาะสี่มี การทีุ่จริติคอร์รัปชื่ั�น  หร่อ

ประเดู็นอ่�นๆ โดูยมี่กระบัวนการป้องกัน แลัะรักษาความีลัับัข้องผู้แจ้งเบัาะแสี่ รวมีที่ั�งมี่กระบัวนการสี่อบัสี่วนที่่�เป็นอิสี่ระ แลัะมี่การดูำาเนินการในการ
ติิดูติามีที่่�เหมีาะสี่มี

13. ดููแลัให้บัริษัที่มี่ระบับัการบัริหารงานดู้วยหลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่
14. ที่บัที่วน ปรับัปรุง แลัะแก้ไข้กฎบััติรคณะกรรมีการติรวจสี่อบั เป็นประจำาทีุ่กปี แลัะนำาเสี่นอติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่ เพ่�อพิจารณาอนุมีัติิ
15. จัดูให้มี่การประเมีินตินเองอย่างน้อยปีลัะ 1 ครั�ง
16. ปฏิิบััติิการอ่�นใดูติามีที่่�คณะกรรมีการบัริษัที่มีอบัหมีาย  ดู้วยความีเห็นชื่อบัจากคณะกรรมีการติรวจสี่อบั  โดูยอาศัยอำานาจติามีข้้อบัังคับั

ข้องบัริษัที่แลัะกฎหมีาย
ในการปฏิิบััติิหน้าที่่�ดูังกลั่าวข้้างติ้น คณะกรรมีการติรวจสี่อบัมี่ความีรับัผิดูชื่อบัติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่โดูยติรง แลัะคณะกรรมีการบัริษัที่

ยังคงมี่ความีรับัผิดูชื่อบัในการดูำาเนินงานข้องบัริษัที่ติ่อบัุคคลัภายนอก
อำานาจหน�าที่่�ของค่ณะกรรมการพิจารณาค่่าติอบัแที่น

- อำานาจดูำาเนินการ
1. ม่ีอำานาจเชิื่ญฝ่่ายจดัูการ หรอ่พนักงานข้องบัริษทัี่ท่ี่�เก่�ยวข้้องมีาช่ื่�แจง ให้ความีเห็นร่วมีประชุื่มี หรอ่ส่ี่งเอกสี่ารติามีท่ี่�เหน็ว่าเก่�ยวข้้องจำาเป็น
2. ปร่กษาผู้เชื่่�ยวชื่าญ หร่อที่่�ปร่กษาข้องบัริษัที่ (ถื้ามี่) หร่อจ้างที่่�ปร่กษา หร่อผู้เชื่่�ยวชื่าญภายนอกในกรณ้จำาเป็นดู้วยค่าใชื่้จ่ายข้องบัริษัที่

- หน�าที่่�แลัะค่วามรับัผู้ิดูชุอบั
1. พิจารณากำาหนดูนโยบัายแลัะหลัักเกณฑ์์การจ่ายค่าติอบัแที่นแก่กรรมีการบัริษัที่ แลัะผู้บัริหารระดูับัสีู่ง
 2. เสี่นอนโยบัายแลัะหลัักเกณฑ์์การจ่ายค่าติอบัแที่นสี่ำาหรับักรรมีการแลัะผู้บัริหารระดูับัสีู่ง
 3. ประเมีินผลัการปฏิิบััติิงานข้องคณะกรรมีการบัริษัที่ในแติ่ลัะปี

 4. พจิารณากำาหนดูวงเงนิค่าติอบัแที่นสี่ำาหรบััคณะกรรมีการบัริษัที่ (โดูยคำานง่ถืง่ผลัประกอบัการข้องบัริษัที่ แลัะเปรย่บัเท่ี่ยบักับัอตุิสี่าหกรรมี
เดู่ยวกัน) วงเงินค่าติอบัแที่นท่ี่�ไดู้รับัอนุมีัติิจากท่ี่�ประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้นแลัะจำานวนเงินค่าติอบัแที่นท่ี่�จ่ายในปีท่ี่�ผ่านมีา เสี่นอติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่แลัะ 
ที่่�ประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น
 5. พิจารณาจัดูสี่รรค่าติอบัแที่นแก่กรรมีการบัริษัที่ แลัะกรรมีการชืุ่ดูย่อยติ่างๆ (ที่่�มีิไดู้ดูำารงติำาแหน่งกรรมีการบัริษัที่) เป็นรายบัุคคลั โดูย
คำาน่งถื่งอำานาจหน้าที่่�แลัะปริมีาณงานความีรับัผิดูชื่อบั แลัะผลัการปฏิิบััติิงาน ภายในวงเงินที่่�ผู้ถื่อหุ้นไดู้อนุมีัติิ
 6. จดัูที่ำารายงานข้องคณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่น เปิดูเผยไว้ในรายงานประจำาปขี้องบัริษทัี่ ซ่ึ่�งรายงานดัูงกลัา่วต้ิองลังนามีโดูยประธาน
คณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่น

7. ที่บัที่วน ปรับัปรุง แลัะแก้ไข้กฎบััติรคณะกรรมีการพิจารณาค่าติอบัแที่น แลัะนำาเสี่นอติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่ เพ่�อพิจารณาอนุมีัติิ
 8. จัดูให้มี่การประเมีินตินเองอย่างน้อยปีลัะ 1 ครั�ง

9. ปฏิิบััติิการอ่�นใดู ติามีที่่�คณะกรรมีการบัริษัที่มีอบัหมีาย
อำานาจหน�าที่่�ของค่ณะกรรมการสิรรหา

- อำานาจดูำาเนินการ
1. มีอ่ำานาจเชื่ญิฝ่่ายจดัูการ หรอ่พนกังานข้องบัรษิทัี่ท่ี่�เก่�ยวข้้องมีาช่ื่�แจง ใหค้วามีเหน็รว่มีประชื่มุี หรอ่สี่ง่เอกสี่ารติามีท่ี่�เหน็วา่เก่�ยวข้้องจำาเป็น
2. ปร่กษาผู้เชื่่�ยวชื่าญ หร่อที่่�ปร่กษาข้องบัริษัที่ (ถื้ามี่) หร่อจ้างที่่�ปร่กษา หร่อผู้เชื่่�ยวชื่าญภายนอกในกรณ้จำาเป็นดู้วยค่าใชื่้จ่ายข้องบัริษัที่

