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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 การประกอบธุรกจิของบริษทั 
 บริษทัฯ ก่อตั้งข้ึนในปี   2507   ในนามหา้งหุน้ส่วนจ ากดั อินเตอร์เนชัน่แนล   คอสเมติคส์   (เพ้ียซ)   
ทุนจดทะเบียน 100,000.- บาท  มีพนกังาน 7 คน  เพ่ือด าเนินธุรกิจเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเพ้ียซ 
และไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัเป็นบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอสเมติคส์ (เพ้ียซ) จ ากดั  ในปี  2508  และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น
บริษทั  อินเตอร์เนชัน่แนล คอสเมติคส์ จ ากดั  ในปี  2516  หลงัจากปี 2513  เป็นตน้มา  บริษทัฯ เร่ิมขยายแนว
ผลิตภณัฑ ์  โดยรับเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์ดชั้นใน  “วาโก”้    ผลิตภณัฑสุ์ภาพบุรุษ   “แอร์โรว”์  และ
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ อีกหลายประเภท  ปี  2548  บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมแนะน า ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง    BSC Cosmetology   
ข้ึนเพ่ือสร้าง  Brand  เคร่ืองส าอางในเครือสหพฒัน ์ใหก้า้วสู่ระดบัสากล  บริษทัฯ ไดส้ร้างสรรคน์วตักรรม น าเสนอ
สินคา้ และบริการท่ีทนัสมยัสู่ตลาดมาโดยตลอด ปัจจุบนั บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑห์ลากหลายประเภท
ภายใตแ้บรนดต่์างๆ กวา่ 100 แบรนด ์ครอบคลุมผลิตภณัฑ ์  ประเภทเคร่ืองส าอาง เคร่ืองหอม ชุดชั้นในสตรี เส้ือผา้
สุภาพสตรี  เส้ือผา้สุภาพบุรุษ ชุดชั้นในชาย เส้ือผา้และอุปกรณ์กีฬา เส้ือผา้เดก็ เคร่ืองหนงั นาฬิกา สินคา้อุปโภค 
และบริโภค รวมถึงน ้าด่ืม น ้านมถัว่เหลืองสูตรต่างๆ  และผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ฯลฯ  ซ่ึงทุกผลิตภณัฑจ์ะสร้าง 
สรรคน์วตักรรมสินคา้และบริการเขา้สู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง  บริษทัฯ ไดร่้วมกบัพนัธมิตรทั้ง  8 แห่ง  ตามจงัหวดั
ส าคญัๆ  เพ่ือเป็นศูนยก์ลางอ านวยความสะดวกและบริการลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด  ดงัน้ี 
               ท่ีเชียงใหม่ คือ บริษทั อินทนิลเชียงใหม่ จ ากดั 

ท่ีสงขลา คือ บริษทั อินเตอร์เซา้ท ์จ ากดั 
ท่ีขอนแก่น คือ บริษทั แคน จ ากดั 
ท่ีภูเกต็ คือ บริษทั ซนั แอนด ์แซนด ์จ ากดั 
ท่ีชลบุรี คือ บริษทั อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ ากดั 
ท่ีนครราชสีมา  คือ บริษทั โคราชวฒันา จ ากดั 
ท่ีนครสวรรค ์ คือ บริษทั ปากน ้าโพวฒันา จ ากดั 
ท่ีพิษณุโลก คือ บริษทั มหาราชพฤกษ ์จ ากดั 

  บริษทัฯ เป็นผูน้ าในดา้นธุรกิจการจดัจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ในประเทศ และจากต่างประเทศ  และจาก 
นวตักรรม ขององคค์วามรู้  ขององคก์รบริษทั และบริษทัในเครือ อุตสาหกรรมหลกั คือ อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง
และเคร่ืองหอม  อุตสาหกรรมเพ่ือสุขอนามยัของเส้นผม  ผิวพรรณ  อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มครบวงจร  
ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และการออกก าลงักาย อุตสาหกรรมเพ่ือการซกัลา้ง  และบ ารุงรักษาเคร่ืองนุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมแฟชัน่เคร่ืองหนงั เป็นตน้ 
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1. วสัิยทศัน์/ พนัธกจิ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน  ปี  2562 - 2564   
 คณะกรรมการบริษทั   ใหค้วามส าคญัในการด าเนินงานของบริษทั  โดยมีส่วนร่วมในการก าหนด วิสยัทศัน/์
พนัธกิจ  เป้าหมาย  และกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษทั     ก าหนดทิศทางการด าเนินงานธุรกิจใหส้อดคลอ้ง 
กบัทิศทางการแข่งขนัของตลาด   
 ในปี  2563  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดร่้วมพิจารณาก าหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  เป้าหมาย  และ 
กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ  ในระยะเวลา  3  ปี  ตั้งแต่ปี  2562 - 2564   เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังาน  มีจุดมุ่งหมาย
ไปในทิศทางเดียวกนั   และใหท้บทวนเป็นประจ าทุกปี    เพ่ือใหวิ้สยัทศันแ์ละพนัธกิจของบริษทัสอดคลอ้งกบั 
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 
 โดยในปี  2564  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี  15  มกราคม  2564  ไดพิ้จารณาทบทวนวิสยัทศัน ์ 
พนัธกิจของบริษทัแลว้  เห็นวา่ยงัมีความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั   และสอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบนั 
 วสัิยทัศน์  
            เป็นบริษทัชั้นน าในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในธุรกิจ Fashion & Lifestyle   ท่ีขบัเคล่ือน
องคก์รดว้ยนวตักรรม  และความคิดสร้างสรรค ์
 พนัธกจิ  
 1.   วิจยัและพฒันานวตักรรม  ออกแบบและจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 
 2. ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการพฒันาแบรนดสิ์นคา้ใหม่ๆ  พร้อมทั้งการบริหารจดัการ  การขาย        
                 และการตลาดยคุใหม่  เพ่ือเสริมสร้างผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดต่์างๆ ใหเ้ขม้แขง็ 

 3. พฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายรูปแบบใหม่  ท่ีหลากหลาย  ทนัสมยัและผสมผสาน  สามารถตอบสนอง 
                 วิถีชีวิต  และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม   
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพและพฒันาความสามารถในการบริหารจดัการ  ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั 
 5.  มุ่งมัน่พฒันาองคก์รท่ีมีธรรมาภิบาล  เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
  คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการตลาด  และการแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีอยูใ่นสายธุรกิจ
เดียวกนั  รวมทั้งคู่แข่งภายในประเทศ   และ คู่แข่งภายนอกประเทศ   เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน ์ และพนัธกิจ   
จึงไดก้ าหนดค่านิยมหลกั 7  ประการ   เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนในองคก์รยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัร่วมกนั  ภายใตป้รัชญาในการด าเนินธุรกิจ -   สร้างคุณค่าคนดี 
        -   สร้างมูลค่าธุรกิจ 
        -   สร้างโอกาสทางสงัคม 
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            ค่านิยม  
1. สูเ้พ่ือชนะ : เสริมสร้างอุดมการณ์ใหพ้นกังานมีความเป็นนกัสูโ้ดยเร่ิมตน้จากตนเอง เป็นแบบอยา่งให้

ผูอ่ื้น เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย และชนะการแข่งขนัทางธุรกิจ ดว้ยการคิดวางกลยทุธ์ท่ีจะต่อสูใ้นธุรกิจ

ตลอดเวลา และติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ เปิดใจรับการปรับแผนการท างาน 

2. คิดบวก : เสริมสร้างอุดมการณ์ใหพ้นกังานเกิดความคิดเชิงบวก วา่สามารถท างานไดบ้รรลุความส าเร็จ

ตามเป้าหมายอยา่งแน่นอน ไม่มีอะไรท่ีจะหยดุย ั้งความส าเร็จ โดยเนน้ใหคิ้ดประสบความส าเร็จบ่อยๆ 

โดยไม่มีเง่ือนไข 

3. วินยั : สร้างวินยัในการท างาน รวมถึงการส่ือสาร และการปฏิบติังาน ดว้ยความเท่ียงตรง และความผกูพนั

ในการท างานแก่องคก์ร พร้อมติดตามผลปฏิบติังาน และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

4. ศรัทธา : เสริมทศันคติแก่พนกังานใหเ้กิดความศรัทธาต่อตนเองในความสามารถในการท างานใหบ้รรลุ

เป้าหมาย และกระท าความดีทั้งต่อตนเอง และผูอ่ื้น รวมถึงสร้างความศรัทธาของพนกังานท่ีมีต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา องคก์ร และประเทศชาติ เพ่ือใหเ้กิดความภาคภูมิใจ ความ

เช่ือมัน่ และเกิดความผูกพนัในการท างาน 

5. รวดเร็ว : พฒันาบุคลากรใหเ้กิดความตระหนกัถึงการตอบสนองท่ีรวดเร็วในการบริการลูกคา้ ความกลา้

ในการตดัสินใจและปฏิบติังาน โดยยึดคุณค่าของลูกคา้ ดว้ยความสมดุลกบัความเป็นพนกังานขององคก์ร

ในหนา้ท่ีรับผิดชอบอยา่งเป็นรูปธรรม 

6. ซ่ือสตัย ์เท่ียงธรรม : ปลูกฝังความซ่ือสตัย ์เท่ียงธรรมใหพ้นกังานมีความซ่ือสตัยท์ั้งต่อตนเอง ผูอ่ื้น องคก์ร 

สงัคม รวมถึงประเทศชาติ ทั้งในท่ีลบั และในท่ีแจง้ 

7. สามคัคี : สร้างวิธีคิดท่ีสร้างความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียว มุ่งไปในทิศทางเดียวกบัองคก์ร  ดว้ยความร่วมแรง

ร่วมใจ  ร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

   บริษทัฯ มุ่งเนน้ในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และสร้างคุณค่าแก่ลูกคา้  ดว้ยการมีแบรนดท่ี์
หลากหลาย  เพ่ือตอบสนองลูกคา้ทุกรูปแบบ  มุ่งเนน้พฒันาเครือข่ายธุรกิจ  ร่วมกบัคู่คา้  และลูกคา้ในหลากหลาย
ช่องทางการจ าหน่าย รวมทั้งพฒันา  ปรับเปล่ียนระบบและกระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบ ความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีแปรเปล่ียน โดยการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล เพ่ือสร้างคุณค่าท่ีเหมาะสมแก่
กลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ  รวมถึงประสิทธิภาพ  และความรวดเร็วในการตอบสนองลูกคา้  และคู่คา้  ร่วมสร้างธุรกิจดว้ยกนั
อยา่งย ัง่ยืน  โดยจดัท าแผนธุรกิจตั้งแต่ปี  2562- 2564  ซ่ึงมีเป้าหมายทางการเงิน  เป้าหมายการเติบโตของบริษทั  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการท าก าไรสูงสุดใหก้บับริษทั  โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมายดงักล่าว  โดยใช้
กลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี  
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กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ  
 เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษทับรรลุเป้าหมายขององคก์รตามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจท่ีวางไว ้ บริษทัฯ  
จึงก าหนดแผนกลยทุธ์เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  ดงัน้ี 

1. กลยทุธ์ สร้าง ออกแบบ และจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  ท่ีน่าสนใจ  ผา่นการวิจยัและพฒันานวตักรรม  ท่ีมี
ความหลากหลาย  สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. กลยทุธ์  พฒันาแบรนดสิ์นคา้ใหม่ๆ ดว้ยการร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ  พร้อมทั้งจดัการดา้นการขาย  
และการตลาดท่ีเหมาะสมกบัยุคสมยั  เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็  เป็นผูน้ าในตลาด 

3. กลยทุธ์   ผสมผสานความทนัสมยัท่ามกลางความหลากหลาย  ผา่นการพฒันาช่องทางการจ าหน่าย  
รูปแบบใหม่ๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม  โดยน าเทคโนโลยีมาใชอ้  านวยความสะดวก 
แก่ลูกคา้  จนสามารถสร้างความประทบัใจสูงสุดได ้

4. กลยทุธ์ เพ่ิมและพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการ  เทคโนโลยีและซพัพลายเชนคู่กบั
พนัธมิตรทางการคา้  ตั้งแต่การผลิตถึงโลจิสติกส์  เพ่ือส่งมอบและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
อยา่งรวดเร็ว 

5. กลยทุธ์  เติบโตอยา่งต่อเน่ือง  บนหลกัธรรมาภิบาล  เพ่ือมอบส่ิงท่ีดี ๆ  ตอบแทนอยา่งย ัง่ยืนใหก้บัผูถื้อหุน้ 
นกัลงทุน  พนัธมิตร  ผูเ้ก่ียวขอ้ง  รวมถึงพฒันาบุคลากรในองคก์รอยา่งต่อเน่ืองใหมี้ศกัยภาพ  และพร้อม
ต่อการเปล่ียนแปลงและแข่งขนั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดติ้ดตามดูแลใหมี้การน ากลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติั  โดยฝ่ายจดัการจะ
รายงานแผนการปฏิบติังาน และการวางแผนกลยทุธ์  ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั
รับทราบตามล าดบัเป็นประจ าทุกเดือน  ซ่ึงในการประชุมแต่ละคณะจะก าหนดเป็นวาระ รับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษทัแต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผนกลยทุธ์รายไตรมาส  ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริษทัจะใหข้อ้เสนอแนะในเร่ืองท่ีฝ่ายจดัการควรน าไปพฒันาปรับปรุง  
โครงการในอนาคต  
 บริษทัฯ  มีนโยบายสร้างแบรนดใ์หม่ และขยายช่องทาง  Online  Business  และ  Specialty Shop  ท่ีบริษทัฯ  
บริหารเอง  เพ่ือรองรับกบัสภาวะตลาด  และแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภครุ่นใหม่ ๆ  ท่ีเปล่ียนแปลงไป  พร้อมพฒันา
สินคา้ใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคา้หลากหลายมากข้ึน 
 

 2. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
  บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจทางดา้นการคา้ส่งและการคา้ปลีกใหก้บัร้านคา้ทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ
ผลิตภณัฑข์องบริษทัส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑท่ี์เนน้ทางดา้นความสวยงาม ตามค าขวญัของบริษทัท่ีวา่  “เราสรรสร้าง
ความสุข และความสวยงามใหป้วงชน”  
 
 
 



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

    

หนำ้  5 

 

 นอกจากน้ีบริษทัฯ  ไดข้ยายแนวธุรกิจการบริการต่าง ๆ  เพ่ิมข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
ไดแ้ก่ 

 โครงการบตัรสมาชิก His & Her Plus Point “สะสมความสุข  สะสมคะแนน” โดยเชิญชวนลูกคา้สมคัร 
เป็นสมาชิกบตัร His  &  Her  เพ่ือสะสมคะแนนจากการซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั ณ เคานเ์ตอร์ปกติใน
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการทัว่ประเทศ   

 His & Her Shop  ร้านคา้ท่ีรวบรวมสินคา้แฟชัน่ของบริษทั  โดยเนน้การตกแต่งร้านท่ีทนัสมยั  ท่ามกลาง
บรรยากาศท่ีอบอุ่นและบริการท่ีดี  ซ่ึงในปี 2563  มีร้าน  His & Her Shop ทัว่ประเทศเป็นจ านวน 73 ร้าน 

 His & Her ShopSmart   แคตตาลอ็กไลฟ์สไตลช์อ้ปป้ิง  อีกหน่ึงช่องทางการจดัจ าหน่าย  อ  านวยความ
สะดวกใหลู้กคา้สามารถเลือกซ้ือ  สินคา้ในแคตตาลอ็ก  และสั่งซ้ือสินคา้ทางโทรศพัท ์ เวบ็ไซต ์ แฟกซ์  
หรือทางไปรษณีย ์ พร้อมรับบริการจดัส่งสินคา้ถึงบา้น   เป็นการตอบสนองไลฟ์สไตลก์ารชอ้ปป้ิงท่ี 
ทนัสมยัและสะดวกสบาย 

 ICC  Line Official Account ตอบโจทยลู์กคา้ในโลกออนไลน์ เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารผา่น
โซเชียลเน็ตเวิร์ค   เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสาร และโปรโมชัน่ของผลิตภณัฑภ์ายใตช่ื้อ  
“Let’s Shop ICC” 

 www.eThailandBEST.com  ชอ้ปป้ิงมอลลอ์อนไลน ์ท่ีรวบรวมสินคา้ไวอ้ยา่งครบครัน หลากหลาย
หมวดหมู่ ดว้ยวิธีง่าย ๆ เพียงแค่ปลายน้ิวคลิก คุณกส็ามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวกสบายตลอด 24 
ชัว่โมง  ตอบโจทยค์รบครันดว้ยสินคา้คุณภาพดีในราคาท่ีคุม้ค่าจากกลุ่มผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้ในเครือ 
“สหพฒัน์”  กลุ่มบริษทัชั้นน าท่ีอยูคู่่ประเทศไทยมากกวา่ 60 ปี 

 ร่วมมือกบั Lazada พนัธมิตรออนไลนร์ะดบัโลก ในการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ผา่นทาง
ออนไลนท่ี์เวบ็ไซต ์www.lazada.co.th  ครองความแขง็แกร่งของธุรกิจจากการจดัจ าหน่ายสินคา้หนา้
ร้านคา้สู่แพลตฟอร์มออนไลน ์ตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 

 ธุรกจิและผลติภัณฑ์ใหม่ ปี 2563  
 BSC STERITECH  เปิดตวัอุปกรณ์นวตักรรมใหม่  เคร่ืองผลิตน ้ายาฆ่าเช้ือง่ายๆ  ดว้ยตวัเอง โดยเปล่ียน

จากน ้าประปาภายในบา้นใหเ้ป็น  น า้อเิลก็โทรไลต์ สามารถใชฆ่้าเช้ือดว้ยธรรมชาติ 100%  อาทิ ฉีดพ่น
ดบักล่ิน ลา้งผกั  ผลไม ้ ท าความสะอาดครัว ฉีดพ่นมือ ฉีดพ่นบริเวณผิวท่ีเป็นสิว ตลอดจนความสะอาด
สุขอนามยัฆ่าเช้ือโรคต่างๆ  รวมถึงเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยไดรั้บ  
การจดสิทธิบตัร จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย,์ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 งาน
ประกวดส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ประจ าปี 2562  พร้อมผา่นการทดสอบ
จากสถาบนัชั้นน า 

 PURE CARE BSC  Vegan  เคานเ์ตอร์แบรนดไ์ทย แบรนดแ์รกท่ีผลิตคิดคน้เคร่ืองส าอาง Vegan ซ่ึงเป็น
เคร่ืองส าอางท่ีไม่มีส่วนผสมจากสตัวแ์ละไม่ทดลองผลิตภณัฑก์บัสตัว ์ใชส่้วนผสมจากธรรมชาติ  พฒันา
และคิดคน้เพ่ือผิวสาวชาวเอเชีย ผา่นการทดสอบ Clinically Tested มัน่ใจไดว้า่ไม่ก่อใหเ้กิดการระคาย
เคือง และใหผ้ิวแลดูสุขภาพดี  

http://www.ethailandbest.com/
http://www.ethailandbest.com/
http://www.ethailandbest.com/
http://www.ethailandbest.com/
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 ARTY PROFESSIONAL  X  Snoopy  ไดแ้รงบนัดาลใจจากความน่ารักสนุกสนานและความมัน่ใจของ
ตวัการ์ตูน Snoopy   ในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี  ARTY  PROFESSIONAL  และฉลองครบรอบ 70 ปี  
Snoopy  จึงไดน้ ามารังสรรคเ์ป็น Collection พิเศษ  ARTY PROFESSIONAL  X Snoopy  พร้อมสไตล์
การแต่งหนา้ท่ีมาในแบบสีสนัสดใสส่ือถึงความสนุกสนานและมัน่ใจในตวัเอง  Collection  พิเศษน้ี  
มาพร้อมลายการ์ตูนน่ารักของสนู๊ปป้ีและผองเพ่ือนบนบรรจุภณัฑ ์  และกล่องบรรจุภณัฑท่ี์มีความ 
โดดเด่นสีสนัสดใสน่ารัก 

 ESSENCE ORGANIC HAND SOAP โฟมลา้งมือ เอสเซน้ซ์ ออร์แกนิค มาพร้อมคุณสมบติั ลา้งมือ
สะอาด เพราะมีส่วนผสมของ Rosemary Extract ท่ีช่วยช าระลา้งแบคทีเรียและเช้ือโรค 99.9%   พร้อม
ดว้ยสารสกดัจากธรรมชาติ Aloe Vera  และ Argan Oil  ช่วยบ ารุงมือใหนุ่้มชุ่มช้ืนไม่แหง้กร้าน 

 แคทเธอรีน  กาแฟปรุงส าเร็จรูปและโกโกป้รุงส าเร็จรูป  เทรนดสุ์ขภาพมาแรง  “แคทเธอรีน” ไม่หยดุย ั้ง  
ในคอนเซ็ปต ์ FEEL GOOD  ไม่มีคอเลสเตอรอล  ไม่มีน ้าตาล  รสชาติกลมกล่อมด่ืมไดทุ้กวนั  นึกถึง
เคร่ืองด่ืม FEEL GOOD  นึกถึงแคทเธอรีน 

 

 3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  
  1.  บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 3  บริษทั  และบริษทัร่วม  7  บริษทั   

ช่ือบริษทั ประกอบธุรกิจ ICC  ถือหุน้ (%) 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

  1.  บจ. ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์     99.9997 - 
  2.  บจ. ไหมทอง  ผลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป 58.16 - 
  3.  บจ. เวลิดค์ลาส เรนท ์อะคาร์ รถเช่า - 25.00 
  4.  บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์  แฟชัน่ ผลิตสินคา้ท่ีท าจากหนงัแทแ้ละหนงัเทียม - 28.00 
  5.  บจ. ร่วมอิสสระ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ - 25.00 
  6.  บจ. บุญ แคปปิตอลโฮลด้ิง ลงทุน - 32.00 
  7.  Canchana International Co., Ltd.    
       (ราชอาณาจกัรกมัพชูา)   

จดัจ าหน่ายสินคา้ 
 

60.00 - 

  8. Nanan Cambo Solution Co., Ltd. 
       (ราชอาณาจกัรกมัพชูา) 

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - 49.00 

  9. ร่วมอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์ โรงแรม - 25.00 
10. บจ.รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม  รักษาความปลอดภยั - 25.50 

 

 2.  การถือหุน้ในบริษทัท่ีอาจมีความขดัแยง้กนั  ตามเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หนา้  43 - 45  ใน 
แบบ  56-1  น้ี 
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 3.  บริษทัเก่ียวขอ้ง บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมท่ีท าธุรกิจคลา้ยหรือเก่ียวเน่ืองกนั และการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั 
ณ 31 ธนัวาคม 2563 
 

ช่ือบริษัท 
 

ICC ถือหุ้น 
(%) 

ถือหุ้นใน 
ICC  (%) 

ธุรกจิคล้ายหรือ 
เกีย่วเน่ืองกนั 

ถือหุ้นไขว้ 
 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

  1.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง    9.97 24.79   -   - - 
  2.  บมจ. สหพฒันพิบูล  10.19   8.53     - - 
  3.  บมจ. ไทยวาโก ้    5.09   3.82     - - 
  4.  บมจ. ธนูลกัษณ์  11.09   3.44     - - 
  5.  บมจ. โอ ซี ซี  19.73   0.55     - - 

  6.  บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 
       เอนเตอร์ไพรส์ 

 14.61   0.35     - - 

  7.  บมจ. เท็กซ์ไทลเ์พรสทีจ 10.43  0.46     - - 
  8.  บมจ. ประชาอาภรณ์  5.25  0.12     - - 
  9.  บมจ. ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี  10.14 0.29     - - 
10.  บจ. เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี  9.12 0.35 -   - - 
11.  บจ. ไอ.ดี.เอฟ. 9.00 9.53 -   - - 
12.  บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่  แอนด ์
       โลจิสติคส์ 

19.90 -   - - - 

13.  บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ 19.56 1.10     - - 
14.  บจ. ไทยอรุซ   4.17 0.04     - - 
15.  บจ.  ภทัยาอุตสาหกิจ   5.33 0.14     - - 
16.  บจ.  ไลออ้น (ประเทศไทย) 12.00 0.07     - - 
17.  บจ.  ไข่ ไอ.ที. เซอร์วสิ 10.00 -        - - - 
18.  บจ.  ไหมทอง 58.16 -   -   - 
19.  บจ.  อินเตอร์เนชัน่แนล  เลทเธอร์ แฟชัน่ 28.00 -   - -   
20.  บจ. ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) 17.42 -   - - - 
21.  Canchana International Co., Ltd.   
       (ราชอาณาจกัรกมัพชูา) 

60.00 -   -   - 

 

หมายเหตุ : บริษทัฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว ้หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด เน่ืองจากเป็นลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีมี
มาตั้งแต่ก่อนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขวด้งักล่าวไม่มีลกัษณะเป็นการถือหุ้นไขวร้ะหวา่งกนั
ท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ ์ขอ้ 14 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551  เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
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2.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
      1.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัท  
          บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้ าในดา้นธุรกิจการจดัจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่จาก 
ทั้งในและต่างประเทศ  และจากนวตักรรมองคค์วามรู้ของบริษทั และบริษทัในเครือ อุตสาหกรรมหลกั  คือ
อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม อุตสาหกรรมเพ่ือสุขอนามยัของเสน้ผม ผิวพรรณ อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
และเคร่ืองนุ่งห่มครบวงจร  ทั้งชุดชั้นใน  ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และชุดออกก าลงักาย อุตสาหกรรมเพ่ือการซกัลา้ง 
และบ ารุงรักษาเคร่ืองนุ่งห่ม อุตสาหกรรมแฟชัน่เคร่ืองหนงั เป็นตน้ 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจทางดา้นการคา้ส่งใหก้บัร้านคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ผลิตภณัฑข์องบริษทั 
ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑท่ี์เนน้ทางดา้นความสวยงาม ตามค าขวญัของบริษทัท่ีวา่ “เราสรรสร้างความสุข และความ
สวยงามเพ่ือปวงชน” 
 - อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอาง และเคร่ืองหอม   

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางมานบัแต่บริษทัเร่ิมด าเนินงานในปี  2507 ภายใต้
เคร่ืองส าอาง  Pias ซ่ึงเป็นแบรนดจ์ากญ่ีปุ่น นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัขยายธุรกิจเคร่ืองส าอางโดยการแนะน าแบรนด์
ต่างๆ เขา้สู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ BSC Pure Care, Sheene´, Arty Professional, Honei V  ในเดือนตุลาคม 2548 
เร่ิมแนะน าแบรนดเ์คร่ืองส าอาง BSC Cosmetology เพ่ือสร้างแบรนดเ์คร่ืองส าอางในเครือสหพฒันใ์หก้า้วสู่ระดบั
สากล โดยใชแ้ป้งเคก้เป็นสินคา้หลกัในการโฆษณาผา่นส่ือใหเ้กิดการรับรู้ (Brand Awareness) กบักลุ่มเป้าหมาย  
และมีการผสมผสานระหวา่ง  Celebrity Marketing  และ Testimonial Marketing โดยเลือกใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีมี 
ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนซ่ึงมีฐานแฟนคลบัทัว่ประเทศ มาแนะน าผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหเ้กิดความตอ้งการ
ทดลองใช ้ประกอบกบัแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนแปลงจากเดิมไปมาก ปัจจยัจากเทคโนโลยีท่ีเติบโต
กา้วกระโดดเป็นแรงผลกัดนัส าคญั  เช่น  การใช ้ Social Media ทั้ง  Facebook,  Line,  IG,  Twitter, Tiktok ท่ีท าให้
การติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  และการกระจายข่าวสารต่างๆ สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทนัที   ซ่ึงเป็น 
ช่องทางการขายสินคา้ทางออนไลนเ์พ่ิมเติมดว้ย 
 - อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี   

บริษทัฯ ท าการตลาดในสินคา้กลุ่มสตรีอยา่งต่อเน่ือง ในทุกแบรนดท่ี์บริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่าย  ซ่ึงมี  
5 แบรนดห์ลกัคือ Wacoal, BSC, BSC Signature, Elle และ Kullastri  โดยทุกแบรนดมี์การปรับตวัเพ่ือเพ่ิมโอกาส
การแข่งขนัทางการตลาด  ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในตวัสินคา้  การน านวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการผลิต  
พร้อมเพ่ิมความหลากหลายทั้งดา้นดีไซนแ์ละเน้ือผา้ เพ่ิมฟังคช์ัน่การใชง้านท่ีเหมาะกบัการสวมใส่ของลูกคา้ เพ่ือให้
ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ถึงการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เขา้กบัไลฟ์สไตลข์องลูกคา้ยคุดิจิทอล 
 - อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ   
           บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษภายใตแ้บรนด ์Arrow, Excellency, Daks, Guy  
Laroche, Guy  Guy Laroche, Elle Homme, Lacoste, Getaway, BSC Cool Metropolis, Hornbill , Le Coq Sportif,  
Maximus  และ Felix Buhler  โดยมีช่องทางจดัจ าหน่ายหลกั คือหา้งสรรพสินคา้ ทั้งในกรุงเทพ  และต่างจงัหวดัท่ีมี
พนกังานขายประจ า เพ่ือใหค้ าแนะน าผลิตภณัฑแ์ละใหบ้ริการหลงัการขาย และขยายช่องทางการจ าหน่ายเขา้ไปใน
หา้งดิสเคานส์โตร์ รวมทั้งการเปิดร้านในศูนยก์ารคา้ ช่องทางขายทางทีวี และ E-Commerce  
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 2.   โครงสร้างรายได้ของบริษทั 
บริษทัฯ จ าแนกรายไดเ้ป็น 3 สายผลิตภณัฑห์ลกัดงัต่อไปน้ี              (หน่วย : ลา้นบาท) 

สายผลติภัณฑ์ 
งบการเงินรวม 

2563 % 2562 % 2561 % 

รายไดห้ลกัจากการขายสินคา้       
    เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม 739.17  8.91  1,027.27 8.35 1,142.32 8.54 
    เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 2,419.31  29.15  4,039.57 32.83 4,587.85 34.30 
    เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 2,123.32  25.58  3,021.02 24.56 3,131.27 23.41 
    อ่ืนๆ 2,527.21  30.45  3,221.36 26.18 3,488.20 26.08 
รายไดอ่ื้น       
   เงินปันผลรับ 343.45 4.14 531.07 4.32 528.01 3.95 
   ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และ       
   อุปกรณ์และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10.27 0.12 157.24 1.28 33.62 0.25 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 169.20 1.26 
   ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วม (29.71) (0.36) 25.04 0.20 48.55 0.36 
   อ่ืนๆ  166.34   2.00  280.49 2.28 247.79 1.85 

รวมรายได้ 8,299.36 100.00 12,303.06 100.00 13,376.81 100.00 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

สายผลติภัณฑ์ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563 % 2562 % 2561 % 

รายไดห้ลกัจากการขายสินคา้       
    เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม 739.17  8.91  1,027.27  8.50  1,142.32 8.54 
    เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 2,274.08  27.40  3,849.67  31.85  4,344.62 32.48 
    เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 2,114.14  25.47  2,991.34  24.75  3,131.27 23.41 
    อ่ืนๆ 2,496.93  30.09  3,180.18  26.31  3,449.63 25.79 
รายไดอ่ื้น       
   เงินปันผลรับ 358.40 4.32  570.78  4.72 545.35 4.08 
   ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และ       
   อุปกรณ์และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9.88   0.12  157.01  1.30 33.60 0.25 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย  -     -     -     -    169.20 1.26 
   อ่ืนๆ 181.83 2.19  311.70    2.58 245.70 1.84 

รวมรายได้ 8,174.43 100.00  12,087.94  100.00  13,061.69 100.00 
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3. การเปลีย่นแปลงและกจิกรรมทีส่ าคญัในรอบปี  2563   

 BSC Cosmetology :  
ก่อตั้ง: ตุลาคม 2548 

BSC Cosmetology  เลง็เห็นความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไทย  ในปี  2563  จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  COVID-19  ท่ีท าใหท้ัว่โลกพบกบัปัญหาเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ การชะลอตวัดา้น
เศรษฐกิจ  ความกงัวลดา้นต่างๆ  และการใส่หนา้กากอนามยัเพ่ือป้องกนัตวัเองเม่ืออยูใ่นพ้ืนท่ีสาธารณะ ส่ิง
ต่างๆ เหล่าน้ีท าใหทิ้ศทางตลาดความงามเคร่ืองส าอางเปล่ียนไป  สถานการณ์ปัจจุบนัถือเป็นช่วงเวลาท่ียาก
ต่อการคาดการณ์ถึงทิศทางภาพรวมของการเติบโต ความเช่ือมัน่และก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค  Big challenge  
คือ  กลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาดฆ่าเช้ือโรคต่างๆ ไม่วา่จะเป็น  แอลกอฮอลแ์บบน ้าและเจล  โฟมลา้งหนา้  
สเปร์ยท าความสะอาด  ผูบ้ริโภคหนัมาจบัจ่ายใชส้อยสินคา้กลุ่มน้ีมากข้ึน  จึงท าใหต้ลาดเติบโตเป็นทวีคูณ  
ซ่ึงในสถานการณ์น้ีผูบ้ริโภคตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัเป็นประจ า  ท าใหต้ลาดเมคอพัไดรั้บผลกระทบมาก
ท่ีสุด  แบรนดจึ์งตอ้งปรับตวัพฒันาสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัตลาดช่วง COVID-19  ท่ีจ าเป็นตอ้งใส่หนา้กาก
อนามยัอยูต่ลอดเวลาเพ่ือความปลอดภยั  แต่ผูบ้ริโภคกย็งัคงตอ้งแต่งหนา้ในส่วนของ ตาและค้ิว ขณะท่ีกลุ่ม
ดูแลผิว รวมไปถึงกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ใชท้ าความสะอาดผิวหนา้   แบรนดต์อ้งปรับตวัคร้ังใหญ่  และปรับ
เปล่ียนไปท่ีช่องทาง E-Marketplace  ใหค้รอบคลุมท่ีสุด  ไม่ว่าจะเป็น  Lazada,  Shopee,  JD Central,  
Watson, eThailandBest  เพ่ือขยายตลาดน ากลยทุธ์โปรโมชัน่เป็นจุดขายหลกัดึงดูดผูซ้ื้อแบบไม่เคยมีมาก่อน  
โดยเฉพาะแคมเปญใหญ่  9.9  10.10  11.11 12.12  ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคทั้งกลุ่มเป้าหมายใหม่และเดิมในการดึงดูด
ใจลูกคา้  เคร่ืองส าอาง   BSC Cosmetology  จึงปรับกลยทุธ์การตลาดตามพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มลูกคา้  
โดยขยายธุรกิจดา้นออนไลน ์ เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ในปี  2563  สินคา้กลุ่มท าความสะอาด   BSC  
Honei V  มียอดขายเติบโตในกลุ่มเจลแอลกอฮอลท์ าความสะอาดโดยแบรนดต์ั้งเป้าหมายในการปรับตวักบั
ตลาดยคุ  COVID-19   เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิม  และเจาะกลุ่มลูกคา้ใหม่กระตุน้ใหมี้ประสบการณ์ร่วมกบั 
แบรนดม์ากข้ึนในยคุ  “New Normal” 

 Arty Professional by BSC: น าเสนอคอนเซ็ปต์   “Arty Professional  X  Snoopy”   ในปี  2563   เป็นปี
พิเศษของ  Snoopy  ท่ีฉลองครบรอบ  70  ปี   ไดแ้รงบนัดาลใจจากความน่ารักสนุกสนานและความมัน่ใจ
ของตวัการ์ตูน  Snoopy  จึงน ามารังสรรคเ์ป็น  Collection  พิเศษ  พร้อมสไตลก์ารแต่งหนา้ในแบบสีสัน
สดใสส่ือถึงความสนุกสนานและมัน่ใจในตวัเอง   พร้อมลายการ์ตูนน่ารักของ  Snoopy  และผองเพ่ือนบน
บรรจุภณัฑ ์