- หน�าที่่�แลัะค่วามรับัผู้ิดูชุอบั
1. พิจารณากำาหนดูหลัักเกณฑ์์แลัะวิธ่การในการสี่รรหากรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหารระดูับัสีู่ง
2. ติรวจสี่อบัประวัติิแลัะข้้อมีูลัติ่างๆ ข้องบัุคคลัที่่�ไดู้รับัการคัดูเลั่อก โดูยคำาน่งถื่งความีรู้ ความีสี่ามีารถื ประสี่บัการณ์ ความีเชื่่�ยวชื่าญจาก

หลัากหลัายวิชื่าชื่่พ มี่คุณสี่มีบััติิที่่�เหมีาะสี่มี โดูยเป็นไปติามีข้้อบัังคับัข้องบัริษัที่ แลัะกฎหมีายที่่�เก่�ยวข้้อง
3. พิจารณาสี่รรหาคัดูเลั่อกบุัคคลัท่ี่�ม่ีคุณสี่มีบััติิเหมีาะสี่มีท่ี่�จะดูำารงติำาแหน่งกรรมีการบัริษัที่ เพ่�อเสี่นอต่ิอท่ี่�ประชืุ่มีคณะกรรมีการบัริษัที่

พิจารณาอนุมีัติิ  เว้นแติ่ในกรณ้ที่่�กรรมีการบัริษัที่ครบักำาหนดูติามีวาระ  ให้นำาเสี่นอติ่อที่่�ประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น เพ่�อพิจารณาอนุมีัติิ
4. พิจารณาสี่รรหาคัดูเลัอ่กบุัคคลัท่ี่�ม่ีคณุสี่มีบััติเิหมีาะสี่มีท่ี่�จะดูำารงติำาแหน่งผูบ้ัริหารระดัูบัสูี่ง เพ่�อเสี่นอต่ิอท่ี่�ประชุื่มีคณะกรรมีการบัริษทัี่ เพ่�อ

พิจารณาอนุมีัติิ

การกำากับดููแลกิจการ 



รายงานประจำาปี 2563114

5. จัดูที่ำาความีเห็นหร่อข้้อเสี่นอแนะติ่างๆ เพ่�อใชื่้ประกอบัการพิจารณา
6. เสี่นอชื่่�อบัุคคลัที่่�ไดู้รับัการคัดูเลั่อกติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่ เพ่�อพิจารณา
7. จดัูที่ำารายงานข้องคณะกรรมีการสี่รรหา เปดิูเผยไวใ้นรายงานประจำาปขี้องบัรษิทัี่ ซ่ึ่�งรายงานดูงักลัา่วติอ้งลังนามีโดูยประธานคณะกรรมีการ

สี่รรหา
8. ที่บัที่วน ปรับัปรุง แลัะแก้ไข้กฎบััติรคณะกรรมีการสี่รรหา แลัะนำาเสี่นอติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่เพ่�อพิจารณาอนุมีัติิ
9. จัดูให้มี่การประเมีินตินเองอย่างน้อยปีลัะ 1 ครั�ง

10. ปฏิิบััติิการอ่�นใดู ติามีที่่�คณะกรรมีการบัริษัที่มีอบัหมีาย
อำานาจหน�าที่่�ของค่ณะกรรมการบัริหารค่วามเสิ่�ยง

- อำานาจดูำาเนินการ
1. ข้อรับัคำาปร่กษาจากผู้เชื่่�ยวชื่าญ หร่อที่่�ปร่กษาข้องบัริษัที่ (ถื้ามี่) หร่อจ้างที่่�ปร่กษา หร่อผู้เชื่่�ยวชื่าญภายนอกในกรณ้จำาเป็นดู้วยค่าใชื่้จ่าย

ข้องบัริษัที่
2. มี่อำานาจแติ่งติั�งคณะที่ำางานประเมีินแลัะติิดูติามีความีเสี่่�ยงที่ั�วที่ั�งองค์กร

- หน�าที่่�แลัะค่วามรับัผู้ิดูชุอบั
1. กำาหนดูนโยบัาย เปา้หมีาย วางแผน แลัะจดัูระบับัการบัรหิารความีเสี่่�ยงข้องบัรษิทัี่ ให้เกดิูความีชื่ดัูเจนติอ่เน่�อง รวมีถืง่ความีเพย่งพอข้อง

ระบับัควบัคุมีภายใน เพ่�อการจัดูการความีเสี่่�ยงติ่างๆ ที่่�สี่ำาคัญ แลัะรายงานติ่อคณะกรรมีการติรวจสี่อบั
2. สี่นับัสี่นุนผลัักดูันให้เกิดูความีร่วมีมี่อในการบัริหารจัดูการความีเสี่่�ยงทีุ่กระดูับัในองค์กร
3. ดูแูลัให้บัริษทัี่ม่ีการบัริหารจัดูการความีเสี่่�ยงท่ี่�เหมีาะสี่มี แลัะม่ีประสิี่ที่ธิภาพ รวมีทัี่�งความีเสี่่�ยงการทุี่จรติิคอร์รปัชื่ั�น โดูยให้ความีสี่ำาคญักับั

สี่ัญญาณเติ่อนภัยลั่วงหน้าแลัะรายการผิดูปกติิที่ั�งหลัาย
4. ดููแลัให้บัริษัที่ แลัะหน่วยงานข้องบัริษัที่ ปฏิิบััติิติามีกฎหมีาย หร่อกฎระเบั่ยบัที่่�เก่�ยวข้้องกับัการดูำาเนินธุรกิจข้องบัริษัที่
5. พัฒนาระบับัการบัริหารจัดูการความีเสี่่�ยงที่ั�งองค์กรให้มี่ประสี่ิที่ธิภาพอย่างติ่อเน่�อง
6. จัดูที่ำารายงานข้องคณะกรรมีการบัริหารความีเสี่่�ยง  เปิดูเผยไว้ในรายงานประจำาปีข้องบัริษัที่ ซึ่่�งรายงานดูังกลั่าวติ้องลังนามีโดูยประธาน

คณะกรรมีการบัริหารความีเสี่่�ยง
7. ที่บัที่วน ปรับัปรุง แลัะแก้ไข้กฎบััติรคณะกรรมีการบัริหารความีเสี่่�ยง แลัะนำาเสี่นอติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่ เพ่�อพิจารณาอนุมีัติิ
8. จัดูให้มี่การประเมีินตินเองอย่างน้อยปีลัะ 1 ครั�ง   
9. ปฏิิบััติิการอ่�นใดู ติามีที่่�คณะกรรมีการบัริษัที่มีอบัหมีาย 

อำานาจหน�าที่่�ของค่ณะกรรมการธิรรมาภิบัาลั
- อำานาจดูำาเนินการ

1. มีอ่ำานาจเชื่ญิฝ่า่ยจดัูการ หรอ่พนกังานข้องบัรษิทัี่ท่ี่�เก่�ยวข้้องมีาช่ื่�แจงใหค้วามีเหน็ รว่มีประชื่มุี หรอ่สี่ง่เอกสี่ารติามีท่ี่�เหน็วา่เก่�ยวข้้องจำาเป็น
2. ข้อรับัคำาปร่กษาจากผู้เชื่่�ยวชื่าญ หร่อที่่�ปร่กษาข้องบัริษัที่ (ถื้ามี่) หร่อ จ้างที่่�ปร่กษา หร่อผู้เชื่่�ยวชื่าญภายนอก ในกรณ้จำาเป็นดู้วยค่าใชื่้

จ่ายข้องบัริษัที่
3. มี่อำานาจแติ่งติั�งคณะที่ำางาน เพ่�อดูำาเนินการดู้านธรรมีาภิบัาลัที่ั�วที่ั�งองค์กร

- หน�าที่่�แลัะค่วามรับัผู้ิดูชุอบั
1. กำาหนดู ที่บัที่วนแลัะปรับัปรุงนโยบัายการกำากับัดููแลักิจการ  หลัักการกำากับัดููแลักิจการ จริยธรรมีในการ
ดูำาเนินธุรกิจ  จรรยาบัรรณกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน  นโยบัายติ่อติ้านการคอร์รัปชื่ั�น แลัะระเบั่ยบัปฏิิบััติิให้สี่อดูคลั้องกับัการ

เปลั่�ยนแปลังข้องธุรกิจ ระเบั่ยบั ประกาศ ข้้อบัังคับั แลัะกฎหมีายที่่�เก่�ยวข้้อง อย่างติ่อเน่�อง
2. กำาหนดูแนวที่างการปฏิิบััติิติามีหลัักการกำากับัดููแลักิจการ นโยบัายติ่อติ้านการคอร์รัปชื่ั�น  พร้อมีที่ั�งติิดูติามีดููแลั ให้คำาปร่กษา  เสี่นอแนะ  

แลัะประเมีินผลัการปฏิิบััติิงาน เพ่�อพัฒนาระบับัการกำากับัดููแลักิจการข้องบัริษัที่
3. สี่่งเสี่ริมี แลัะสี่นับัสี่นุนให้กรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน มี่การปฏิิบััติิติามีหลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่ แลัะนโยบัายติ่อติ้านการ

คอร์รัปชื่ั�น 
4. ดููแลั ให้คำาแนะนำา แลัะติิดูติามีการดูำาเนินงานดู้านความีรับัผิดูชื่อบัติ่อสี่ังคมี ชืุ่มีชื่น แลัะสี่ิ�งแวดูลั้อมี (Corporate Social Responsibility 

: CSR)
5. จัดูที่ำารายงานข้องคณะกรรมีการธรรมีาภิบัาลั เปิดูเผยไว้ในรายงานประจำาปีข้องบัริษัที่ ซึ่่�งรายงานดูังกลั่าวติ้องลังนามีโดูยประธานคณะ

กรรมีการธรรมีาภิบัาลั
6. ที่บัที่วน ปรับัปรุง แลัะแก้ไข้กฎบััติรคณะกรรมีการธรรมีาภิบัาลั แลัะนำาเสี่นอติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่เพ่�อพิจารณาอนุมีัติิ
7. จัดูให้มี่การประเมีินตินเองอย่างน้อยปีลัะ 1 ครั�ง
8. ปฏิิบััติิการอ่�นใดู  ติามีที่่�คณะกรรมีการบัริษัที่มีอบัหมีาย  

การกำากับดููแลกิจการ 
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อำานาจหน�าที่่�ของประธิานกรรมการบัริษััที่
คณะกรรมีการบัริษัที่ฯ  กำาหนดูอำานาจ  หน้าที่่� แลัะความีรับัผิดูชื่อบัข้องประธานกรรมีการบัริษัที่  ดูังน้�
1. เป็นผู้นำาข้องคณะกรรมีการบัริษัที่ในการกำากับั  การที่ำางานข้องคณะกรรมีการบัริษัที่ แลัะคณะกรรมีการชืุ่ดูย่อยให้บัรรลัุวัติถืุประสี่งค์แลัะ

แผนงานที่่�กำาหนดูไว้
2. เร่ยกประชืุ่มีคณะกรรมีการบัริษัที่
3. เปน็ประธานการประชุื่มีคณะกรรมีการบัริษทัี่  แลัะเป็นผูล้ังคะแนนเสี่ย่งช่ื่�ข้าดูในกรณท่้ี่�ท่ี่�ประชุื่มีคณะกรรมีการบัริษทัี่มีก่ารลังคะแนนเสี่ย่ง  