 Sheene´: เสนอคอนเซ็ปต์  “Sheene´ X Kumamon”  เคร่ืองส าอางชีนเน่เจา้ของสโลแกนฮิต  “ตบทีเดียวอยู่
...คอนเฟิร์ม”  เปิดตวัการ  Collab  กบั  Kumamon   มาสคอตโด่งดงัของประเทศญ่ีปุ่น  ท่ีร่วมกบัเคร่ืองส าอาง
ไทย ชีนเน่  ครอบคลุมผลิตภณัฑ ์ เมคอพั  สกินแคร์  ขายดีหลากหลายไอเทม  เช่น  แป้ง  ลิปสติก  รองพ้ืน  
ครีมกนัแดด มาร์กชีส  ฯลฯ  มาพร้อมความน่ารัก  สดใส  ในสไตลค์วามเป็นญ่ีปุ่น 
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 Pure Care: น าเสนอผลติภัณฑ์  “Vegan”  เคานเ์ตอร์แบรนดไ์ทย  แบรนดแ์รกท่ีผลิตคิดคน้เคร่ืองส าอาง  
Vegan  เคร่ืองส าอางท่ีดีต่อผิว ดีต่อใจ ไม่มีส่วนผสมจากสตัว ์ และไม่ทดลองผลิตภณัฑก์บัสัตว ์ ผา่นการ
ทดสอบ  Clinically Tested  มัน่ใจไดว้า่ไม่ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองกบัผิว  เหมาะส าหรับผูท่ี้มีผิวบอบบาง 

 Honei V : น าเสนอผลติภัณฑ์  “Alcohol Gel”  คร้ังแรกของแบรนด ์ฮนัน่ี วี  ท่ีมียอดขายเติบโตแบบกา้ว
กระโดดคร้ังส าคญั  ขายดีจนสินคา้ขาดตลาดในบางช่วง  การออกผลิตภณัฑใ์หม่เป็นการตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค
ทนักบักระแสช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19  ท าใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเจลท าความสะอาดรู้จกัแบรนดม์าก
ยิ่งข้ึน 

 ชุดช้ันในสตรี Wacoal  ในปี  2563  ถือเป็นปีท่ีทา้ทายส าหรับบริษทั  ในการขบัเคล่ือนกิจกรรมการตลาด  
ภายใตวิ้กฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19  ท่ีเร่ิมตั้งแต่ปลายปี  2562  เป็นตน้มา  ในเดือน
มีนาคม  2563  รัฐบาลไดป้ระกาศปิดสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงในการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19   ท า
ใหร้้านคา้ช่องทางการจ าหน่ายหลกัของบริษทั   ทั้งเคานเ์ตอร์ในหา้งสรรพสินคา้  Wacoal Shop  ตลอดจน
หา้งทอ้งถ่ินตอ้งปิดใหบ้ริการ  ส่งผลกระทบต่อยอดขายโดยรวม  บริษทัฯ ไดป้รับกลยทุธ์ในช่วงวิกฤติน้ี
ทนัที  โดยเนน้การขายผา่นช่องทางออนไลน ์ ซ่ึงในเดือนกมุภาพนัธ์  2563  ผลิตภณัฑว์าโก ้ และ Shopee  
ไดร่้วมกนัท า  Super Brand Day  และท าอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี  2563  รวมทั้งในเดือนมีนาคม 2563  ร่วมกบั  
Lazada  ออกแคมเปญ  Lazada birthday  พร้อมออกสินคา้กลยุทธ์ร่วมในแคมเปญ   การร่วมมือคร้ังน้ีท าให้
บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัจาก  Shopee  ในหวัขอ้  Best Operation Performance  และไดรั้บรางวลัจาก  Lazada  
ในหวัขอ้  MOST VALUABLE BRAND 5.5  จากผลงานยอดขายและการใหบ้ริการท่ีโดดเด่น 
ปี  2563   เป็นปีท่ียอดขายออนไลนเ์ติบโตอยา่งรวดเร็ว เม่ือเทียบกบัปี  2562   จากการบุกตลาด   ดว้ยกล
ยทุธ์ท่ีวางแผนล่วงหนา้เพ่ือใหสิ้นคา้และแบรนด ์ Wacoal  เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
เพ่ือใหห้ลงัจากสถานการณ์  COVID-19  คล่ีคลาย  บริษทัฯ ยงัสามารถรักษายอดขายออนไลนใ์หเ้ติบโตข้ึน
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  หลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดคล่ีคลายลงในเดือนมิถุนายน 2563  รัฐบาลไดใ้หบ้ริษทั
และหา้งร้านเปิดใหบ้ริการไดต้ามปกติ  บริษทัฯ จึงเร่ิมจดักิจกรรมทางการตลาดไปยงักลุ่มสินคา้เดก็  
Wacoal Bloom  ท่ีเนน้กลุ่มลูกคา้อายรุะหวา่ง  8 - 14  ปี  ซ่ึงตอ้งจบัจ่ายเพ่ือรองรับการเปิดเรียนภาคใหม่  
และเร่งโปรโมทแบรนด ์ Wacoal Curve Diva  กลุ่มสินคา้ส าหรับสาวคพัไซส์ใหญ่  หรือล าตวัใหญ่  
นอกจากนั้นในฐานะผูน้ าตลาดชุดชั้นในสตรี  บริษทัฯ ไดพ้ฒันาสินคา้ใหโ้ดดเด่น  ทั้งเน้ือผา้  รูปแบบ  
ฟังคช์ัน่การใชง้าน  และนวตักรรมสินคา้อยา่งต่อเน่ือง  ใหส้อดรับกบัไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป  โดยเฉพาะการเลือกบริโภคขอ้มูลผา่นโลก  Digital  แต่ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคา้ได้
หลากหลายช่องทางทั้งออนไลนแ์ละออฟไลน ์  บริษทัฯ  จึงท าการตลาดเชิงรุกทั้ง  2  ช่องทางอยา่งต่อเน่ือง   
เพ่ือใหก้ารส่ือสารเขา้ถึงผูบ้ริโภคยคุปัจจุบนัอยา่งตรงกลุ่ม 
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ส าหรับช่องทางการจดัจ าหน่าย  ในปี  2563   บริษทัฯ จ าหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางหลกัในเคานเ์ตอร์ชุด
ชั้นในสตรีวาโกใ้นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า  หา้งสรรพสินคา้ทอ้งถ่ิน และ  Discount Store  ทัว่ประเทศ  และ  
Wacoal Shop  จ านวน  82  สาขา  โดยในปี  2564  มีเป้าหมายขยายจ านวน  Shop  เป็น  84 สาขา  โดย
พิจารณา  Shop ท่ีมีศกัยภาพท าเลท่ีตั้ง  และจ านวนลูกคา้ท่ีมีโอกาสท าก าไรใหก้บับริษทั  รวมถึงการรุก
อยา่งต่อเน่ืองในช่องทางออนไลนท่ี์  www.wacoal.co.th,  Facebook  และ  IG  :  Wacoal Thailand  และ
ช่องทาง  E-Commerce  อาทิ  Lazada,  Shopee, www.looksi.com  และ  www.jd.co.th 

 Arrow  :  Fresh Shirt   
 Arrow Fresh Shirt  :  “ใครอยูใ่กลก้ส็ดช่ืน”  ท่ีคุณจะไดส้มัผสัถึง  “การยบัย ั้งแบคทีเรีย ไร้กล่ินอบั  

แมเ้หง่ือออกในขณะสวมใส่”  ควบคู่ไปกบั “ความสดช่ืน” ตลอดทั้งวนั ดว้ยคุณสมบติัพิเศษ  เพ่ือเสริม
ความมัน่ใจดว้ยฟังคช์ัน่จาก  “7 สุดยอด นวตักรรม”  ไดแ้ก่ 
1.  Anti Bacteria  ยบัย ั้งแบคทีเรีย 
2.  Anti Odor  ไม่มีกล่ินท่ีเกิดจากแบคทีเรีย 
3.  Anti UV  ป้องกนัรังสียวีู  จากแสงแดดและหลอดไฟ 
4.  Quick Dry  แหง้เร็ว 
5.  Moisture Management  ระบายความช้ืนไดดี้ 
6.  Permanent Feature  ใหคุ้ณสมบติัยาวนานตลอดอายกุารใชง้าน 
7.  Environmental Friendly  กระบวนการผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 Arrow  หน้ากากอนามัยจากผ้า  “ViralOff”  :  ช่วยยบัยั้งเช้ือไวรัสไข้หวดัใหญ่  (H3N2)    (16 ptb) 
 Arrow  จดัท า หน้ากากอนามยัจากผ้า  “ViralOff”  เพ่ือสุขอนามยัจากนวตักรรม  “เน้ือผา้ยบัย ั้งไวรัส”  

ท่ีพฒันามาพร้อมความอินเทรนด ์ ช่วยยบัย ั้งการสะสมของ  เช้ือไวรัสไข้หวดัใหญ่   (H3N2)  ได้ถึง  99  
เปอร์เซ็นต์  ภายใน  2  ช่ัวโมง  พร้อมคุณสมบติัช่วยยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ  เช้ือแบคทีเรีย  ซ่ึงเป็น
สาเหตุของการเกิดกล่ินอบัช้ืน  ดว้ยเน้ือผา้แหง้ไว  ระบายอากาศไดดี้ 

 Arrow  หน้ากากผ้า  3D ZINC NANO  :  ผลิตจากคุณสมบติัพิเศษของเน้ือผา้  ดา้นนอกเป็น 
“Waterproof” กนัการซึมของน ้า  ส่วนดา้นในเป็น  ZINC NANO ช่ วยยบัย ั้งแบคทีเรีย ดว้ยเทคโนโลยี  
NANO ZINC OXIDE  กบั “ดีไซนห์นา้กากแบบ 3D”  เพ่ือความกระชบัพอดีกบัรูปหนา้  และยงัมา
พร้อมคุณสมบติัพิเศษ ไดแ้ก่  ระบายอากาศไดดี้  เยน็สบาย  หายใจสะดวก  ป้องกนัรังสี  UV  ป้องกนั
การกระจายจากการไอหรือจาม  มีแกนลวดเพ่ือปรับรับเขา้กบัจมูกและเชือกคลอ้งหูใหป้รับระดบั  
สร้างความกระชบัในการสวมใส่ยิ่งข้ึน 
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 Lacoste: นวตักรรมการสร้างสรรค์  
 เปิดตวั  Lacoste Digital Flagship Store  คร้ังแรกในประเทศไทย 

ลาคอสทป์ระเทศไทย  พร้อมกา้วเขา้สู่ยคุออนไลนอ์ยา่งเต็มตวั  ตอบโจทยก์ารชอ้ปป้ิงในยคุ  New 
Normal  เอาใจคุณลูกคา้สายแฟชัน่  ดว้ยการเปิดตวั  Lacoste Digital Flagship Store  คร้ังแรกของ
ประเทศไทย  กบัแพลตฟอร์ม  E-Commerce  อยา่งเป็นทางการ ภายใตช่ื้อ  LACOSTE.CO.TH  โดยแบ
รนดไ์ดร้วบรวมผลิตภณัฑห์ลากหลายไอเท็มครบครันไม่วา่จะเป็น  เส้ือผา้  โปโลเดรส  สนีกเกอร์  
เคร่ืองหนงั  นาฬิกา  แวน่ตา  น ้าหอม  ชั้นในชาย  และท่ีขาดไม่ได ้ กบัไอเท็มเส้ือโปโล L.12.12  ซ่ึงถือ
เป็นโปโลตวัแรกของโลกคิดคน้โดยผูก่้อตั้ง  แบรนดล์าคอสท ์  “มิสเตอร์เรอเน่ ลาคอสท”์   แชมป์
เทนนิสผูย้ิ่งใหญ่  กบัสโลแกน “Think Polo Think Lacoste  ท่ีเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนดจ์นถึงทุกวนัน้ี 
นอกจากน้ีมีไอเท็มสุดเอก็ซ์คลูซีฟท่ีจะวางจ าหน่ายเฉพาะช่องทางพิเศษ  เช่น  Lacoste Fashion Show,  
Lacoste Collaboration  ท่ีร่วมงานกบัศิลปินต่างประเทศ อาทิ  Lacoste Croco Series  เป็นการร่วมงาน
กบั  3  ศิลปินกราฟฟิกสุดสร้างสรรค ์ ไดแ้ก่  FriendsWithYou,  Jeremyville  และ  Jean-Michel Tixier  
ท่ีปลุกโลกของแบรนดล์าคอสท ์ และโลโกรู้ปจระเขใ้หมี้ชีวิตชีวาในแบบท่ีคงความเป็นตวัเองในเวอร์
ชัน่ท่ีสนุกสนานมากข้ึน  ในปีเดียวกนัลาคอสทร่์วมมือกบัดีไซนเ์นอร์ญ่ีปุ่นสตรีทสไตลช่ื์อดงัในต านาน 
กบัคอลเลคชัน่   LACOSTEXMASTERMIND JAPAN   อีกทั้งทางแบรนดร่์วมมือกบัผูน้ าแฟชัน่สตรีท
แวร์ระดบัโลกดว้ยโลโกห้นา้ยิม้สีเหลืองท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของแบรนด ์กบั ACOSTEXChinatownMarket  
ปิดทา้ยปีดว้ยท่ีสุดของความภาคภูมิใจ ท่ีผสมผสานดีไซน์อนัสวยงามเหนือกาลเวลา เขา้กบัลวดลายอนั
สวยงามจากสตัวน์านาชนิดLacosteXNationalGeographic   เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองความน่าอศัจรรย์
ของโลกในเชิงอนุรักษโ์ลกและ วสัดุท่ีน ามาใชใ้นคอลเลก็ชัน่น้ี  ถกัทอจากวตัถุดิบธรรมชาติและฝ้าย
ออร์แกนิก วสัดุรีไซเคิลโพลีเอสเตอร์  (Certified Sustainable and Recycled Polyester)  ซ่ึงเป็นมิตรต่อ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงการวางจ าหน่าย  Pre-Sale  บริการจดัส่งฟรีทัว่ประเทศ  พร้อมบริการ
ห่อของขวญั 

 Lacoste Le Club Concept  และร้านค้าลาคอสท์ปรับรูปโฉมใหม่  
เปิดตวัอยา่งเป็นทางการส าหรับ   Lacoste Le Club Flagship Store   สาขาเซ็นทรัลเวิลด์   ถือเป็นแฟลก
ชิปสโตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดใจกลางกรุงเทพฯ   และร้านลาคอสทป์รับรูปโฉมภายใตค้อนเซ็ปตใ์หม่   Lacoste 
Le Club  ท่ีสาขาไอคอนสยาม  สาขาเทอร์มินอล21 พทัยา  สาขาเซ็นทรัล เอม็บาสซี  สาขาเซ็นทรัล 
ขอนแก่น  สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว  สาขาเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี  สาขาเซ็นทรัล อุดรธานี ภายใตค้อน
เซ็ปตข์องแบรนดท่ี์น าแรงบนัดาลใจมาจากสนามเทนนิสผสมผสาน พร้อมใหบ้ริการดว้ยสินคา้ครบ
ครัน  และลาคอสทไ์ดเ้ปิดตวั  2 Lacoste Outlets  อยา่งเป็นทางการ ไดแ้ก่  Siam Premium Outlets  และ  
Central Village  รวมถึง Lacoste Outlet  ปรับโฉมใหม่ท่ีสาขาอินทนิล จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 Lacoste Urban Sport Concept 
 เพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ยคุใหม่สายสปอร์ตกบัการใชชี้วิตสไตลค์นเมือง  ลาคอสทไ์ด ้

ออกแบบร้านภายใตค้อนเซ็ปต ์ Urban Sport  จ าลองความเป็นสปอร์ตไลฟ์สไตล ์  เปิดตวัแลว้ท่ีสาขา 
สยามพารากอน  เดอะมอลลง์ามวงศว์าน  และวีสแควร์  นครสวรรค ์ สามารถติดตามข่าวสารคอลเลคชัน่ 
ลาคอสทไ์ดท่ี้   lacoste.co.th   และ  facebook.com/Lacostethailand 