แลัะคะแนนเสี่่ยง 2 ฝ่่ายเที่่ากัน
4. เป็นประธานการประชืุ่มีผู้ถื่อหุ้น  แลัะกำากับัการประชืุ่มีให้มี่ประสี่ิที่ธิผลั 
5. สี่ร้างความีสี่ัมีพันธ์อันดู่ระหว่างผู้ถื่อหุ้นข้องบัริษัที่ 
6. ปฏิิบััติิการอ่�นใดู ติามีที่่�คณะกรรมีการบัริษัที่มีอบัหมีาย 

อำานาจหน�าที่่�ของฝ่่ายจัดูการ
คณะกรรมีการบัริษัที่ฯ กำาหนดูบัที่บัาที่ หน้าที่่� ความีรับัผิดูชื่อบัข้องฝ่่ายจัดูการ ดูังน้�
1. ดูำาเนินการแลัะ / หร่อ บัริหารงานประจำาวันข้องบัริษัที่ ให้เป็นไปติามีนโยบัาย แผนงาน เป้าหมีาย ข้้อบัังคับั แลัะระเบั่ยบับัริษัที่
2. ดูำาเนินการบัริหารงานให้เป็นไปติามีมีติิท่ี่�ประชืุ่มีคณะกรรมีการบัริหาร แลัะคณะกรรมีการบัริษัที่ ดู้วยงบัประมีาณท่ี่�ไดู้รับัอนุมัีติิอย่าง

เคร่งครัดู  ซึ่่�อสี่ัติย์  สีุ่จริติ  แลัะระมีัดูระวัง  รักษาผลัประโยชื่น์ข้องบัริษัที่  แลัะผู้ถื่อหุ้นอย่างดู่ที่่�สีุ่ดู
3. ดูำาเนินกิจการงานติ่างๆ ข้องบัริษัที่ ให้เป็นไปติามีหลัักการกำากับัดููแลักิจการที่่�ดู่ ที่่�คณะกรรมีการบัริษัที่ไดู้กำาหนดูไว้เป็นแนวที่างปฏิิบััติิ
4. รายงานผลังาน ความีกา้วหนา้จากการดูำาเนนิงานติามีมีติท่ิี่�ประชื่มุี แลัะผลัการดูำาเนนิงานข้องบัรษัิที่ท่ี่�สี่ำาคัญติอ่คณะกรรมีการบัรษิทัี่อยา่ง

ติ่อเน่�องเป็นประจำาทีุ่กเดู่อน
5. สี่ร้างเสี่รมิีแลัะพฒันาให้บัริษทัี่ฯ ดูำาเนนิธรุกจิอย่างมีจ่รรยาบัรรณ ปฏิบัิัติติิามีกฎหมีาย ศล่ัธรรมี แลัะวฒันธรรมีอนัดู ่โดูยย่ดูหลักัธรรมีาภบิัาลั
6. ปฏิิบััติิการอ่�นใดู ติามีที่่�คณะกรรมีการบัริษัที่ แลัะคณะกรรมีการบัริหารมีอบัหมีาย

การสิรรหาแลัะแติ่งติั�งกรรมการแลัะผูู้�บัริหารระดูับัสิูงสิ้ดู
บัรษิทัี่ฯ มีค่ณะกรรมีการสี่รรหา ที่ำาหน้าท่ี่�สี่รรหาคดัูเลัอ่กแลัะกลัั�นกรองบัคุคลัท่ี่�ที่รงคณุวฒุท่ิี่�ไดู้รบััการเสี่นอชื่่�อให้ดูำารงติำาแหน่งกรรมีการท่ี่�ว่างลัง  
1. วิธิ่การสิรรหาค่ัดูเลัือกบั้ค่ค่ลัที่่�จะแติ่งติั�งเป็นกรรมการบัริษััที่แลัะกรรมการอิสิระ

หลัักเกณฑ์์ในการค่ัดูเลัือกกรรมการ
ในการพิจารณาคัดูเลั่อกบัุคคลัที่่�จะเสี่นอเข้้าดูำารงติำาแหน่งกรรมีการ บัริษัที่ฯ ไดู้กำาหนดูหลัักเกณฑ์์การพิจารณา ดูังน้�
1. คุณสี่มีบััติิข้องกรรมีการที่่�ติ้องการสี่รรหาให้มี่ความีหลัากหลัาย (Board Diversity) ที่ั�งดู้านคุณวุฒิที่างการศ่กษา ที่ักษะวิชื่าชื่่พ ความี

รูค้วามีเชื่่�ยวชื่าญเฉพาะดูา้นท่ี่�ติอ้งการเพิ�มีเติมิีแลัะเปน็ประโยชื่นต์ิอ่ธรุกจิข้องบัรษิทัี่  แลัะสี่อดูคลัอ้งกบัักลัยทุี่ธ์ในการดูำาเนนิธรุกจิข้อง
บัริษัที่ โดูยไมี่มี่การก่ดูกันที่างเพศ อายุ เชื่่�อชื่าติิ เป็นติ้น

2. มี่ภาวะผู้นำา มี่วิสี่ัยที่ัศน์ มี่คุณธรรมีแลัะจริยธรรมี มี่ประวัติิการที่ำางานที่่�โปร่งใสี่
3. มี่คุณสี่มีบััติิแลัะไมี่มี่ลัักษณะติ้องห้ามีติามีกฎหมีายแลัะข้้อบัังคับัข้องบัริษัที่
4.  กรณเ้สี่นอช่ื่�อกรรมีการเดูมิีกลับััเข้้าดูำารงติำาแหนง่ จะพจิารณาเพิ�มีเติมิีในเร่�องผลัการปฏิบัิัติิงานในฐานะกรรมีการบัรษัิที่  แลัะกรรมีการ

ชืุ่ดูย่อยในชื่่วงที่่�ผ่านมีา
5. กรณ้การสี่รรหากรรมีการอิสี่ระ  ติ้องมี่คุณสี่มีบััติิติามีหลัักเกณฑ์์ข้องติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย  แลัะ ก.ลั.ติ.
กระบัวนการในการพิจารณาสิรรหากรรมการ
1. คณะกรรมีการสี่รรหามีห่นา้ท่ี่�สี่รรหาแลัะกลัั�นกรองบัคุคลัผูท้ี่รงคณุวฒุ ิท่ี่�มีคุ่ณสี่มีบััติเิหมีาะสี่มีเข้้าดูำารงติำาแหนง่กรรมีการบัรษิทัี่ นำาเสี่นอ

ติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่เพ่�อพิจารณาก่อนเสี่นอท่ี่�ประชุื่มีผู้ถ่ือหุ้น เว้นแติ่กรณ้ท่ี่�มิีใชื่่เป็นการออกติามีวาระ คณะกรรมีการสี่รรหาอาจพิจารณาแต่ิงติั�ง
บัุคคลัเข้้าเป็นกรรมีการบัริษัที่แที่นติำาแหน่งกรรมีการท่ี่�ว่างลัง ในการประชืุ่มีคณะกรรมีการคราวถืัดูไป เว้นแติ่วาระข้องกรรมีการจะเหลั่อน้อยกว่า 2 
เดูอ่น ติามีข้้อบัังคบััข้องบัรษิทัี่ ทัี่�งน้�บัคุคลัท่ี่�เข้้ามีาเปน็กรรมีการบัรษิทัี่ดูงักลัา่วจะมีว่าระการดูำารงติำาแหนง่เที่า่กบััวาระท่ี่�ยงัเหลัอ่อยู่ข้องกรรมีการบัรษิทัี่
ที่่�ตินแที่น

2. คณะกรรมีการสี่รรหาวิเคราะห์ที่ักษะ ประสี่บัการณ์ ความีรู้  แลัะความีเชื่่�ยวชื่าญเฉพาะดู้านข้องคณะกรรมีการ มี่คุณสี่มีบััติิเหมีาะสี่มี
ติอบัสี่นองความีติ้องการข้องติำาแหน่งที่่�ว่างลัง โดูยจัดูที่ำาติารางความีรู้  ความีชื่ำานาญเฉพาะดู้านข้องกรรมีการ  (Board  Skill  Matrix)  เพ่�อเป็นข้้อมีูลั
ใชื่้ประกอบัการพิจารณาสี่รรหากรรมีการให้สี่อดูคลั้องกับักลัยุที่ธ์ในการดูำาเนินธุรกิจข้องบัริษัที่
 นอกจากน้�ในการสี่รรหาคัดูเลัอ่กกรรมีการรายใหม่ี คณะกรรมีการสี่รรหาไดู้พจิารณาเพิ�มีเติมิีในเร่�องความีรู ้ ความีสี่ามีารถื  ประสี่บัการณ์
ที่่�เป็นประโยชื่น์ติ่อการปฏิิบััติิหน้าที่่�กรรมีการแลัะมี่ความีจำาเป็นติ่อองค์ประกอบัข้องโครงสี่ร้างคณะกรรมีการที่่�ยังข้าดูอยู่

3. นอกจากน้�คณะกรรมีการสี่รรหาไดู้พจิารณาบุัคคลัท่ี่�เสี่นอช่ื่�อเข้้าดูำารงติำาแหน่งกรรมีการบัริษทัี่เพิ�มีเติมิีจากที่ำาเนย้บักรรรมีการอาชื่พ่  ข้อง
สี่มีาคมีสี่่งเสี่ริมีสี่ถืาบัันกรรมีการบัริษัที่ไที่ย  (IOD) 

ค่้ณสิมบััติิกรรมการอิสิระ 
บัริษัที่ฯ กำาหนดูนิยามีแลัะคุณสี่มีบััติิข้องคณะกรรมีการอิสี่ระข้องบัริษัที่ ซึ่่�งเข้้มีกว่าข้้อกำาหนดูข้ั�นติำ�าข้อง ก.ลั.ติ. ระบัุอยู่ในแบับั 56-1  แลัะ

เอกสี่ารแนบัหนังสี่่อบัอกกลั่าวเชื่ิญประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้น ครั�งที่่�  56 ปี พ.ศ. 2564 พร้อมีเผยแพร่ผ่าน  website ข้องบัริษัที่ (http://www.icc.co.th)  

การกำากับดููแลกิจการ 



รายงานประจำาปี 2563116

สิิที่ธิิของผูู้�ถืือห้�นรายย่อยในการเสินอชุื�อกรรมการ
บัรษิทัี่ฯ เปิดูโอกาสี่ให้ผูถ้ือ่หุ้นรายย่อยม่ีสี่ทิี่ธิเสี่นอชื่่�อบุัคคลัเพ่�อรบััการพิจารณาเลัอ่กติั�งเป็นกรรมีการบัริษัที่ เป็นการล่ัวงหน้ากอ่นการประชุื่มี

สี่ามีัญผู้ถื่อหุ้นติามีหลัักเกณฑ์์ที่่�บัริษัที่ฯ กำาหนดู แลัะเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่ (http://www.icc.co.th)

2. วิธิ่การสิรรหาค่ัดูเลัือกบั้ค่ค่ลัที่่�จะแติ่งติั�งเป็นผูู้�บัริหารระดูับัสิูงสิ้ดู
การสิรรหาผูู้�บัริหารระดูับัสิูงสิ้ดู
คณะกรรมีการสี่รรหา เป็นผู้พิจารณาคัดูเลั่อกผู้บัริหารระดูับัสีู่งสีุ่ดูข้องบัริษัที่ โดูยคัดูเลั่อกจากผู้บัริหารปัจจุบัันหร่อบัุคคลัอ่�น ท่ี่�มี่ความีรู้

ความีสี่ามีารถืมีค่ณุสี่มีบััติเิหมีาะสี่มีเข้้าใจในธรุกจิข้องบัรษิทัี่เป็นอยา่งดู่  แลัะสี่ามีารถืบัรหิารงานใหบ้ัรรลัวุตัิถืปุระสี่งค ์เป้าหมีาย ท่ี่�คณะกรรมีการบัรษิทัี่
มีอบัหมีาย แลัะไมี่มี่ลัักษณะติ้องห้ามีติามีกฎหมีาย พร้อมีนำาเสี่นอที่่�ประชืุ่มีคณะกรรมีการบัริษัที่เพ่�อพิจารณาแติ่งติั�งติ่อไป