 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
1.  อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม 
     (1)    ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
              - ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
           บริษทัฯ  ด าเนินธุรกิจในการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางมานบัแต่บริษทัเร่ิมด าเนินงานในปี 2507  
ภายใตเ้คร่ืองส าอาง PIAS  ซ่ึงเป็นแบรนดจ์ากญ่ีปุ่น นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัขยายธุรกิจเคร่ืองส าอาง  โดยการแนะน า
แบรนดใ์หม่ต่างๆเขา้สู่ตลาดอย่าง  ในเดือนตุลาคม  2548   เร่ิมแนะน าแบรนดเ์คร่ืองส าอาง  BSC Cosmetology   
เพ่ือสร้างแบรนดเ์คร่ืองส าอางในเครือสหพฒัน์ใหก้า้วสู่ระดบัสากล โดยใชแ้ป้งเคก้เป็นสินคา้หลกัในการโฆษณา
ผา่นส่ือใหเ้กิดการรับรู้  (Brand  Awareness)  กบักลุ่มเป้าหมาย และมีการผสมผสานระหวา่ง  Celebrity Marketing  
และ Testimonial Marketing โดยเลือกใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนมาแนะน าผลิตภณัฑ ์  
เพ่ือใหเ้กิดความตอ้งการทดลองใช ้ กลุ่มเป้าหมายเปล่ียนพฤติกรรมกลบัมาติดตามดูข่าวสารมากข้ึน จากส่ือหลกั 
ทางโทรทศัน ์ ส่งผลใหห้ลายๆ แบรนดห์นัมาลงส่ือรายการข่าว  เคร่ืองส าอาง  BSC Cosmetology  จึงเลือกลงส่ือ
รายการข่าวทางช่อง  TNN16,  Nation,  New18  ในรายการข่าวเช่นเดียวกนั  กอปรกบัแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงจากสถานการณ์   COVID-19   ทุกอยา่งไม่เหมือนเดิม  มีนิยามใหม่วา่  “ยคุ  New Normal”               
    - ปัจจยัส าคัญที่มผีลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ 
     - โอกาส และ อุปสรรคของการประกอบธุรกจิ 
     โอกาส 
      1. พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียน  กลยทุธ์การตลาดเคร่ืองส าอางจึงตอ้งเปล่ียนตาม ส าหรับสินคา้
กลุ่มสกินแคร์เป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคใชม้ากข้ึน  แต่ส่ิงท่ีเปล่ียนไปคือ ช่องทางการจ าหน่าย   ตอ้งมีความหลากหลาย
มากข้ึน  ทั้งการขายผา่นแพลตฟอร์มชอ้ปป้ิงออนไลน ์ ไลฟ์แชทต่างๆ รวมถึงการโทรสัง่ซ้ือโดยตรง  เพราะในช่วง 
ลอ็กดาวนห์า้งปิด  ลูกคา้จ าเป็นตอ้งซ้ือสินคา้ทาง  E-Commerce  ซ่ึงลูกคา้ไดส้มัผสัประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้
แบบใหม่   เม่ือหา้งกลบัมาเปิดปกติ  อาจมีลูกคา้บางส่วนท่ีไม่กลบัไปซ้ือทางออฟไลน์อีก  เป็นโอกาสท่ีแบรนดจ์ะ
ใชข้อ้มูลลูกคา้ท่ีไดจ้ากการขายออนไลน ์มาท ากลยุทธ์  retarget  ยิงโฆษณาหาลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  หรือลูกคา้เก่า 
ท่ีคุน้เคยกบัสินคา้มากกวา่จะดึงลูกคา้ใหม่จากแบรนดอ่ื์น  เช่นเดียวกบักลุ่มสินคา้ท่ีใชป้ระจ าต่อเน่ืองก่อน
สถานการณ์   COVID-19   ผูบ้ริโภคไม่ค่อยซ้ือทางออนไลน ์ แต่ในช่วงลอ็กดาวนต์อ้งสัง่ทางออนไลนแ์ทน  
ท าการตลาดตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  อีกทั้งเปิดช่องทาง  Direct  ตรงกบักลุ่มลูกคา้ผา่นช่องทาง  Line Official 
BSC Cosmetology  และ  His & Her  ท่ีสามารถติดต่อลูกคา้ไดโ้ดยตรง   มอบสิทธิประโยชน ์โปรโมชัน่ต่างๆ ให้
ลูกคา้รับรู้ไดท้นัที   เกิดการตอบโตก้บัลูกคา้ไดร้วดเร็วและทนัที 
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      2. การหาสินคา้ท่ีเหมาะกบัตลาดช่วงสถานการณ์  COVID-19   เคร่ืองส าอางตอ้งปรับตวั 
อยา่งรุนแรง  เพราะคนมองหาความปลอดภยัมาก่อน  จึงเกิดไอเดียการท าแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือเพ่ือสุขอนามยัและ
ปลอดภยัจากเช้ือโรค  ซ่ึงเกิดปรากฎการณ์คนแห่ซ้ืออยา่งถล่มทลายขาดตลาดอยา่งรุนแรง  และเพ่ิมยอดขายแบบ
กา้วกระโดดโตหลายเท่า  เช่น  เจลแอลกอฮอล ์ BSC HONEI V  รวมถึงหนา้กากอนามยัแบบผา้  และการคิดคน้
นวตักรรม  ลิปสติกทาแลว้ไม่เลอะหนา้กากอนามยั  แป้งและสเปรยล์อ็คผิวไม่ติดหนา้กากอนามยั  เพ่ือเพ่ิม 
ทางเลือกใหก้บักลุ่มลูกคา้ดว้ย 
      3. เกณฑข์องผูห้ญิงท่ีเร่ิมใชเ้คร่ืองส าอางตั้งแต่อายยุงันอ้ย  เป็นปัจจยัท่ีสร้างโอกาสเติบโต 
ใหก้บัธุรกิจเคร่ืองส าอางเป็นอยา่งมาก  บริษทัฯ จึงปรับผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้อายนุอ้ย  
อีกทั้งท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความคุม้ค่าในดา้นราคา  ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถจ าหน่ายไดเ้พ่ิมมากข้ึนตามล าดบั 
       4.  ในสถานการณ์ของปี  2563   ผูบ้ริโภคมีปัญหาเร่ืองรายรับท่ีลดลง  จากการตกงาน หรือการ
โดนลดเงินเดือน  แต่รายจ่ายยงัเท่าเดิม   แบรนดเ์ลง็เห็นถึงผลกระทบจุดน้ีของผูบ้ริโภค  จึงมีการน าเสนอสินคา้ท่ีมี
ขนาดแตกต่างกนัเพ่ือเป็นทางเลือก  เช่น  การผลิตสินคา้ขนาดเลก็  ขนาดพกพา  นอกจากจะเหมาะกบักลุ่มลูกคา้ 
รายเดิมท่ีก าลงัซ้ือมีจ ากดัแลว้  ยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้กลุ่มใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ียงัมีรายไดไ้ม่สูง  แต่สนใจ
อยากทดลองใชสิ้นคา้ ในช่องทางออนไลนแ์ละร้านสะดวกซ้ือต่างๆ ทัว่ประเทศ 
      5. เคร่ืองส าอาง  BSC Cosmetology  มีการปรับช่องทางการจดัจ าหน่าย  เพ่ิมช่องทางการขาย
ออนไลน ์ ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม  เพราะในช่วงการระบาดของ  COVID-19   สินคา้เคร่ืองส าอางไดรั้บความ
สนใจสั่งซ้ือผา่นช่องทางน้ีสูง   ขณะเดียวกบั  Live  บนแพลตฟอร์ม  Social Media  หรือ  E-Commerce  ปัจจุบนั 
ตลาด  E-Commerce  หนัมาท า  Live  กนัมากข้ึน  เพ่ือเพ่ิมสีสันใหก้บัตลาดออนไลน ์ โดยเพ่ิมลูกเล่น  เพ่ิมความ
บนัเทิง  ช้ีใหค้นชม  ชวนใหค้นดูกนัมากข้ึนและนานข้ึน  ตวัเลขการ  Live  และยอดการรับชมการ  Live  เพ่ือขาย
สินคา้บนแพลตฟอร์มพุ่งสูงข้ึน  แมจ้ะอยูใ่นช่วงการระบาดของ  COVID-19   ส่วนหน่ึงเพราะการรับชม  Online 
Content  สูงข้ึน   และอีกปัจจยัหน่ึง คือ  คนตอ้งหนัมาชอ้ปป้ิงออนไลนแ์ทน  ไม่สามารถไปเลือกซ้ือสินคา้ตาม
หา้งสรรพสินคา้หรือหนา้ร้านได ้ แบรนดแ์ห่แหนกนัมา  Live  ตามช่องทางต่างๆ รวมถึง  E-Commerce  ในปัจจุบนั
แพลตฟอร์มตลาด  E-Commerce  มีมากมาย  อาทิ  Lazada,  Shopee,  JD Central  และท่ีเป็นแพลตฟอร์มส าหรับ
จ าหน่ายเคร่ืองส าอางโดยเฉพาะ  อาทิ  Konvy,  Watson,  Ethailandbest  ในการกระจายช่องทางจ าหน่ายไปตาม
แพลตฟอร์มทั้งหลาย  เพ่ือเพ่ิมการมองเห็น  โดยเฉพาะสินคา้เคร่ืองส าอางท่ีมีการแข่งขนัสูง  ยิ่งลูกคา้เขา้ถึงสินคา้
ง่ายเท่าไหร่ยิ่งดี 
      6.  ผูบ้ริโภคต่างมีการแบ่งปันขอ้มูลสินคา้กนัในสงัคมออนไลน ์ ทั้งการรีวิวสินคา้ผา่น  
Blogger  และ  Influencer  เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้มากข้ึน  ภาพรวมตลาดเคร่ืองส าอาง 
ในปี  2563 ดูซบเซา   แต่ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัคือความตอ้งการผูบ้ริโภคยงัคงมีอยู ่ เน่ืองจากเคร่ืองส าอางถือเป็นปัจจยั
หลกัท่ี  5  ของผูห้ญิงไปแลว้ แบรนดจึ์งตอ้งปรับตวั  มีนวตักรรมใหม่ๆ  และท าการตลาดท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคมากท่ีสุด   
การวางแผนกลยทุธ์ท่ีรวมทั้งดิจิทลั  สงัคม  และธุรกิจเขา้ดว้ยกนั  เช่น การน ากลยทุธ์  Micro Influencer  มาใชอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  ท าใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดร้วดเร็วมากข้ึน  รวมทั้งตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภควา่ตอ้งการ
ผลิตภณัฑค์วามงามแบบใดใหต้รงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
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     อุปสรรค 
      1. แบรนดไ์ม่สามารถดูแลและบริการลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือตรงเคานเ์ตอร์ได ้ เน่ืองจากมีการ 
ลอ๊คดาวนจ์ากรัฐบาลปิดหา้งสรรพสินคา้   เพราะกลวัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  COVID-19   ท าใหโ้อกาส     
การดูแลลูกคา้ดา้นการแต่งหนา้  การนวดหนา้  ไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายท่ีวางไว ้  ส่งผลใหย้อดขายลดลง  
ท าใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกวิตกกงัวลในการเขา้มาใชบ้ริการดงักล่าว  เน่ืองจากกลวัเร่ืองการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19    
      2.  ก าลงัซ้ือของลูกคา้ลดลงและลูกคา้ แนวโนม้ในการเดินซ้ือเคร่ืองส าอางในหา้งสรรพสินคา้
ลดลงดว้ย  ส่งผลต่อยอดขายของผูป้ระกอบการภายในศูนยก์ารคา้  การใชจ่้ายท่ีลดลงส่งผลส่งผลกระทบโดยตรง  
ท าใหห้า้งสรรพสินคา้ต่างๆ ตอ้งปรับกลยทุธ์  โดยโฟกสักิจกรรมการตลาดจดัแคมเปญโปรโมชัน่ใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการของลูกคา้   นอกจากการจดั  Co-Promotion  เพ่ือใหส่้วนลดกบัลูกคา้แลว้ยงัตอ้งมุ่งเนน้การสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ใหก้บัลูกคา้ดว้ย   
      3.  นกัท่องเท่ียวหดหาย  ไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศได ้ เน่ืองจากสถานการณ์การระบาด
ของไวรัส COVID-19 รัฐบาลสัง่คุมเขม้การเขา้ออกภายในประเทศ  ท าใหก้ลุ่มลูกคา้ต่างชาติหายไป ทั้งนกัท่องเท่ียว
จีน  และกลุ่มประเทศแถบอาเซียน พม่า  กมัพูชา  เวียดนาม  ลาว  ท าใหต้ลาดเคร่ืองส าอางในไทยหยดุชะงกัทนัที  
ไม่มีตวัเลขก าลงัซ้ือ  แบรนดต์อ้งปรับตวัและกลยุทธ์การตลาดทนัที 
      4. พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเปล่ียนไปจากเดิมมาก  โดยเฉพาะช่องทางการเลือกซ้ือ
สินคา้  โดยพบวา่กลุ่มลูกคา้ไม่มีเวลาเขา้หา้งมากนกั หนัมาใชบ้ริการดา้นการชอ้ปป้ิงออนไลนซ่ึ์งสะดวก  และมี
ราคาถูกกวา่  จึงท าใหต้อ้งมีการเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
 (2)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
   (ก) นโยบายและลกัษณะการตลาด 
     - กลยุทธ์การแข่งขัน   
     จากสถานการณ์ในปี  2563 การแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19  ตลาดความงามปีน้ีไม่
เหมือนเดิมอีกต่อไป  ในแต่ละปีท่ีผา่นมาตลาดความงามไทยมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  และตน้ปีมีการคาดการณ์
ตลาดโตข้ึน  แต่เพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19   เกิดการลอ็กดาวนป์ระเทศ  การชะลอตวัดา้นเศรษฐกิจ  
ความกงัวลดา้นต่างๆ และการใส่หนา้กากอนามยัเพ่ือป้องกนัตวัเอง  เม่ืออยูใ่นพ้ืนท่ีสาธารณะ  ส่ิงเหล่าน้ีท าใหต้ลาด
ความงามเปล่ียนไป   เคร่ืองส าอาง  BSC Cosmetology  ตอ้งปรับตวัแบบกา้วกระโดด  ขยายช่องทางการขายทาง  
Online  และ  On air  การเขา้ถึงลูกคา้ประจ าดว้ยระบบ  CRM  ผา่น  His & Her App  การปรับกลยทุธ์  CSG2C   
ท าใหทุ้กๆ คนสามารถขายของได ้ แมอ้ยูบ่า้นในช่วงน้ี   รวมถึงการเขา้ไปสู่  Beauty Store  ในร้านวตัสนั  
เพ่ือปรับกลยุทธ์การตลาด  การแข่งขนัในภาวะท่ีไม่ปกติ  ช่วง  COVID-19  แบรนดเ์คร่ืองส าอางต่างไดรั้บ
ผลกระทบหนกั  ยอดขายในหา้งสรรพสินคา้ผา่นทางเคานเ์ตอร์ลดลง   ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางเขา้มาซ้ือสินคา้ 
ในหา้งสรรพสินคา้ได ้  เน่ืองจากการปิดหา้งสรรพสินคา้   และการเวน้ระยะห่างทางสงัคม   ซ่ึงมีผลกระทบกบั 
ตลาดความงาม   เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา   แบรนดจ์ าเป็นตอ้งพ่ึงช่องทาง  E-Marketplace  เช่น  Lazada,  Shopee   
เพ่ือขยายตลาด  จากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป  สู่การซ้ือสินคา้ออนไลนม์ากข้ึน  ช่องทาง  E-Marketplace   
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แบรนดน์ ากลยทุธ์โปรโมชัน่เขา้มาเป็นจุดขายหลกั  ดึงดูดผูซ้ื้อ   ท าแคมเปญโปรโมชัน่มากมาย  โปรโมชัน่ ซ้ือ 1 
แถม 1 หรือซ้ือ 1 แถม 2 เฉพาะช่วงเวลา  ท าราคาใหล้ดลงจากเดิมมาก   เพ่ือสร้างแรงดึงดูดใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ 
การแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ของตลาดเคร่ืองส าอางในไทย   BSC Cosmetology  ไดป้รับกลยทุธ์
ต่างๆ เพ่ือสูก้บัคู่แข่งในตลาด  โดยหน่ึงในกลยทุธ์ท่ีเป็นเร่ืองหลกั คือ  การน าเสนอส่ิงใหม่สู่ตลาดตลอดเวลา  ไม่วา่
จะเป็นผลิตภณัฑใ์หม่  ผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่  การออกแบบใหม่ๆ ท่ีไม่ซ ้ าเดิม  การน ากระบวนการผลิตแบบใหม่ๆ
มาใชเ้พ่ือใหสิ้นคา้มีคุณภาพดีข้ึน  แมก้ระทัง่การออกแบบกระบวนการท างานใหม่  เช่น  เพ่ิมช่องทางการขายใหม่  
การใหบ้ริการใหม่  วิธีการรับช าระเงินใหม่ ฯลฯ  ถือวา่เป็นการสร้างนวตักรรมของบริษทั  ท่ีน ามาใชเ้พ่ือใหเ้กิด
ความพึงพอใจสูงสุดกบัลูกคา้   เพราะไม่วา่สถานการณ์เศรษฐกิจโลก  และในประเทศจะเป็นเช่นไร  แต่ตลาดความ
งามในประเทศไทยยงัมีโอกาสเติบโตไดอี้ก   ยิ่งนบัวนัมีแต่ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง  เพราะความสวยความงามเป็น 
ส่ิงท่ีอยูคู่่สาวไทยมาทุกยคุทุกสมยั  จวบจนปัจจุบนั  เราจะเห็นวา่เคร่ืองส าอางวางจ าหน่ายเรียงรายตั้งแต่
หา้งสรรพสินคา้หรูจนถึงตลาดนดั  ไล่เรียงไปตั้งแต่แบรนดสุ์ดหรูชั้นน าจากต่างประเทศ  แบรนดสิ์นคา้ไทยท่ีมี
คุณภาพ  รวมไปถึงแบรนดเ์ลก็ๆ ท่ีจ าหน่ายใน Social Media  
     ท่ีผา่นมาตลาด  BSC Cosmetology  ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการโฆษณาตามกระแสอยา่งต่อเน่ือง
ผูบ้ริโภคหนัมาดูช่องข่าวสารมากข้ึน  เพ่ือสอดรับกบัพฤติกรรมการเสพส่ือของผูบ้ริโภคใหร้วดเร็วและเขา้ถึงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด   ทั้งส่ือใหม่ๆ และส่ือเฝ้า   เพ่ือตอกย  ้าใหผู้บ้ริโภคเห็นและรู้จกัแบรนดม์ากยิ่งข้ึน    
ในปีท่ีผา่นมากลยทุธ์การส่ือสารของเคร่ืองส าอาง   BSC Cosmetology  ยงัคงใชแ้บรนดแ์อมบาสเดอร์ท่ีมีช่ือเสียง
และเป็นท่ียอมรับของประชาชน  มาแนะน า  บอกต่อ  และใชผ้ลิตภณัฑจ์ริง   เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจ 
แบรนดม์ากข้ึน  ช่องทางการโฆษณาแบรนดย์งัคงใชส่ื้อทางโทรทศัน ์ เพ่ือสร้างการรับรู้แบรนดใ์นวงกวา้ง  แลว้มา
โฆษณาเพ่ิมเติมผา่นช่องทางออนไลน ์ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงลูกคา้อยา่งรวดเร็ว  และตลอดเวลา  นอกจากนั้น  ส่ือบิลบอร์ด  
และส่ือโฆษณาบนรถไฟฟ้ากลายเป็นส่ือทางเลือกท่ีจ าเป็นเช่นกนั  ดงันั้นกลยทุธ์การใชส่ื้อท่ีหลากหลาย  ทั้งส่ือ
ออนไลนแ์ละออฟไลน ์  และตรงจุดเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค  เพ่ือใหเ้กิดการทดลองใช ้  และดึงดูดใจลูกคา้กลุ่มใหม่ได้
อยา่งครอบคลุม  ส่งผลดีในการตอบรับทั้งฐานลูกคา้กลุ่มใหม่  และฐานลูกคา้เก่า   
                ฝ่ายเคร่ืองส าอางและน ้าหอมของบริษทัใหน้ ้าหนกัการวิจยัผูบ้ริโภค  และการพฒันาสินคา้
นวตักรรมท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์ช่วยเพ่ิมความสวยและบุคลิกภาพ  
ท่ีดี  พร้อมเคร่ืองมือใหม่ๆ  ท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ ์  รวมถึงผลลพัธ์ท่ีไดรั้บ
โดยเฉพาะผลิตภณัฑก์ลุ่มแป้งผสมรองพ้ืน  โดย  BSC Cosmetology  และ  Sheene´   รักษาความเป็นผูน้ าตลาดแป้ง
ผสมรองพ้ืนอยา่งต่อเน่ือง  โดยมุ่งเนน้สร้างความแขง็แกร่งใหก้บัแบรนดแ์ละสินคา้  โดยมีนวตักรรมเป็นอาวธุ
ส าคญั   มีการลงทุนในการวิจยัคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์   เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงนวตักรรมของสินคา้   และไม่เพียงแค่ตวั
สินคา้เท่านั้น  แบรนด ์ BSC Cosmetology  เลง็เห็น นวตักรรม คือทุกอยา่ง ทั้งตวัสินคา้   กล่องบรรจุภณัฑ ์ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การจดัส่ง การตลาด   ซ่ึงแบรนดมุ่์งเนน้นวตักรรมในทุกๆ ดา้น  
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  Product Innovation  ท่ีโดดเด่น  ไดแ้ก่ 
 BSC Cosmetology   