คณะกรรมีการบัริษัที่ กำาหนดูหน้าท่ี่�ความีรับัผิดูชื่อบัข้องผู้บัริหารระดูับัสีู่งสีุ่ดูไว้อย่างชื่ัดูเจน ประธานกรรมีการบัริหาร (CEO) ในฐานะ
หัวหน้าฝ่่ายจัดูการ ซึ่่�งไดู้รับัการแติ่งติั�งจากคณะกรรมีการบัริษัที่ให้มี่หน้าที่่�ดููแลัการดูำาเนินธุรกิจบัริหารการงานข้องบัริษัที่  

อ่กทัี่�งบัริษัที่ฯ ไดู้กำาหนดูนโยบัายในการสี่่บัที่อดูติำาแหน่งในกรณ้ท่ี่�ม่ีเหติุการณ์ฉุกเฉินหร่อการเกษ่ยณอายุข้องผู้บัริหารระดูับัสูี่งสุี่ดู โดูยม่ี
กระบัวนการสี่รรหาที่่�ชื่ัดูเจน แลัะโปร่งใสี่

การสิรรหาผูู้�บัริหาร
บัริษัที่ฯ พิจารณาสี่รรหาพนักงานภายในบัริษัที่ที่่�มี่ความีรู้ ความีสี่ามีารถื แลัะประสี่บัการณ์เก่�ยวกับังานที่่�ติ้องรับัผิดูชื่อบัในสี่ายงานนั�นๆ  

เพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�เป็นผู้บัริหาร โดูยบัริษัที่ฯ ไดู้พัฒนาสี่ร้างความีพร้อมีให้ทีุ่กคนม่ีโอกาสี่ก้าวข่้�นมีาเป็นผู้บัริหารในอนาคติ โดูยผ่านขั้�นติอนการประเมิีน
ศกัยภาพข้องพนกังาน  ซ่ึ่�งพนกังานท่ี่�ไดูร้บััการประเมีนิวา่มีศ่กัยภาพในการที่ำางานดู ่จะไดูร้บััมีอบัหมีายงานท่ี่�ที่า้ที่ายแลัะมีห่นา้ท่ี่�ความีรบััผดิูชื่อบัท่ี่�สี่งู
ข้่�น ซึ่่�งบัริษัที่ฯ เติร่ยมีความีพร้อมีในการพัฒนาพนักงานทีุ่กระดูับัเพ่�อที่ดูแที่นในกรณ้ที่่�มี่ติำาแหน่งงานว่างลัง ในกรณ้ที่่�ไมี่สี่ามีารถืสี่รรหาบัุคคลัภายใน
ที่่�เหมีาะสี่มี จะพิจารณาสี่รรหาจากบัุคคลัภายนอกที่่�มี่ความีรู้ ความีสี่ามีารถื ประสี่บัการณ์ วิสี่ัยที่ัศน์ แลัะที่ัศนคติิที่่�ดู่ติ่อองค์กร แลัะเสี่นอติ่อประธาน
กรรมีการบัริหาร เพ่�อพิจารณาอนุมีัติิ
การกำากับัดููแลัการดูำาเนินงานของบัริษััที่ย่อย แลัะบัริษััที่ร่วม 

บัรษิทัี่ฯ  มีบ่ัรษิทัี่ยอ่ย  3 บัรษิทัี่  นโยบัายแลัะวธิป่ฏิบัิัติิในการสี่ง่ผูบ้ัรหิารข้องบัรษิทัี่ เข้้าไปเปน็กรรมีการบัรษิทัี่ในบัรษิทัี่ยอ่ย โดูยมีป่ระธาน
กรรมีการบัริหาร เป็นประธานบัริษัที่ในบัริษัที่ย่อย มี่บัที่บัาที่อำานาจหน้าที่่�ในการกำากับัแลัะบัริหารงานข้องบัริษัที่ย่อย กำาหนดูให้ใชื่้นโยบัายบััญชื่่ติามี
บัริษัที่ใหญ่ แลัะในการที่ำากิจกรรมีใดูๆ ให้เป็นไปติามีข้้อกำาหนดูข้องบัริษัที่ใหญ่ซึ่่�งเป็นบัริษัที่ในติลัาดูหลัักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย

นอกจากน้�บัรษิทัี่ฯ  ไดู้กำาหนดูให้บัคุคลัท่ี่�ไดูร้บััแต่ิงติั�งจากบัริษทัี่ ติอ้งดููแลัใหบ้ัรษิทัี่ยอ่ยมีก่ารปฏิบัิัติิแลัะเปิดูเผยข้้อมีลูัสี่ำาคัญติามีหลักัเกณฑ์์
ติา่งๆ  ในลักัษณะเดูย่วกบััหลักัเกณฑ์ท่์ี่�บัริษัที่ฯ ปฏิบัิัติ ิอาที่เิชื่น่ การที่ำารายการท่ี่�เก่�ยวโยงกัน การไดูม้ีาหรอ่จำาหนา่ยไปซ่ึ่�งสิี่นที่รัพย ์หรอ่การที่ำารายการ
สี่ำาคัญอ่�นๆ

บัริษัที่ฯ มี่บัริษัที่ร่วมี 7 บัริษัที่ ซึ่่�งเป็นการร่วมีลังทีุ่นในกิจการข้องบัริษัที่ในเคร่อแลัะบัริษัที่อ่�น ๆ บัริษัที่ฯ ไมี่มี่อำานาจควบัคุมีกิจการใน
บัริษัที่ที่่�ลังทีุ่น  การบัริหารงานข้องบัริษัที่ดูังกลั่าวข้่�นอยู่กับัคณะกรรมีการข้องแติ่ลัะบัริษัที่

นโยบัายแลัะวิธ่ปฏิิบััติิในการสี่่งบัุคคลัเพ่�อเป็นติัวแที่นข้องบัริษัที่ไปดูำารงติำาแหน่งกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร  ในบัริษัที่ร่วมีหร่อบัริษัที่ลังทีุ่น  
บัรษิทัี่ในเครอ่สี่หพัฒนม์ีท่่ี่มีผูบ้ัริหารระดัูบัสี่งูเป็นผูพ้จิารณาว่า  บัรษิทัี่อ่�นนั�นประกอบัธุรกจิอะไร ม่ีความีจำาเป็นติอ้งให้กรรมีการบัริษทัี่หรอ่ผูบ้ัริหารจาก
บัรษิทัี่ใดูบัรษิทัี่หน่�งในกลัุม่ีเข้้าไปเป็นตัิวแที่นข้องกลัุม่ีในฐานะผู้ร่วมีลังที่นุหรอ่ติามีสี่ญัญารว่มีที่นุหรอ่ไม่ี หากจำาเปน็ติอ้งสี่ง่จะพจิารณากรรมีการบัริษทัี่
หร่อผู้บัริหารในกลัุ่มีที่่�มี่ความีรู้ ความีสี่ามีารถื แลัะมี่ความีชื่ำานาญในธุรกิจนั�น ๆ

การดููแลัเรื�องการใชุ�ข�อมูลัภายใน
บัริษัที่ฯ ม่ีมีาติรการดููแลัเร่�องการใช้ื่ข้้อมีูลัภายใน โดูยกำาหนดูไว้ในจริยธรรมีในการดูำาเนินธุรกิจท่ี่�ต้ิองปฏิิบััติิต่ิอบัริษัที่แลัะผู้ถื่อหุ้น แลัะ

กำาหนดูไว้ในจรรยาบัรรณกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน ให้กรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน ปฏิิบััติิหน้าที่่�ดู้วยความีซึ่่�อสี่ัติย์ มี่ความี
รับัผิดูชื่อบั มี่วินัยแลัะมี่จิติสี่ำาน่กที่่�ดู่ติ่อสี่่วนรวมีแลัะติ่อตินเอง  

ไมี่ใช้ื่ติำาแหน่งหน้าท่ี่�แสี่วงหาประโยชื่น์เพ่�อตินเอง แลัะ/หรอ่ผูอ่้�นโดูยมิีชื่อบั รกัษาผลัประโยชื่น์แลัะที่รัพย์สี่นิข้องบัริษทัี่ โดูยไม่ีนำาข้อ้มูีลัแลัะ
ที่รพัยส์ี่นิข้องบัรษิทัี่ไปใชื่ ้เพ่�อประโยชื่น์ข้องตินเอง แลัะ/หรอ่ผู้อ่�น แลัะหา้มีกระที่ำาการอนัเปน็การสี่นับัสี่นนุบัคุคลัอ่�นใดูใหท้ี่ำาธรุกจิแข้ง่ข้นักบัับัรษิทัี่  ซ่ึ่�ง
บัริษัที่ฯ ไดู้แจกนโยบัายในการกำากับัดููแลักิจการ  หลัักการกำากับัดููแลักิจการ  5  หมีวดู จริยธรรมีในการดูำาเนินธุรกิจ แลัะจรรยาบัรรณกรรมีการบัริษัที่  
ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน ให้กรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน เพ่�อเป็นแนวที่างในการปฏิิบััติิตินในการดูำาเนินธุรกิจ แลัะเป็นหลัักย่ดูในการที่ำางาน 
แลัะเผยแพร่ผ่าน website ข้องบัริษัที่ (http://www.icc.co.th)  

ในระเบ่ัยบัข้อ้บัังคบััเก่�ยวกบััการที่ำางานข้องบัรษิทัี่ ม่ีกำาหนดูเร่�องดูงักลัา่วแลัะกำาหนดูบัที่ลังโที่ษที่างวนิยัไวส้ี่งูสี่ดุู คอ่การเลิักจา้ง ซ่ึ่�งกรรมีการ
บัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงานไดู้ปฏิิบััติิติามีที่่�กำาหนดู

บัริษัที่ฯ มี่มีาติรการดููแลัการซึ่่�อข้ายหลัักที่รัพย์ข้องบัริษัที่  โดูยกำาหนดูไว้ในจรรยาบัรรณกรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงาน ห้ามีมีิ
ให้กรรมีการบัริษัที่ ผู้บัริหาร แลัะพนักงานซึ่่�งอยู่ในหน่วยงานที่่�รับัที่ราบัข้้อมีูลัภายใน ที่ำาการซึ่่�อข้ายหลัักที่รัพย์ข้องบัริษัที่ชื่่วง 1 เดู่อน ก่อนการเปิดู
เผยงบัการเงินแก่สี่าธารณชื่น แลัะภายหลัังงบัการเงินเปิดูเผยแลั้ว 24 ชื่ั�วโมีง ยกเว้นการซึ่่�อข้ายติามีธุรกรรมีปกติิ ซึ่่�งไมี่เก่�ยวเน่�องจากข้้อมีูลัภายในดูัง
กลั่าว

การกำากับดููแลกิจการ 
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นอกจากนั�นในการประชื่มุีคณะกรรมีการบัรษิทัี่ที่กุครั�ง มีก่ารรายงานการซ่ึ่�อข้ายหลักัที่รพัยแ์ลัะการถือ่ครองหลักัที่รพัยข์้องกรรมีการบัรษิทัี่แลัะ
ผู้บัริหาร รวมีคู่สี่มีรสี่แลัะบัุติรที่่�ยังไมี่บัรรลัุนิติิภาวะให้ที่่�ประชืุ่มีรับัที่ราบั หากมี่การซึ่่�อข้ายหลัักที่รัพย์ข้องบัริษัที่จะติ้องแจ้งให้บัริษัที่ แลัะ ก.ลั.ติ. ที่ราบั
ทีุ่กครั�ง ติามีกฎเกณฑ์์ข้อง ก.ลั.ติ.