ท าการตลาดสินคา้กลุ่มแป้งรองพ้ืน  และสเปรยน์ ้าแร่ลอ็คผิวไม่เปรอะหนา้กากอนามยั ใน
สถานการณ์ช่วง COVID-19   “BSC Lock It Fit”   กญุแจสู่ผิวสวยเนียนสมบูรณ์แบบ  แป้งผสมรองพ้ืนแนวคิดใหม่  
“ลอ็คหนา้สวย  ไม่มนั  ไลฟ์สไตลไ์หนกฟิ็ต  เหง่ือยิ่งออกหนา้ยิ่งสวย”   ซ่ึงไดแ้รงบนัดาลใจในการออกแบบจาก
ภายใตแ้นวคิด  BSC Change Me  เปล่ียนคุณใหส้วยท่ีตอบโจทยคุ์ณผูห้ญิง  ท่ีมีความคิดเป็นของตวัเอง  มีความ
มัน่ใจ   ตรงกบัไลฟ์สไตลปั์จจุบนั  ดว้ยนวตักรรมล่าสุดกบัแป้ง  BSC Lock It Fit Powder  SPF30 PA++   ท่ีผสม
รองพ้ืนเน้ือเนียนละเอียดบางเบา ป้องกนัแสงแดด  ปรับผิวใหส้วยเป็นธรรมชาติดว้ยเทคโนโลยี  Skin Fitting 
Technology  ช่วยปกปิดร้ิวรอย  และจุดด่างด าบนใบหนา้ไดอ้ยา่งดีเยี่ยม  ใหส้มัผสัเบาสบายผิว  ซ่ึงกิจกรรมไฮไลท์
ภายในบูธ  ยงัมีการน าเสนอนวตักรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ  

 Sheene´    
“Sheene X Kumamon”  เคร่ืองส าอางชีนเน่เจา้ของสโลแกนฮิต  “ตบทีเดียวอยู.่..คอนเฟิร์ม” 

เปิดตวักบัการ  Collab  กบั  Kumamon  มาสคอตโด่งดงัของประเทศญ่ีปุ่น  ท่ีมาท างานร่วมกนักบัเคร่ืองส าอางไทย 
ชีนเน่  ท่ีครอบคลุมผลิตภณัฑ ์ เมคอพั สกินแคร์  ขายดีหลากหลายไอเทม  เช่น แป้ง ลิปสติก รองพ้ืน ครีมกนัแดด 
มาร์กชีส ฯลฯ  มาพร้อมความน่ารัก สดใส  สไตลค์วามเป็นญ่ีปุ่น   

 Pure  Care  
สินคา้กลุ่ม สกินแคร์  “Vegan”  ซ่ึงเป็นเคานเ์ตอร์แบรนดไ์ทย  แบรนดแ์รกท่ีผลิตคิดคน้

เคร่ืองส าอาง  Vegan  เป็นเคร่ืองส าอางท่ีดีต่อผิว ดีต่อใจ  ไม่มีส่วนผสมจากสตัวแ์ละไม่ทดลองผลิตภณัฑก์บัสตัว ์
ผา่นการทดสอบ  Clinically Tested  มัน่ใจไดว้า่ไม่ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองกบัผิว เหมาะส าหรับผูท่ี้มีผิวบอบบาง 

 Arty Professional   
“Arty Professional  X  Snoopy”  และในปีน้ีเป็นปีพิเศษของ  Snoopy  เช่นกนัท่ีฉลองครบรอบ  

70 ปี  ไดแ้รงบนัดาลใจจากความน่ารักสนุกสนานและความมัน่ใจของตวัการ์ตูน Snoopy  จึงไดน้ ามารังสรรคเ์ป็น 
Collection  พิเศษ  พร้อมสไตลก์ารแต่งหนา้ท่ีมาในแบบสีสนัสดใสส่ือถึงความสนุกสนานและมัน่ใจในตวัเอง   
มาพร้อมลายการ์ตูนน่ารักของสนู๊ปป้ีและผองเพ่ือนบนบรรจุภณัฑ ์

 Honei V   
“Alcohol Gel”  กบัคร้ังแรกของแบรนด ์ ฮนัน่ีวี  ท่ีมียอดขายเติบโตแบบกา้วกระโดดคร้ังส าคญั 

ซ่ึงท าใหข้ายดีจนสินคา้ขาดตลาดในบางช่วง  การออกผลิตภณัฑใ์หม่เป็นการตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคทนักบักระแส
ในช่วงการแพร่ระบาดของ  COVID-19   ท าใหผู้บ้ริโภคในกลุ่มเจลท าความสะอาดรู้จกักบัแบรนดม์ากยิ่งข้ึน      
   (ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
     - สภาพการแข่งขัน  
     การตลาดเคร่ืองส าอางมีการแข่งขนัสูงและรุนแรงมากข้ึนจากแบรนดใ์หม่ๆ ท่ีเกิดเพ่ิมข้ึนในตลาด
เคร่ืองส าอาง  มีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  อีกทั้งโรงงานผลิตเคร่ืองส าอางใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย  ทั้งส่วน
ของบุคคลธรรมดา  คนมีช่ือเสียง  ดารา  เซเลบ  กย็งัสามารถผลิตเคร่ืองส าอางไดง่้าย  และพยายามสร้างคุณค่าให ้
กบัสินคา้ สร้างเร่ืองราว  เป็นทางเลือกใหผู้บ้ริโภคไดมี้ประสบการณ์กบัแบรนด ์ และสามารถเลือกเคร่ืองส าอางได้
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หลากหลายมากยิ่งข้ึนในการแข่งขนัตลาดเคร่ืองส าอางในไทย  ถึงแมใ้นช่วงปี  2563  จะประสบภาวะปัญหาเร่ือง 
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19   ท าใหเ้ศรษฐกิจซบเซาไปทัว่โลก  ท าใหย้อดขายการเติบโตอาจชะลอและ
ถดถอยในบางช่วง  เน่ืองจากมาตรการลอ็กดาวนข์องรัฐบาล  เหมือนเป็นการ Start Up  แบรนดเ์คร่ืองส าอางต่างๆ  
ทั้งแบรนดใ์หญ่และแบรนดเ์ลก็  ในสถานะกาณ์ COVID-19   ท าใหแ้บรนดเ์ลก็ส่วนใหญ่  หายไปจากตลาด
เคร่ืองส าอางมากมาย   เหลือเฉพาะแบรนดท่ี์ผูบ้ริโภคเลือกเท่านั้น  เพราะผูบ้ริโภคเลือกซ้ือจบัจ่าย  ตอ้งพิถีพิถนัใน
การเลือกซ้ือมากข้ึน ท าใหแ้บรนดเ์คร่ืองส าอางต่างๆ หากไม่ปรับกลยทุธ์กจ็ะหายไปจากตลาดทนัที  ถา้ดูจากกลยทุธ์
ในช่วงเวลาดงักล่าว  เห็นการ ลด แลก แจก แถม  การขายของแบบแรงๆ แปลกๆ ใหม่ๆ จะเกิดทนัที  แต่กจ็ะหายไป
อยา่งรวดเร็ว  ถา้คุณภาพสินคา้ไม่ดี  เคร่ืองส าอาง  BSC Cosmetology  ยงัคงมีขอ้จ ากดัดงักล่าว  ไม่สามารถขายของ
ในลกัษณะแบบนั้น  เพราะตอ้งค านึงถึงภาพลกัษณ์แบรนด ์  ซ่ึงผูบ้ริโภครุ่นใหม่เร่ิมเปิดใจและชอบทดลองสินคา้  
และยอมจ่ายเงินมากข้ึน  เพ่ือซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  ซ่ึงบริษทัฯ จะอาศยัโอกาสดงักล่าวสร้างแบรนด์
รอยลัต้ี  และใหค้วามส าคญักบัการขยายฐานลูกคา้สู่คนรุ่นใหม่  เคร่ืองส าอางท่ีขายแบบเคานเ์ตอร์เซลล ์ เลือกใชส่ื้อ
ทางโทรทศันร่์วมกบัส่ือออนไลนม์ากข้ึนในทุกแพลตฟอร์ม  เพ่ือรองรับผลกระทบจาก COVID-19  ตลอดจนการ
แนะน าสินคา้ใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง และพบวา่ ส่ือออนไลน ์และส่ือในรถไฟฟ้าเป็นส่ือท่ีมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึน
อยา่งชดัเจน  โดย BSC Cosmetology  และ  Sheene´  เพ่ิมการใชส่ื้อดงักล่าว และส่ือในหา้งสรรพสินคา้มากข้ึนดว้ย 
เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจ  และมีการเปิดรับส่ือช่องทางน้ีเพ่ิมข้ึน   อีกทั้งเพ่ือเป็นการรักษา
ยอดขาย และขยายฐานลูกคา้ใหม่ๆ  เคานเ์ตอร์แบรนดย์งัเพ่ิมกลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆ มากมาย  จดักิจกรรมกระตุน้
การจบัจ่ายท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน ในปีท่ีผา่นมากลยทุธ์การส่ือสารของเคร่ืองส าอาง  BSC Cosmetology  ท าใหเ้กิด
ฐานลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึนมากมายในทุกช่องทางการจดัจ าหน่าย  และท าใหเ้กิดการทดลองใช ้ ดึงดูดใจลูกคา้กลุ่มใหม่  
อีกทั้งการส่ือสารผา่นออนไลน์ในทุกช่องทาง  Social Media  การ  Live Chat  และการใช ้ Call Center  ผา่นพนกังาน
ขายประจ าจุดขายในแต่ละพ้ืนท่ี  ซ่ึงรวมถึงการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใหบ้ริการเร่ิมมีบทบาทมากข้ึน  เพ่ือสร้าง
ความต่ืนเตน้ใหก้บัลูกคา้  กลุ่มเคร่ืองส าอางเคานเ์ตอร์แบรนดต่์างน าเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาใหบ้ริการกนัอยา่งทัว่หนา้  
โดยเฉพาะเคร่ืองเช็คผิวใชเ้วลาใหบ้ริการเพียง  3 - 5 นาที  สามารถวิเคราะห์สภาพผิวไดอ้ยา่งละเอียด  เป็นเคร่ืองมือ
อีกอยา่งหน่ึงท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัแบรนด ์  และยงัสามารถสร้างความรู้สึกถึงความคุม้ค่าในการจบัจ่าย 
เพ่ิมมากข้ึน ปัจจุบนักลยทุธ์การท าการตลาดของเคานเ์ตอร์แบรนด ์ นอกจากตอ้งหาวิธีการท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความรัก  
และผกูพนัในแบรนดน์ั้นๆ อยูใ่นใจตลอดเวลา  ยงัตอ้งมุ่งเนน้การหาลูกคา้ใหม่เสมอ  โดย  BSC Cosmetology   
ไดเ้พ่ิมกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย  เพ่ือใหลู้กคา้มีความสนใจในการทดลองสินคา้  โดยเลือกท าแคมเปญส่งเสริม 
การขายกบัสินคา้กลุ่มเมคอพั   และสกินแคร์ท่ีมีความหลากหลายตรงใจกลุ่มผูบ้ริโภคทุกวยั  กระตุน้ลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ 
สนใจอยากทดลองสินคา้  และกลบัมาซ้ือซ ้า 
 
 
 
 
 
 



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

    

หนำ้  20 

 

   - จ านวนและขนาดของคู่แข่ง 

ประเภท จ านวนคู่แข่งทั้งหมด 
General Cosmetics   152 
Sensitive Skin    46 
Professional Make Up    51 
Self Selection    154 
Direct Sales   243 
Cosmeceutical    27 
                        Total   673 

   - สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั 
    บริษทัฯใชศ้กัยภาพของการมี   Multi Brand   เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขนั  มีผลิตภณัฑ ์
ท่ีมีจุดเด่นแตกต่างกนัของ  Brand Character   เพ่ือใหค้ลอบคลุมทั้งกลุ่มลูกคา้ ทั้งดา้นอาย ุ  Life Style  ความ 
สะดวกซ้ือในช่องทางต่างๆ ท่ีหลากหลาย  ตลอดจนราคาท่ีมีทุกระดบัตามความพึงพอใจ  แต่แบรนดท่ี์มีกลุ่มลูกคา้
นิยมสูงสุดของ  BSC Cosmetology, Sheene´   ตลอดจน  Arty Professional, Pure Care, PND by BSC,  BSC  
Honei V หรือ  BSC Jeans & Jeans  เพ่ือใหค้รอบคลุมลูกคา้ไดทุ้กกลุ่มและเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด 
   -   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
   ธุรกิจเคร่ืองส าอางและความงามเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตและขยายอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
การบริโภคเคร่ืองส าอางในปัจจุบนัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เพราะคนในยคุปัจจุบนัทั้งเพศชาย เพศหญิง และทุกๆ 
ช่วงวยั ต่างใหค้วามสนใจใส่ใจเก่ียวกบัสุขภาพ ความงาม และผิวพรรณ รวมทั้งการดูแลตวัเองมากข้ึน มีความ
ตอ้งการอยากใหต้วัเองดูดีข้ึน  และเป็นเหตุใหธุ้รกิจดา้นความงาม คลินิกดูแลรักษาผิวพรรณ เคร่ืองส าอางแบรนด์
ชั้นน าต่างๆ จึงเกิดข้ึนมากมายเพ่ือรองรับกบัความตอ้งการท่ีสูงข้ึนทุกปี 
   ผลกระทบจาก   COVID-19  ท าใหผู้บ้ริโภคใชชี้วิตอยูน่อกบา้นนอ้ยลง   ท าใหก้ารใชสิ้นคา้  
และความถ่ีในการซ้ือสินคา้กลุ่มน้ีลดลง   ช้ีใหเ้ห็นวา่ถึงแมทิ้ศทางการใชสิ้นคา้กลุ่มเคร่ืองส าอางและความงามจะ 
ลดนอ้ยลง  แต่ยงัมีโอกาสจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป  เพราะในวนัน้ีคนไทยมีพฤติกรรมดูแลความสวย
ความงามดว้ยตวัเองท่ีบา้นมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มสินคา้ประเภทท าสีผม  และโทนเนอร์   จากการส ารวจพบวา่ 
คนไทย  35%  มองการดูแลความสวยความงามในบา้น คือ  ไลฟ์สไตลใ์หม่ของพวกเขา  เทรนดก์ารใชเ้คร่ืองส าอาง
จากส่วนผสมธรรมชาติไม่มีสารเคมี   หรือสารท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายมีมากข้ึน   เน่ืองจากลูกคา้มีความกงัวล   และ 
ห่วงเร่ืองความปลอดภยัของสุขภาพเป็นหลกั   หลงัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  COVID-19  และฝุ่ นควนั  PM2.5  
ท่ีเขา้มามีส่วนใหทุ้กคนตอ้งปรับการใชชี้วิตประจ าวนัมากข้ึน   การดูแลผิวพรรณต่อสภาพอากาศและมลภาวะท่ี 
ไม่ปกติยงัคงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการใชชี้วิต   รวมถึงการสวมหนา้กากอนามยัเป็นประจ าก่อนออกจากบา้น  ถือเป็น
วิถีชีวิตใหม่แบบ   New Normal  
   ในปี  2564 กลุ่มเคร่ืองส าอางท่ีดูแลผิวพรรณ  จะมีการเติบโตแบบมีนยัยะส าคญัต่อการเปล่ียน
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ในปีท่ีผา่นมาผูบ้ริโภคเร่ิมใส่ใจห่วงสุขภาพและความปลอดภยัเป็นหลกั   หรือสนใจสินคา้
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ท่ีมีส่วนผสมจากธรรมชาติ   ซ่ึงสารสกดัตวัใหม่จากธรรมชาติ  CBD  คือ สารสกดัจากใบกญัชงจะเร่ิมเขา้มามี
บทบาทส าคญัเป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง อาทิ ครีมบ ารุงผิว  และสินคา้ในกลุ่มสกินแคร์ เมคอพั 
ซ่ึงสาร  CBD  จะช่วยรักษาสิว รักษาผิวแหง้  และโรคผิวหนงัได ้ สินคา้เวชส าอาง  CBD  ไดรั้บความนิยมเพ่ิมมาก
ข้ึนมาเร่ือยๆ  ปัจจุบนัสินคา้เวชส าอางมกัจะมีผลทางการแพทย ์ ครีมอาบน ้าเป็นสินคา้ท่ีมีสารสกดัจากใบกญัชง 
เพ่ิมมากข้ึน  และองคก์ารอาหารและยา  เร่ิมใหมี้การอนุมติัใหใ้ชส้ารสกดั  CBD  อยา่งเป็นทางการ นอกจาก
เคร่ืองส าอางเหล่าน้ีแลว้  มีเคร่ืองส าอางอีกหลายประเภทท่ีเร่ิมใชส้ารสกดั  CBD  ในอนาคตอนัใกลน้ี้ อยา่งเช่น  
ลิปสติก  ยาสระผม  น ้าท าความสะอาดผิวหนา้  เกลืออาบน ้า  
   เคร่ืองส าอาง  BSC Cosmetology  ปรับตวั ปรับกลยทุธ์การตลาด โดยการใชก้ารส่ือสารท่ีเขา้ถึง
ลูกคา้โดยตรงแบบ  Direct to Customer  ซ่ึงมีการร่วมมือกบัเหล่าพนัธมิตรร้านคา้  หา้งสรรพสินคา้จบัมือร่วมกนั 
ในการท าการตลาด  เพ่ือสนบัสนุนช่องทางการกระจายสินคา้และจดัจ าหน่ายสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
ท าแคมเปญต่างๆ ส่งตรงถึงลูกคา้ในทุกช่องทาง  ไม่วา่จะเป็นช่องทางหลกัการส่ือสารของแบรนด ์ ช่องทางการ
ส่ือสารของร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ รวมไปถึงการส่ือสารผา่นพนกังานขายโดยตรงไปถึงลูกคา้แต่ละ
ทอ้งถ่ินใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ  เพ่ือใหเ้ขา้ถึงลูกคา้  อีกทั้งการใชส่ื้อหลกั  แบรนดใ์ชง้บประมาณตน้ทุนในการ
ส่ือสารค่อนขา้งสูงเน่ืองจากตลาดเคร่ืองส าอางมีการแข่งขนัสูงและรุนแรงกวา่สินคา้ประเภทอ่ืนๆ การใชก้ารส่ือสาร
ส่งตรงถึงลูกคา้  เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีปรับเปล่ียนแลว้ส่งผลใหแ้บรนดมี์ยอดขายในสถานการณ์ช่วง COVID-19    
ท่ีลูกคา้ไม่สามารถออกมาหาซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งปกติ 
 (3)  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
   ในแง่การผลิต ปัจจุบนัผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางของบริษทัทั้งหมด ยงัคงผลิตในประเทศ  90%  ส่วนใหญ่ 
จากบริษทั  อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ จ ากดั  และบริษทั  เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์
จ ากดั  (มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือสหพฒัน ์ ดว้ยมาตรฐานการผลิตของ  ISO 9001  และน าเขา้จากต่างประเทศ
รวมร้อยละ 10 
   ในแง่การพฒันา Product ใชแ้นวทางแบบ Global Sourcing คือ การแสวงหาสูตรวตัถุดิบ (Ingredient) 
และบรรจุภณัฑจ์ากทัว่ทุกมุมโลก 

 (4)  งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
   -  ไม่มี  - 
 

2. อตุสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 
 (1)  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 - ลกัษณะผลติภัณฑ์      
   แมว้า่ในปี  2563  เป็นปีท่ีบริษทัมีการปรับเปล่ียนแนวทางดา้นการตลาดอยา่งมากมาย  ผูบ้ริโภค
ปรับเปล่ียนการใชชี้วิตท่ีระมดัระวงัมากข้ึนในวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของ  COVID-19  ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการบริโภคท่ีใชจ่้ายเฉพาะสินคา้ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั  การชะลอการซ้ือสินคา้กลุ่ม  Luxury  และ
สินคา้กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีไม่จ าเป็นออกไป  กอปรกบัสภาพเศรษฐกิจในประเทศท่ีตกต ่า  ส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑ ์
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เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี โดยเฉพาะชุดชั้นในสตรีท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย  ไดแ้ก่  Wacoal,  BSC,  BSC Signature, 
Elle,  และกลุสตรี  อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้พฒันาสินคา้อยา่งต่อเน่ือง   มีการน านวตักรรมใหม่ๆ มาใช้
ในการออกแบบ  เพ่ือใหสิ้นคา้มีความน่าสนใจ  มีการพฒันาสินคา้ใหม่เพ่ือสร้างความหลากหลาย   เจาะกลุ่มลูกคา้
ทุกวยั  ใหต้รงความตอ้งการของทุกกลุ่มไดดี้ยิ่งข้ึน 
   ดว้ยสถานการณ์  COVID-19  ท าใหเ้กิดชีวิตวิถีใหม่  รวมทั้งวิถีการท างานกเ็ปล่ียนไปเป็น Work from 
Home  การซ้ือสินคา้กเ็ปล่ียนรูปแบบมาเป็นซ้ือผา่นออนไลน ์ การปรับตวัท่ีส าคญัน้ีท าใหย้อดขายออนไลนเ์พ่ิมข้ึน
อยา่งเห็นไดช้ดั   หนา้กากอนามยั   และหนา้กากผา้เป็นส่ิงท่ีตอ้งการเป็นอยา่งมาก  การปรับตวัของบริษทันอกจาก
ปรับกลยทุธ์การขายแลว้  ยงัมีการออกแบบหนา้กากท่ีใชว้ตัถุดิบจากกระบวนการผลิต  เพ่ือส่งใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้
กบัวาโกอ้อนไลนทุ์กค าสัง่ซ้ือ  เพ่ือแสดงถึงความใส่ใจใหก้บัลูกคา้ท่ีชอ้ปออนไลนทุ์กคน  นอกจากน้ีมีการผลิตสินคา้
กลยทุธ์ราคาพิเศษ  เฉพาะช่องทางและร้านคา้  เพ่ือใหลู้กคา้ออนไลนโ์ดยเฉพาะ  อีกทั้งยงัมีส่วนลดพิเศษท่ีหลากหลาย
ท่ีตรงกบัรูปแบบการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั   ซ่ึงบริษทัฯ น าขอ้มูลการขายยอ้นหลงัมาท าการวิเคราะห์  
เพ่ือออกแบบสินคา้  และโปรโมชัน่ใหโ้ดนใจลูกคา้ของวาโกม้ากท่ีสุด 
   การท าการตลาดออนไลน ์ ผา่นช่องทางต่างๆ ไม่วา่จะเป็น  Facebook,  Google  รวมไปถึงการให ้
Influencer  ประชาสมัพนัธ์สินคา้  ในปี  2563  เป็นไปในแนวทางท่ีดีข้ึน  โดยในส่วนของ  Google Channel  แคมเปญ 
Search Engine Marketing  มีค่า  Return On Investment (ROI)  เฉล่ียอยูท่ี่  15.88%  นัน่หมายความวา่ผลตอบแทนท่ี
เกิดจากการลงทุนในการซ้ือโฆษณามีประสิทธิภาพค่อนขา้งสูง   นอกจากน้ียงัเป็นปีแรกท่ีไดเ้ร่ิมตน้ท า  Google 
Shopping Campaign  ท่ีมีส่วนช่วยใหแ้บรนดไ์ดอ้ยูใ่นอนัดบัตน้ๆ  ในรูปแบบแคตตาลอ็กท่ีช่วยท าใหก้ลุ่มลูกคา้ท่ี
ตอ้งการซ้ือชุดชั้นใน  สามารถเห็นสินคา้ของวาโกใ้นรูปแบบภาพพร้อมแสดงราคาอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของการคน้หา
ผา่น  Google  นอกจากนั้นยงัสามารถคลิกไปเพ่ือสัง่ซ้ือสินคา้ไดท้นัทีอีกดว้ย   ยิ่งเพ่ิมความสะดวกสบายในการ 
Shopping  ใหก้บัลูกคา้  Wacoal 

 บริษทัฯ มีความเช่ียวชาญดา้นสรีระผูห้ญิงอยา่งแทจ้ริง   และอยูเ่คียงขา้งเพ่ือสร้างสรรคส์รีระ 
ท่ีดีท่ีสุดของสาวไทย   องคค์วามรู้เหล่าน้ี  ไดน้ ามาพฒันาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัช่องทางออนไลน ์  ไม่วา่จะเป็น 
ช่องทางการขายผา่น  Lazada,   Shopee   และในทุก  Online Platform   รวมทั้งปรับขั้นตอนภายในของการขาย
ออนไลนใ์หก้ระชบัข้ึน   การพฒันาส่วนของ   Product Database   การพฒันางานดา้นการเช่ือมต่อสต๊อกสินคา้  และ
การเตรียมสินคา้ตามค าสัง่ซ้ือ   เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการท างานท่ีแม่นย  า  และความรวดเร็วในการสัง่สินคา้ทางออนไลน์
ดว้ยระบบ  API   เพ่ือใหพ้ร้อมรองรับพฤติกรรมการซ้ือของผูค้นในอนาคต   มีการศึกษา  และพฒันาอยา่งจริงจงัใน
ระบบการน าขอ้มูลของลูกคา้มาวิเคราะห์  วิจยั   เพ่ือน ามาใชพ้ฒันาระบบงานใหส้อดคลอ้งกบัการตลาดยคุปัจจุบนั  
และมองไกลไปถึงอนาคต   เพ่ือใหบ้ริษทัฯ เป็นท่ีสุดของแบรนดชุ์ดชั้นในท่ีใหค้วามส าคญั  และความเขา้ใจในการ
ดูแลสรีระของผูห้ญิงในทุกช่วงวยั 
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    - ปัจจยัส าคัญที่มผีลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ 
     - โอกาส และ อุปสรรคของการประกอบธุรกจิ 
     โอกาส 
   1. บริษทัฯ มีศกัยภาพในการแข่งขนัเตม็ท่ีในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภณัฑเ์คร่ืองแต่งกายสตรี 
มีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีผลิตภณัฑเ์คร่ืองแต่งกายหลากหลายแบรนดท่ี์ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้  
จึงสามารถรองรับโครงสร้างตลาดและกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน อีกทั้งบริษทัฯ เป็นผูน้ าตลาดผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในสตรี
และเป็นตวัแทนจ าหน่าย  5  แบรนดห์ลกั ไดแ้ก่  Wacoal,  BSC,  BSC Signature,  Elle และ Kullastri  ซ่ึงแต่ละ 
แบรนดมี์  Positioning  ท่ีโดดเด่นแตกต่างกนั  
   2.  จากการท่ีบริษทัฯ ไดน้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงาน  โดยใช ้ 
Quick Response Management System (QRMS)  มีการเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และการขายจากร้านคา้โดยตรง  การ
อพัเดทขอ้มูลจะเป็นแบบ Real Time  ท าใหบ้ริษทัฯ มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  าในการน าไปใชว้างแผนการกระจาย
สินคา้ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของตลาด  พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บั
ผูบ้ริโภค 
   3.  พฒันาการดา้นการเจริญวยัของผูห้ญิงมีอตัรารวดเร็วข้ึน  กล่าวคือช่วงอายขุองเด็กใน 
การสวมใส่ชุดชั้นในจะเร็วข้ึน  จากเดิมจะอยู่ในช่วงอายปุระมาณ  14-15  ปี แต่ปัจจุบนั 12-13  ปี  เร่ิมมีการใส่ 
ชุดชั้นในแลว้ 
   4.  ชุดชั้นในเป็นสินคา้จ าเป็นและมีอายกุารใชง้านจ ากดั  กอปรกบัปัจจุบนัชุดชั้นในจดัเป็น
กลุ่มสินคา้แฟชัน่มากข้ึน  และก าลงัจะมีการพฒันาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการไดไ้ลฟ์สไตลม์ากข้ึน พฤติกรรมการ
เลือกซ้ือชุดชั้นในเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเนน้ประโยชนก์ารใชง้าน  (Function) เป็นหลกั  แต่ปัจจุบนัผูบ้ริโภคหนั
มาใหค้วามส าคญัการสวมใส่เพ่ือแฟชัน่  และดูการออกแบบท่ีสวยงาม  ทนัสมยั  ส่งผลใหมี้การซ้ือชุดชั้นในปริมาณ
ท่ีมากข้ึนเพ่ือใหเ้หมาะกบัการแต่งกาย  เช่น  ชุดชั้นในกลุ่มท่ีชอบการเดินทาง  ชุดชั้นในส าหรับการออกก าลงักาย  
เป็นตน้  ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีจะมีมูลค่าต่อช้ินสูงกวา่ชุดชั้นในปกติ 
   5. การขยายตวัของตลาดใหม่ในกลุ่ม  AEC  อาทิ  พม่า  กมัพูชา  และลาว  ท าใหเ้พ่ิมฐาน
ลูกคา้ในกลุ่มประเทศ  AEC  ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 

  อุปสรรค 
   1.   การแพร่ระบาดของ  COVID-19  ท าใหผู้บ้ริโภคมีการระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน  
และใชจ่้ายนอ้ยลง  ใชจ่้ายในกลุ่มสินคา้บริโภคมากกวา่กลุ่มสินคา้อุปโภค  ส่งผลใหก้ าลงัซ้ือในตลาดลดลงอยา่ง
เห็นไดช้ดั 
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   2.   ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในยคุดิจิทอล ความตอ้งการใน
ลกัษณะ  Micro Moment  ท่ีตอ้งตอบสนองไดท้นัทีท่ีมีความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์ ท าใหต้ลาดชุดชั้นในสตรีมี 
การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในเซกเมน้ตร์ะดบักลาง  และล่างท่ีมีการใชก้ลยทุธ์ราคาเขา้มา
แข่งขนัมากข้ึน 
   3. ภาวะทางเศรษฐกิจอยูใ่นช่วงชะลอตวัต่อเน่ือง  ส่งผลกระทบต่อก าลงัซ้ือและการปรับ
พฤติกรรมการซ้ือเพ่ือลดค่าใชจ่้าย  เช่น  ลดความถ่ีในการซ้ือ  หรือรอใหมี้การจดักิจกรรมลดราคาสินคา้จึงซ้ือ 
รวมถึงการสนใจสินคา้ท่ีมีราคาต ่าลง  เป็นตน้ 
   4. ไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงเร็ว  และซบัซอ้นมากข้ึน  ท าใหต้ลาดชุดชั้นใน 
ตอ้งปรับกลยทุธ์ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้มากทั้งจากกลุ่มผูผ้ลิต
รายใหญ่  จนถึงรายเลก็  จากช่องทาง  Online  ท่ีมีการแข่งขนัดา้นราคาสูงมาก 
   5. Free Trade Agreement (FTA) ขอ้ตกลงการคา้เสรีท าใหก้ารไหลเขา้ของสินคา้ต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสินคา้ราคาถูกเขา้มายงัตลาดภายในประเทศง่ายข้ึนและเร็วข้ึนเป็นอยา่งมาก  บริษทัฯ ตอ้งแข่งขนั
กบัผูป้ระกอบการในประเทศแลว้  ยงัตอ้งวางแผนกลยทุธ์แข่งขนักบัสินคา้ต่างประเทศท่ีเขา้มาแยง่ส่วนแบ่งตลาด 
อีกดว้ย 
 
 (2)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 (ก) นโยบายและลกัษณะการตลาด 
                     -   กลยุทธ์การแข่งขัน 
  ในปี 2563  บริษทัฯ มีกลยทุธ์ในการแข่งขนั ดงัน้ี 
  -   การวจิยั และพฒันานวตักรรมผลติภัณฑ์ชุดช้ันใน 

 จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการวิจยั
พฤติกรรมผูบ้ริโภค  และไดท้ าวิจยัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือหาความตอ้งการของลูกคา้  น าผลการวิจยัมาปรับปรุงพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ มีการท า  Brand Health Check  และน าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาสินคา้ใหต้รงความตอ้งการอยา่ง
จริงจงั  รวมถึงการท่ีบริษทัฯ ค านึงถึง  และใหค้วามส าคญักบัความพึงพอใจในการใชสิ้นคา้ของลูกคา้เป็นส าคญั 
บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท าการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้จากฐานขอ้มูลลูกคา้สมาชิก  His & Her  ท่ีซ้ือ และใชสิ้นคา้
โดยไดน้ าผลตอบรับจากลูกคา้และขอ้เสนอแนะต่างๆ มาพฒันาต่อยอด  และคิดคน้นวตักรรมใหม่  จนเกิดเป็น
แนวคิดผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ 

  ในปี  2563  บริษทัฯ ยงัไดมี้การน าขอ้มูลลูกคา้มาวิเคราะห์และพฒันาผา่น  Big Data  เพ่ือน า
ขอ้มูลต่างๆ มาใชม้าวางแผนงานการผลิตสินคา้ท่ีมีความตอ้งการ  ใหเ้พียงพอต่อการจดัจ าหน่าย  รวมถึงการพฒันา
สินคา้ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน  ใชเ้พ่ือมาเป็นแนวทางในการผลิตสินคา้ใหม่ๆ ท างานร่วมกนัเป็น 
One Body  ร่วมกนัคิดและออกแบบผลิตภณัฑ ์ ท าใหผ้ลิตภณัฑต่์างๆ  ท่ีออกสู่ตลาดเป็นสินคา้ท่ีตรงตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  ทุกไลฟ์สไตล ์ ทั้งดา้นฟังกช์ัน่  และแฟชัน่  โดยอยูบ่นพ้ืนฐานสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ  พร้อมน า   
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Quick Response Management System  (QRMS)   มาบริหารสินคา้ในร้านคา้ใหส้มบูรณ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   
ท าใหสิ้นคา้มีพอเพียง และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยปริมาณท่ีเหมาะสม  สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
ลดการสูญเสียโอกาสในการขาย  สามารถเพ่ิมความรวดเร็วในการขนส่งและกระจายสินคา้สู่ร้านคา้  รวมถึงการ
จดัการสินคา้คงเหลือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  ส่งผลใหส้ามารถลดระยะเวลาในการขนส่ง 
และการสูญเสียโอกาสในการขายลง  ท าใหส้ามารถบริหารจดัการสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  การพฒันาระบบงาน  Logistic  ปัจจุบนั  Wacoal Online  บริษทัฯ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานโดยใชร้ะบบ  Application Programming Interface (API)  มาช่วยในการจดัการภายใน  ท าใหก้ารท างาน
รวดเร็วมากข้ึน  และสามารถส่งสินคา้ออกจากโรงงานใหถึ้งมือลูกคา้  หลงัจากไดรั้บออร์เดอร์ภายใน  24  ชัว่โมง 

             -   การรักษาฐานลูกค้าเดมิอย่างมีระบบ และหาลูกค้าใหม่ 
   บริษทัฯ มุ่งเนน้ในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองและหลากหลายกิจกรรม   

เพ่ือครองใจกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีมีทุกช่วงอายไุม่วา่จะเป็นกิจกรรม  ณ  พ้ืนท่ีขาย  พ้ืนท่ีพิเศษทั้งในและนอก
หา้งสรรพสินคา้  หรือการมอบสิทธิพิเศษใหก้บัลูกคา้ในเทศกาลต่างๆ  มีการจดัท าโปรโมชัน่  และสินคา้พรีเม่ียม 
ท่ีโดนใจลูกคา้  

  นอกจากน้ีบริษทัฯ มีโปรแกรมบริหารฐานลูกคา้เดิมอยา่งมีประสิทธิภาพผา่นบตัรสะสม
คะแนน His & Her Plus Point  เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้  พร้อมสร้างสรรคกิ์จกรรม  และโปรโมชัน่ 
ท่ีน่าสนใจ  และ Exclusive  ส าหรับสมาชิกมากข้ึน ใหลู้กคา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ
ต่อแบรนด ์ รวมถึงระบบการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์  (Customer Relationship Management: CRM)  พร้อมรับสิทธิ
ประโยชนต่์างๆ ไม่วา่จะเป็นส่วนลดในการซ้ือสินคา้ หรือของพรีเม่ียมท่ีส่งผลใหย้อดขายของกลุ่มสมาชิกบตัร
สะสมคะแนน  His & Her Plus Point  เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี   