ในปี 2563 ท่ี่�ผ่านมีากรรมีการบัริษทัี่แลัะผูบ้ัริหาร ไดู้ปฏิบัิัติติิามีนโยบัายอย่างเคร่งครัดูไม่ีปรากฏิการซ่ึ่�อข้ายหุ้นในช่ื่วงเวลัาท่ี่�ห้ามี แลัะไม่ีปรากฏิ
การซึ่่�อข้ายหุ้นโดูยใชื่้ข้้อมีูลัภายในข้องบัริษัที่ ที่ั�งน้�มี่กรรมีการบัริษัที่ 1 ที่่าน ซึ่่�อข้ายหุ้นข้องบัริษัที่ แลัะไดู้แจ้งให้ ก.ลั.ติ. รับัที่ราบัติามีระยะเวลัาที่่�
กำาหนดู พร้อมีรายงานการถื่อครองหลัักที่รัพย์ให้คณะกรรมีการบัริษัที่ที่ราบัดู้วย

อ่กทัี่�งยังกำาหนดูนโยบัายให้กรรมีการแลัะผู้บัริหารต้ิองแจ้งติ่อคณะกรรมีการบัริษัที่เก่�ยวกับัการซ่ึ่�อข้ายหุ้นข้องบัริษัที่ลั่วงหน้าก่อนการซ่ึ่�อข้าย
อย่างน้อย 1 วัน

นอกจากน้� บัริษัที่ฯ ยังมี่มีาติรการดููแลัการมี่สี่่วนไดู้เสี่่ยข้องกรรมีการ กำาหนดูให้กรรมีการบัริษัที่ แลัะผู้บัริหารติ้องรายงานให้คณะกรรมีการ
บัริษัที่ที่ราบัทีุ่กครั�งถื่งการมี่สี่่วนไดู้เสี่่ยข้องติน หร่อข้องบัุคคลัที่่�เก่�ยวข้้อง ติามีหลัักเกณฑ์์ข้อง พ.ร.บั. หลัักที่รัพย์แลัะติลัาดูหลัักที่รัพย์ แลัะรายงานให้
คณะกรรมีการบัริษัที่ที่ราบัทีุ่กครั�งที่่�มี่การเปลั่�ยนแปลัง

ในปี 2563 ที่่�ผ่านมีา กรรมีการบัริษัที่แลัะผู้บัริหารไดู้ปฏิิบััติิติามีหลัักเกณฑ์์อย่างเคร่งครัดู

ค่่าติอบัแที่นของผูู้�สิอบับััญชุ่
1. ค่าติอบัแที่นจากการสี่อบับััญชื่่
 บัริษัที่ฯ แลัะบัริษัที่ย่อย ไดู้รับัอนุมีัติิจากที่่�ประชืุ่มีสี่ามีัญผู้ถื่อหุ้นให้จ่ายค่าติอบัแที่นการสี่อบับััญชื่่โดูยมี่รายลัะเอ่ยดู ดูังน้�

โดูยบัริษัที่ Canchana International Co., Ltd. แลัะบัริษัที่ ไหมีที่อง จำากัดู ไมี่ไดู้ใชื่้ผู้สี่อบับััญชื่่รายเดู่ยวกับับัริษัที่ เน่�องจาก
1.   บัริษัที่ ไหมีที่อง จำากัดู  สี่ามีารถืติ่อรองราคาค่าสี่อบับััญชื่่กับัผู้สี่อบับััญช่ื่รายเดูิมีไดู้ถืูกกว่ารายอ่�น
2.   บัริษัที่ Canchana  International  Co., Ltd. เป็นบัริษัที่ที่่�อยู่ติ่างประเที่ศ แลัะสี่ามีารถืติ่อรองราคาค่าสี่อบับััญชื่่ไดู้ติำ�ากว่าปีก่อน
3.   บัริษัที่ Amis Du Mon de SARL เลัิกกิจการแลัะเสี่ร็จชื่ำาระบััญชื่่ติามีกระบัวนการกฎหมีายข้องประเที่ศฝ่รั�งเศสี่ในไติรมีาสี่ 3 ปี 2563 

แติ่ในปี 2563 ยังมี่การจ่ายค่าสี่อบับััญชื่่สี่ำาหรับัการเสี่ร็จชื่ำาระบััญชื่่
ถื่งแมี้ว่าบัริษัที่ย่อยบัางบัริษัที่ไมี่ไดู้ใชื่้ผู้สี่อบับััญชื่่รายเดู่ยวกับับัริษัที่  แติ่บัริษัที่ฯ  มี่วิธ่การดููแลั แลัะติิดูติามีให้แติ่ลัะบัริษัที่สี่ามีารถืจัดูที่ำา

งบัการเงินไดู้ที่ันติามีกำาหนดูเวลัา
2. ค่าบัริการอ่�น

ในรอบัปี 2563 บัรษิทัี่ฯ แลัะบัรษิทัี่ยอ่ยไม่ีมีก่ารจ่ายค่าติอบัแที่นข้องงานบัริการอ่�นให้แกผู่ส้ี่อบับััญช่ื่ข้องบัริษทัี่  แลัะบัริษทัี่ย่อย  สี่ำานกังาน
สี่อบับััญชื่่ที่่�ผู้สี่อบับััญชื่่สี่ังกัดู  บัุคคลัหร่อกิจการที่่�เก่�ยวข้้องกับัผู้สี่อบับััญชื่่แลัะสี่ำานักงานสี่อบับััญชื่่ที่่�ผู้สี่อบับััญชื่่สี่ังกัดู

ค่่าติอบัแที่นจากการสิอบับััญชุ่ 2563 2562

บัริษัที่ ไอ.ซึ่่.ซึ่่. อินเติอร์เนชื่ั�นแนลั จำากัดู (มีหาชื่น) 2,695,000 2,480,000

บัริษัที่ย่อย       506,477       534,871

(ปี 2563 = 3 บัริษัที่, ปี 2562 = 4 บัริษัที่)

รวม 3,201,477 3,014,871

การกำากับดููแลกิจการ 