  การหาลูกค้าใหม่  บริษทัฯ วางกลยุทธ์ 3 ส่วน คือ 
 1. ขยายฐานลูกคา้เดิมไปสู่กลุ่มลูกคา้ใหม่   
   บริษทัฯ มีกลยุทธ์ในการบอกผ่านคุณภาพสินคา้จากรุ่นสู่รุ่น   เพ่ือสร้างฐานลูกคา้ใหม่ 
ในกลุ่มเด็กวยัเร่ิมสาว โดยเนน้การท ากิจกรรมในสินคา้กลุ่ม “Wacoal Bloom”  ผา่นส่ือโฆษณาหลากหลายรูปแบบ  
และส่ือสารรวดเร็วยิ่งข้ึนดว้ยขอ้มูลท่ีเขา้ถึงและเขา้ใจไดง่้ายต่อลูกคา้   ท าใหมี้กลุ่มลูกคา้ใหม่เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   
สร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายและมีการท าวิจยัความตอ้งการของทั้งคุณแม่และลูกสาววยัเดก็  เพ่ือจดัหาพรีเม่ียม 
ท่ีตรงใจ  เพ่ือใหเ้กิดการซ้ือและบอกต่อผา่นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในสงัคมออนไลน์ 
  2. กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีไม่เคยใชสิ้นคา้ของบริษทั   
   บริษทัฯ เนน้การออกแบบและผลิตสินคา้รูปแบบแฟชัน่ทนัสมยัมากข้ึน  เพ่ือตอบสนอง
กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการความเป็นแฟชัน่  โดยในปี  2563  บริษทัฯ พฒันาสินคา้ส าหรับสาวคพัไซส์ใหญ่ ภายใตแ้บรนด ์ 
Wacoal Curve Diva ออกมาหลายรูปแบบดว้ยสโลแกน   “Wacoal Curve Diva    คพัดีเวอร์ บราท่ีเกิดมาเพ่ือสาว   
Diva   โดยเฉพาะ”  เพ่ือสร้างการรับรู้และเกิดการทดลองใชใ้นกลุ่มเฉพาะ  
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  นอกจากน้ียงัใชก้ลยทุธ์การตลาดท่ีหลากหลาย   และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนยคุใหม่  
และส่ือสารผา่นส่ือ  Offline และ Online  อาทิ โฆษณาทางโทรทศัน ์ หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร  ส่ือ Out of Home  ส่ือ
ในหา้งสรรพสินคา้  โรงภาพยนตร์  Social Media  ต่างๆ  เช่น  Facebook Fan Page,  IG, Line,  E-mail  ท าใหเ้ขา้ถึง
ทุกกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และใช ้ TV Shopping  เป็นช่องทางโปรโมทแบรนด ์ เพ่ือโฆษณาสินคา้ทางดิจิตอล
ทีวีและเคเบ้ิลทีวี  อีกทั้งยงัมอบสิทธิประโยชน ์ เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้ (Brand Experience) บน
พ้ืนฐานความเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นสรีระ  และมาตรฐานการบริการท่ีดี  ท าใหย้อดขายสินคา้ทุกกลุ่มเพ่ิมข้ึนตาม
เป้าหมาย นอกจากน้ี Wacoal  ไดข้ยายตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ในกลุ่ม AEC  เช่น พม่า กมัพูชา และ ลาว โดยใช้
ช่องทางออนไลน ์เช่น  Facebook  ในการส่ือสารหาลูกคา้ท าใหฐ้านลูกคา้ในกลุ่มประเทศ AEC  เพ่ิมมากข้ึน 
  3. กลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชสิ้นคา้ในกลุ่มอ่ืนๆ ของบริษทั  (Cross Product)   
   บริษทัฯ ใชก้ลยทุธ์ในการมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ในการซ้ือสินคา้แนะน าในราคาพิเศษ  
เพ่ือสร้างการรับรู้และก่อใหเ้กิดการทดลองใชสิ้นคา้กลุ่มอ่ืนๆ ของบริษทั  นอกจากน้ี  ยงัใชก้ลยทุธ์การท าการตลาด
ผา่น  Influencer  และ  Social Page  โดยใชเ้คร่ืองมือ   Affiliated Marketing   เพ่ือช่วยใหเ้กิดการรับรู้แบรนดแ์ละ
กระตุน้ยอดขายไปพร้อมๆ กนั  สามารถวดัประสิทธิภาพของ   Influencer   ต่างๆ  เป็นอยา่งดี   และปีน้ียงัเพ่ิมช่อง
ทางการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม  คือ  การท า   E-mail Marketing   หรือแผน่พบัท่ีโฆษณาผา่นกล่องส่งของ  
E-commerce  เพ่ือประชาสมัพนัธ์และกระตุน้ใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ใหม่  โปรโมชัน่  
กิจกรรมและอ่ืนๆ ของแบรนดอี์กดว้ย 

             -   การท าการตลาดแบบ  Omni Channel 
  ปัจจุบนัการแข่งขนัในตลาดชุดชั้นในสตรีท่ีผา่นช่องทางการขายแบบเดิม อาทิ Department 

Store, Discount Store  และ  Shop  ของบริษทั  ถูกต่อยอดการขายไปยงัช่องทางออนไลนใ์นรูปแบบต่างๆ  หรือ  TV 
Shopping  ซ่ึงมีแนวโนม้การเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกปี  เน่ืองจากช่องทางเหล่าน้ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย  และ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและครบถว้น  ดงันั้นบริษทัฯ ร่วมเป็นพนัธมิตรกบัเวบ็ไซตข์าย
ออนไลนช่ื์อดงั ช่องทาง  TV Shopping  หรือแคต็ตาลอ็ก  ท าใหส้ามารถส่ือสารนวตักรรมของสินคา้ไดอ้ยา่ง
ครบถว้นมากยิ่งข้ึน  เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงกลุ่มสินคา้ท่ีมีนวตักรรม  และเช่ือมโยงมายงัจุดขายท่ีหา้งสรรพสินคา้ใน
รูปแบบการท าการตลาดแบบ  Omni Channel  ซ่ึงช่องทางใหม่น้ีมีแนวโนม้เติบโตเพ่ิมข้ึนตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไปในยคุปัจจุบนั 

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
                     -    สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั 
                            บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัช่องทางการขายใหม่ๆ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั
ของแต่ละช่องทาง  ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ปรับแนวทางการน าเสนอเน้ือหาท่ีตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ออนไลน์ท่ีมีแนวโนม้การขยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบบูรณการผา่น
ช่องทางออนไลน์แบบ 360 องศา อาทิ การใช ้Influencer  ส่ือจากพนัธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่
เน้ือหา รวมถึงการปรับเปล่ียนวิธีการส่ือสารบนช่องทางออนไลนเ์พ่ือใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภค  นอกจากน้ี  ยงัใชก้ลยทุธ์
การท าการตลาดผา่น  Social Page  โดยใชเ้คร่ืองมือ  Affiliated Marketing   เพ่ือช่วยใหเ้กิดการรับรู้แบรนดแ์ละ
กระตุน้ยอดขายไปพร้อมๆ กนั  สามารถวดัประสิทธิภาพของ  Influencer  ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี   และปีน้ียงัไดเ้พ่ิม
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ช่องทางการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม  คือ การท า  E-mail Marketing  หรือแผน่พบัท่ีโฆษณาผา่นกล่องส่ง
ของ  E-commerce   เพ่ือประชาสมัพนัธ์และกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ใหม่  โปรโมชัน่  
กิจกรรมและอ่ืนๆ ของแบรนดอี์กดว้ย  ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทั ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีดา้นการส่ือสาร 
โดยวดัผลจากยอดขายท่ีมีมูลค่าเติบโตข้ึน ทั้งจ านวนช้ิน  และจ านวนเงิน  อีกทั้งเร่งขยายฐานไปยงัตลาดอนาคต
อยา่งต่อเน่ือง  
                       - จ านวนและขนาดของคู่แข่งขัน 
                            การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี  ส่งผลใหช่้องทางการขายมีการแข่งขนัสูงผา่นช่องทาง 
Online  ท าใหร้้านคา้ขนาดเลก็เขา้มาในตลาดไดง่้ายข้ึนและจ านวนมากข้ึน  ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการซ้ือชุดชั้นในของ
ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้เปล่ียนแปลงไป  แมช่้องทางเทรดดิชัน่นอล  (Traditional)  อาทิ  หา้งสรรพสินคา้  หรื Discount 
Store  จะยงัคงสดัส่วนเป็นช่องทางหลกั  แต่แนวโนม้การเจริญเติบโตทั้งในส่วนของออนไลนแ์พลตฟอร์ม  และ  
TV Shopping  ต่างมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน  ซ่ึงเห็นไดจ้ากชุดชั้นในไดเ้ป็น  1  ในสินคา้ขายดีในช่องทางออนไลน ์
อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัคู่คา้ทั้งช่องทางเดิมหา้งสรรพสินคา้  หรือ Discount Store  และช่องทาง
ใหม่ๆ  ท าใหส้ามารถขยายฐานลูกคา้ครอบคลุมผูบ้ริโภคในทุกช่องทาง   การขยายช่องทางออนไลนท่ี์คู่แข่งสามารถ
เขา้มาไดง่้าย  การแข่งขนัดา้นราคาสูงมาก   แต่จากท่ีบริษทัฯ มีการคดัเลือกสินคา้เพ่ือจ าหน่าย  เหมาะสมกบัช่องทาง
น้ีท าใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดออนไลนไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
                     -   แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

             ส าหรับแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มในภาพรวมยงัขยายตวัไดท้ั้งภาคการ
ผลิตและการส่งออก  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือป้อนสู่ตลาดอาเซียน  อนัเป็นผลจากการกา้วเขา้สู่ภาคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)  เป็นการขยายโอกาสทั้งในดา้นการขยายก าลงัการผลิต รวมถึง
ตลาดผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนจาก  60  ลา้นคนเป็น  600  ลา้นคน  ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และมีศกัยภาพสูง 

  ในปี  2563 บริษทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการวิจยั  พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีการ
ออกแบบเส้ือผา้สตรีท่ีเหมาะสมกบัคนเอเชีย สามารถตอบสนองความตอ้งการ  และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในทุกช่วงวยั ทุกไลฟ์สไตล ์ ทั้งดา้นฟังกช์ัน่และแฟชัน่ โดยอยูบ่นพ้ืนฐานสินคา้ท่ีดี มีคุณภาพ  ในราคา 
ท่ีคุม้ค่า  รวมถึงการบริหารจดัการสินคา้แบบบูรณาการ ใหมี้สินคา้คงเหลือในปริมาณท่ีเหมาะสม สมดุลกบัการขาย 
ไม่มีสินคา้มากหรือนอ้ยเกินไป เพ่ิมความรวดเร็วในการขนส่งเพ่ือใหส้ามารถกระจายสินคา้สู่ร้านคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
แทนการเก็บสตอ็กสินคา้ไวท่ี้ร้านคา้จ านวนมาก รวมถึงกลยทุธ์ในการผลิตสินคา้เพ่ือตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์อง
ผูบ้ริโภคยคุดิจิตอลมากท่ีสุด 
 (3)  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 ผลิตภณัฑชุ์ดชั้นในสตรีท่ีบริษทัฯเป็นผูจ้  าหน่ายถึง 5 แบรนด ์โดยมีโรงงานผูผ้ลิตส าคญั 2 บริษทั คือ  
 1)  บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตสินคา้  Wacoal  
 2)  บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั  ผูผ้ลิตสินคา้ Kullastri, BSC, BSC Signature, Elle   
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 ทั้งสองบริษทัมีผูผ้ลิตวตัถุดิบ  ประกอบดว้ยบริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล ์จ ากดั  บริษทั จี เทค แมททีเรียล 
จ ากดั  บริษทั แชมป์กบินทร์ จ ากดั  บริษทั ไทยกลุแซ่ จ ากดั  บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จ ากดั  บริษทั เทก็ไทลเ์พรสทีจ 
จ ากดั (มหาชน)  บริษทั ไทยแน็กซิส จ ากดั   บริษทั ไทยทาเคดะ เลซ จ ากดั   บริษทั ไทยซาคาเอะเลซ จ ากดั  และ
บริษทั ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ท่ีไดรั้บมาตรฐานการผลิต ISO 9001 มีการวิจยั คน้ควา้  และพฒันาวตัถุดิบ
ใหม่ๆ อยา่งสม ่าเสมอ บริษทัฯ จึงไดเ้ปรียบคู่แข่งในความหลากหลายดา้นวตัถุดิบ และตน้ทุนท่ีต ่ากวา่คู่แข่ง 
 (4)   งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
  -  ไม่มี - 

 

3. อตุสาหกรรมผลติภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 
 (1)   ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
  -  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษภายใต ้แบรนด ์Arrow, Excellency, Daks, Guy  
Laroche, Guy  Guy Laroche, Elle Homme, Lacoste, Getaway, BSC Cool Metropolis, Hornbill , Le Coq Sportif,  
Maximus  และ Felix Buhler  โดยมีช่องทางจดัจ าหน่ายหลกั  คือหา้งสรรพสินคา้  ทั้งในกรุงเทพ  และต่างจงัหวดั   
ท่ีมีพนกังานขายประจ าเพ่ือใหค้ าแนะน าผลิตภณัฑแ์ละใหบ้ริการหลงัการขาย  และขยายช่องทางการจ าหน่ายเขา้ไป
ในหา้งดิสเคานส์โตร์  รวมทั้งการเปิดร้านในศูนยก์ารคา้  ช่องทางการขายทางทีวี  และ E-Commerce 
 

    - ปัจจยัส าคัญที่มผีลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ 
     - โอกาส และ อุปสรรคของการประกอบธุรกจิ 
     โอกาส 

1. ตลาดกลุ่มเป้าหมายยงัคงใหค้วามส าคญัต่อภาพพจนข์องสินคา้ / ราคา / ความคุม้ค่า 
2.   นอกจากสภาพตลาดท่ีมีความตอ้งการเส้ือผา้สีสนัลดลง  และคู่แข่งในตลาดหลายราย 

ท่ีไม่สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุกตอ้งออกจากตลาดไป  ส่งผลใหเ้กิดปัญหาตน้ทุนแรงงานท่ีสูงข้ึน  
ซ่ึงน าไปสู่การเลิกจา้ง การยา้ยฐานการผลิต และการปิดกิจการ 

3.  การรับรู้ความตอ้งการลูกคา้และการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภค  และผลิตภณัฑ์
อยา่งใกลชิ้ด  เป็นปัจจยัส าคญัในการครองใจผูบ้ริโภค  โดยเฉพาะกิจกรรมทางการตลาดท่ีมีส่วนช่วยสงัคม  
และสาธารณกศุล 

4. คู่แข่งในตลาดส่วนใหญ่ไม่มีการสร้างกระบวนการส่ือสารถึงผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างและ 
โดนใจ  ยงัคงใชแ้ต่กลยทุธ์ราคาเป็นกลยทุธ์หลกั  ส่วนใหญ่มุ่งเนน้การลดสตอ็กเป็นส าคญั  ท าใหไ้ม่มีการท า
การตลาดท่ีน่าสนใจ 

5. ช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนจากการขยายสาขาของร้านคา้  ในระดบัทอ้งถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
และการขยายตวัจากช่องทางการขายตรงถึงผูบ้ริโภค เช่น การขายทางทีวี และ E-Commerce 

6. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม  CLMV สร้างโอกาสใหเ้คร่ืองแต่งกาย
ชาย   สามารถขยายตลาดออกไปจ าหน่ายในกลุ่มประเทศดงักล่าว 
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  อุปสรรค 

1. ตลาดกลุ่มเป้าหมายมีความภกัดีต่อผลิตภณัฑล์ดลง   ตดัสินใจซ้ือจากกิจกรรมทาง
การตลาดเป็นหลกั 

2. กลยทุธ์ราคายงัคงเป็นส่ิงส าคญัในการแข่งขนั  ผูผ้ลิตท่ีไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารตน้ทุนใหล้ดลงได ้ จะขาดศกัยภาพทางการแข่งขนัและไม่สามารถอยูใ่นตลาดได ้

3. นโยบายเขตการคา้เสรี  ท าใหเ้กิดมาตรการลดภาษีน าเขา้สินคา้ส าเร็จรูป  ท าใหเ้กิดคู่แข่ง 
ในตลาดมากเพ่ิมมากข้ึนจากปีท่ีแลว้อยา่งเห็นไดช้ดั  ทั้งตลาดสินคา้แบรนดเ์นมและสินคา้ราคาถูกจากประเทศจีน 

  4. จากไลฟ์สไตลแ์ละก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภครุ่นใหม่ท่ีใหค้วามส าคญักบัการแต่งกายมากข้ึน 
ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจ  Fast Fashion Retailers  ชั้นน าของโลก  พุ่งเป้าทางการคา้และการลงทุนมายงัภูมิภาค
น้ีเพ่ิมข้ึน 
 (2)  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 (ก) นโยบายและลกัษณะการตลาด 
 บริษทัฯ มีนโยบายการตลาดท่ีมุ่งเนน้กระบวนการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ โดยเนน้
ความส าคญัท่ีการตลาด (Market Oriented) และการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relation Management) 
 - กลยุทธ์การแข่งขัน 
  1. กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์  มุ่งพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพในดา้นการตดัเยบ็  การสวมใส่  มี
นวตักรรมใหม่ ๆ ทั้งดา้นวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี จะเอ้ืออ านวยใหเ้กิดความสบาย หรือความสะดวกในการใชง้านและ
ดูแลรักษาท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ขณะเดียวกนักส็อดคลอ้งกบั Trend Fashion ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดเป้าหมายดว้ย  
  2. กลยทุธ์ราคา มุ่งรักษาระดบัสดัส่วนราคาและคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม การใช้
นโยบายการแข่งขนัดา้นราคาจะใชก้บัการบริหารสินคา้ลา้สมยัเป็นส าคญั เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจในการซ้ือ
ผลิตภณัฑข์องบริษทั 
  3. กลยทุธ์การจดัจ าหน่าย  มีการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าทัว่ประเทศเพ่ือ 
ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยจะเนน้การน าเสนอคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ โดยนวตักรรมใหม่ แฟชัน่  ท่ี
ทนัสมยั  คุณภาพดี  ราคาท่ีเหมาะสม มีการจดัโชวสิ์นคา้ท่ีสวยงามมี  Concept  ในการน าเสนอท่ีโดดเด่น  แตกต่าง
จากคู่แข่งขนั และดึงดูดความสนใจของลูกคา้   และมีการจดัพนกังานขายท่ีผา่นการอบรมดา้นผลิตภณัฑแ์ละ    
การบริการเป็นอยา่งดีในจุดขายเพ่ือแนะน าผลิตภณัฑ ์  และใหบ้ริการท่ีดีทั้งระหวา่งการขายและการใหบ้ริการ            
หลงัการขาย 
  4. กลยทุธ์การส่งเสริมการขาย   ใหค้วามส าคญัการท าโฆษณา  ประชาสมัพนัธ์  และน าเสนอ
ความเคล่ือนไหวของสินคา้ใหม่ในฤดูกาล  โดยการสร้างเร่ืองราวของการส่งเสริมการขายท่ีสอดคลอ้งความตอ้งการ
และเป็นท่ีสนใจของลูกคา้  และแตกต่างจากคู่แข่ง  มีการน าเสนอนวตักรรมใหม่ๆ  รวมทั้งแคมเปญ    การตลาด 
เพ่ือช่วยเหลือสงัคมท่ีกลุ่มตลาดเป้าหมายใหค้วามสนใจ   และท าใหไ้ดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ือง  โดยผา่นส่ือต่างๆ  
กิจกรรม ณ จุดขาย  โดยเนน้ช่ือเสียง คุณภาพ   และความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑเ์ป็นส าคญั 
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  5.  การใหบ้ริการ  เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ  บริษทัฯเนน้การใหบ้ริการ ณ จุดขาย  ตั้งแต่
ลูกคา้เร่ิมเขา้ร้านคา้ จนออกจากร้านคา้  โดยมุ่งหวงัใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจและประทบัใจมากท่ีสุด 
   6. การรับประกนั เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ บริษทัฯเนน้การใหบ้ริการหลงัการขายท่ี 
จะตอ้งใหบ้ริการท่ีรวดเร็วและประทบัใจ  และยินดีเปล่ียนสินคา้ใหลู้กคา้ท่ีเกิดความไม่พึงพอใจในคุณภาพของ 
ผลิตภณัฑ ์ 
 - ลกัษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
  บริษทัฯ จดัจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกายบุรุษหลากหลายแบรนดใ์นต าแหน่งทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั   
กระจายเขา้สู่หลาย Segment  ของตลาด    มีแบรนดท่ี์มีความเขม้แขง็  ท าใหส้ามารถครอบครองส่วนแบ่ง 
ทางการตลาด  และสามารถกระจายความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได ้
  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผลิตภณัฑมี์หลาย Segment ข้ึนกบั Positioning ของผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ี 
ผลิตภณัฑท์ั้งหมดของบริษทั   ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นสุภาพบุรุษ   วยั   25 - 50 ปี  ฐานะปานกลาง 
ค่อนขา้งสูง (ระดบั C ข้ึนไป)  ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของกิจการ พนกังานบริษทั นกัศึกษา มีรสนิยมทางแฟชัน่ค่อนขา้ง
ร่วมสมยั และชอบแต่งตวั 
 - การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บริษทัฯ ใชก้ารจดัจ าหน่าย ผา่นคนกลาง  คือ  หา้งสรรพสินคา้ หา้งดิสเคานส์โตร์  ซ่ึงบริษทัฯ         
มีอ  านาจในการต่อรอง  เน่ืองจากกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองแต่งกายชายส่วนใหญ่ท่ีบริษทัฯ จดัจ าหน่ายเป็นท่ีรู้จกั และ
ยอมรับของผูบ้ริโภค  และบริษทัฯ มีการสร้างกิจกรรมทางการตลาดอยา่งสม ่าเสมอ    นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเพ่ิม 
ช่องทางจ าหน่าย ซ่ึงอยูพ้ื่นท่ีนอกหา้งสรรพสินคา้เพ่ือรองรับกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน  ผา่น Shop ของบริษทั  ช่อง
ทางการขายทางทีวี และ E-Commerce  อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันาธุรกิจร่วมกนักบัคู่คา้  เพ่ือ   
ใหเ้กิดประโยชนด์ว้ยกนัทั้ง  2  ฝ่าย  และเกิดประโยชนสู์งสุดต่อผูบ้ริโภค 
 (ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
 - สภาพการแข่งขัน 
 ในช่วงปีท่ีผา่นมาตลาดเคร่ืองแต่งกายชายในหา้งสรรพสินคา้  ลดลงประมาณ  30%  เม่ือเทียบกบั
ปีท่ีแลว้  ในปี  2563  การบริโภคซ้ือสินคา้เส้ือผา้ยงัคงชะลอตวัอยา่งมาก   เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ   
COVID-19   ส่งผลใหห้า้งสรรพสินคา้เกือบทุกจงัหวดัทัว่ประเทศปิดการใหบ้ริการชัว่คราวเป็นเวลา  2  เดือน  และ
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ระมดัระวงัเก่ียวกบัการจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน  ประกอบกบัปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 
ทัว่โลก   และนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีลดลงอยา่งมาก   และผูบ้ริโภคยงัคงพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
มากข้ึน โดยค านึงถึงนวตักรรมใหม่ของสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 
 นอกจากน้ี   ผูผ้ลิตส่วนใหญ่  มุ่งเนน้แต่การใชก้ลยทุธ์ทางดา้นราคา  ลด  แลก  แจก  แถม  เพ่ือ 
เพ่ิมยอดขาย   และลดภาระสตอ็กท่ีมีอยูโ่ดยแทบจะไม่มีการท าการตลาดดา้นอ่ืนๆ ท าใหก้ลุ่มผูผ้ลิตตอ้งมุ่งพฒันา
ประสิทธิภาพการผลิตท่ีท าใหเ้กิดการบริหารตน้ทุนใหล้ดลง และคล่องตวัในการจดัการเพ่ือจะสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนั และมีงบประมาณในการท ากิจกรรมการตลาดเพ่ือใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในระยะยาว 
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 - จ านวนและขนาดของคู่แข่งขัน 
  มีจ านวนของสินคา้เคร่ืองแต่งกายชายระดบักลางข้ึนไป  อยูใ่นตลาดประมาณ   65  แบรนด ์ แต่ 
เกิดการทดแทน  โดยแบรนดน์ าเขา้จากต่างประเทศมาแทนท่ีแบรนดใ์นประเทศท่ีไม่สามารถแข่งขนัในตลาดได ้
 - สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั     
  บริษทัฯ ยงัมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  ดงัน้ี 
 1. บริษทัฯ มีการสร้าง Portfolio ของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองแต่งกายชายใหมี้ความครอบคลุมกลุ่ม
ตลาดเป้าหมายในหลาย  Segment  ท าใหเ้กิดการกระจายท่ีครอบคลุมการครองตลาดเคร่ืองแต่งกายชายและ 
เกิดดุลยต่์อรองในการจดัจ าหน่าย 
 2. ผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในดา้นช่ือเสียงและคุณภาพ 
 3.  ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีการพฒันาและคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ  เขา้สู่ตลาดไดเ้พราะไดรั้บ 
การสนบัสนุนจากผูผ้ลิตรายใหญ่ของประเทศ  (ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัในเครือ) มีการขยายโรงงานท่ีรองรับการ 
เติบโต  โดยมีตั้งแต่ โรงงานทอผา้ จนถึง โรงงานผลิตเส้ือส าเร็จรูป  เพ่ือสนบัสนุนใหบ้ริษทัมีศกัยภาพในการ 
สร้างส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 4. บริษทัฯ  มีบุคคลากรท่ีเขม้แขง็   มีหลกัคิดและความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานใหบ้รรลุตาม 
เป้าหมาย และพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 5.  บริษทัฯ มีนโยบายน า Big Data มาวิเคราะห์ขอ้มูลและพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ (Descritive 
Analysis)  และท าการพยากรณ์ไปขา้งหนา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต  (Predictive Analysis)  เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหดี้ยิ่งข้ึน 
 - แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
                  แมส้ภาวะก าลงัซ้ือท่ีเคยซบเซาต่อเน่ือง  แต่อุตสาหกรรมมีแนวโนม้ท่ีจะทรงตวัหรือเติบโตได ้ 
เพราะผูบ้ริโภคใหค้วามใส่ใจในการแต่งกายมากข้ึน  ขณะเดียวกนัภาวการณ์แข่งขนักจ็ะรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจาก
จ านวนคู่แข่งขนัจากต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  รวมทั้งสินคา้ราคาถูกจากประเทศจีนเขา้มาแข่งขนัในตลาดมากข้ึน      
ท าใหคู่้แข่งขนัในตลาดตอ้งท าการวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละพ้ืนท่ี  มีการสร้าง 
 Innovation  ในมิติต่างๆ ทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์การส่ือสาร การท าการตลาด   รวมถึงการ คน้หาจุดแขง็ของตวัสินคา้ 
และกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหเ้จอ  ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถปรับกลยทุธ์ใหธุ้รกิจอยูร่อด 
ได ้ ภายใตเ้กมการแข่งขนัในตลาดท่ีมีความร้อนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
 (3)  การจัดหาผลติภัณฑ์ของบริษัท 
 บริษทัฯ จดัหาผลิตภณัฑจ์ากโรงงานผูผ้ลิตส าคญั  3  บริษทั คือ 
 1. บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน)  ผูผ้ลิต เส้ือเช้ิต  เส้ือยืด  สูท  เคร่ืองหนงั  กระเป๋า 
 2. บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน)  ผูผ้ลิต เส้ือยืด  กางเกง 
                 3. บริษทั บางกอก โตเกียว ซ็อคส์ จ ากดั ผูผ้ลิตถุงเทา้ 
 ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิตเป็นเทคโนโลยีระดบักลาง   มีการใชก้ าลงัคนในการผลิตพอสมควร
ขณะเดียวกนักมี็การพฒันาน าเคร่ืองจกัรอตัโนมติัเขา้มาใช ้ เพ่ือใหก้ระบวนการผลิตทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 
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 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตมีจดัตั้งโรงงานในเขตส่งเสริมการลงทุน โซน 3  ท าใหไ้ดสิ้ทธิพิเศษจาก  
BOI   ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการพฒันาตน้ทุนไดม้ากข้ึนดว้ย 
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยมุ่งหวงัท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของ 
ผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด  โดยการพฒันารูปแบบสีสนัมีอยา่งต่อเน่ืองตามแนวโนม้ของแฟชัน่ท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรม 
เส้ือผา้ โดยรวบรวมขอ้มูลทั้งจากยโุรป อเมริกา และญ่ีปุ่น เป็นแนวทางในการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค 
ของไทย   นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัต่อการสร้างนวตักรรมใหม่ๆในหลายดา้นเพ่ือตอบสนองความ
สะดวกสบายในการใชง้านของผูบ้ริโภคดว้ย 
 (4)  งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
  - ไม่มี - 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

 1. ความเส่ียงเกีย่วกบัการผลติ  

 ในดา้นปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ ใหค้วามส าคญั 
และวางแผนการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ โดยครอบคลุมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ความเส่ียงเร่ืองการผลิตสินคา้ใหมี้คุณภาพและตรงตามเวลาท่ีบริษทัฯ ก าหนด 
         - มาตรการป้องกนั  
   เลือกบริษทัผูผ้ลิตท่ีบริหารงานตามมาตรฐานสากล  ISO 9001 ท าใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัคู่คา้จะมีแนวทาง
ในการท างานท่ีเป็นระบบ และท าตามนโยบายการผลิตสินคา้ท่ีบริษทัก าหนดได ้เพ่ือเป็นการรับประกนัท่ีจะส่ง
สินคา้ตามเป้าหมาย ซ่ึงบริษทัผูผ้ลิตเหล่าน้ีลว้นก่อตั้งข้ึนดว้ยนโยบายการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  และเป็นบริษทั
ในเครือสหพฒัน ์ สามารถเสริมสร้างความแขง็แกร่งของกนัและกนั  และเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั สามารถ
วางแผนร่วมกนัในการแกปั้ญหาอยา่งทนัท่วงที 

 2. ความเส่ียงเกีย่วกบัการบริหารสินค้าในร้านค้า  
 ความเส่ียงดา้นการบริหารสตอ็กสินคา้ไม่สมดุลกบัสภาวะตลาด  ก าลงัซ้ือท่ีผนัผวนจากสถานะการณ์การ
ระบาดของไวรัส  COVID-19  ท าใหเ้กิดความเส่ียงในการบริหารสินคา้ในร้านคา้ทุกช่องทาง  มีสตอ็กสินคา้เกิน
ความตอ้งการของลูกคา้  และไม่มีสินคา้จ าหน่ายเม่ือลูกคา้ตอ้งการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการ
ตลาด กอปรกบัการเปล่ียนแปลงของตลาดออนไลนท่ี์รวดเร็ว ท าใหก้ารวางแผนการผลิตตอ้งมีความคล่องตวัมากข้ึน  
พร้อมรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ทั้งรูปแบบแฟชัน่  และจ านวนการผลิต 
         - มาตรการป้องกนั  
   1. บริษทัฯ น าระบบ  Quick Response Marketing System หรือ QRMS  เขา้มาช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการ
บริหารสินคา้และสตอ็กไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดว้ยระบบ  QRMS  น้ี  บริษทัฯ สามารถติดตามยอดขายและสตอ็ก
สินคา้เป็นรายวนัในทุกร้านคา้  ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาด   ติดตามความเคล่ือนไหวของ
สินคา้  เพ่ือลดการสูญเสียโอกาสในการขาย  ใหเ้ตรียมพร้อม  ติดตามข่าวสาร  และอพัเดทสถานการณ์เพ่ือน า 
มาเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ร่วมกบัวางแผนการบริหารสินคา้   สามารถเปิดขายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  รวดเร็ว   
ตรงกบัความตอ้งการของตลาด  และสามารถปรับเปล่ียนแผนงานการผลิต  เพ่ือบริหารการผลิตและการจ าหน่าย
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
  2. เพ่ือลดความเส่ียงในการบริหารสตอ็กสินคา้  บริษทัฯ ใชร้ะบบเติมสินคา้อตัโนมติั  (Auto 
Replenishment)  โดยน าระบบ QRMS  มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประโยชนแ์ละเตม็ประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้ 
ในร้านคา้ใหส้มบูรณ์มากยิ่งข้ึน  เพ่ือใหมี้สินคา้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยปริมาณท่ีเหมาะสม  ท าให้ 
หนา้ร้านมีสตอ็กท่ีสมดุลกบัการขาย   ท าใหไ้ม่เสียโอกาสในการขาย  จากกรณีไม่มีสินคา้ในช่วงเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
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 3.  ความเส่ียงเกีย่วกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยขายผา่นช่องทางหลกัท่ีมีความจ ากดัของพ้ืนท่ีและสาขา 
         - มาตรการป้องกนั  
  1.   บริษทัฯ มีนโยบายรุกขยายช่องทางการขายผา่น  Discount Store  มากข้ึน  รวมทั้งปรับเปล่ียนระบบ
การขายและการสัง่สินคา้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการและก าลงัซ้ือของกลุ่ม  Discount Store  แนวทางน้ีใชก้บัทุก
กลุ่มผลิตภณัฑ ์ โดยคดัเลือกผลิตสินคา้ท่ีมีราคาและคุณภาพตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  โดยเฉพาะ
กลุ่มผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ซ่ึงเนน้รูปแบบและสีสนัตามแฟชัน่เป็นหลกั 
   2. เร่งขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายใหเ้พ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ออนไลนท่ี์มีจ านวนเพ่ิมข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว   ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาในส่วนของ  Facebook Channel  มีการใชง้าน  Feature  ใหม่  ช่วยใหเ้กิดการรับรู้แบรนด์
มากข้ึน  ผา่น  Feature Branded Content  และท า  Feature  ใหม่  CPAS  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือใหม่ของ  Facebook ท่ี
ร่วมกบั Shopee, Lazada  และ  JD.COM  ท าใหป้ระสิทธิภาพในการซ้ือส่ือโฆษณาต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน   นอกจากน้ี
ขยาย  Outlet  ในลกัษณะ  ICC   บริหารจดัการเอง  รูปแบบ  Specialty Store  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการจดัจ าหน่าย
มากข้ึน  นอกเหนือจากช่องทางจดัจ าหน่ายผา่นทางหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ทัว่ประเทศ 
   3. สร้างความแปลกใหม่ในแต่ละช่องทางการขาย   มีการจดักิจกรรมหลากหลายในพ้ืนท่ีพิเศษใน
หา้งสรรพสินคา้  และร่วมกบั  Online Operator  จดักิจกรรม  Shopee Take Over   ในร้านคา้  Wacoal Shop 

 4. ความเส่ียงเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค  (Customer  Behavior)  ทีเ่ปลีย่นไป 
 4.1  ความเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยี 
  ความเส่ียงดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว   จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัส  COVID-19  ท าใหสิ้นคา้ปรับตวัไม่ทนั  การใชเ้ทคโนโลยี ตอบสนองความตอ้งการ  และความสะดวก 
สบายของผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายออนไลน ์  ท าใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจการเขา้ถึงโลกออนไลน์ 
เพ่ิมมากข้ึน  อาทิ การใช ้ Social Media   เช่น  Facebook, Line, Youtube, Instagram   และอ่ืนๆ  ส่งผลใหก้ลุ่มลูกคา้
ออนไลนข์ยายตวัอยา่งรวดเร็ว   ปัจจยัท่ีสนบัสนุนพฤติกรรมผูบ้ริโภคใหห้นัไปใชจ่้ายออนไลนม์ากข้ึน  คือ  ความ
ปลอดภยัและห่วงเร่ืองสุขภาพในการออกไปซ้ือสินคา้นอกบา้น  ความสะดวกสบายของการชอ้ปป้ิงออนไลน ์  
ถดัมาคือการจดัส่งท่ีรวดเร็ว  ปลอดภยั  การใชเ้ทคโนโลยีใหเ้ป็นประโยชน ์ ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค  และการพฒันา 
ธุรกิจใหมี้บริการท่ีหลากหลายมากข้ึน  ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งปรับตวัในดา้นความรู้  ความสามารถของบุคลากร 
ใหก้า้วทนัเทคโนโลยี  เพ่ือตอบรับการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็วท่ีสุด  
 4.2  การระมดัระวงัดา้นภาวะสุขอนามยั 
  จากการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19  ท าใหเ้กิดการระมดัระวงัเร่ืองการรักษาระยะห่าง  การ
เดินทาง  การกกัตวัอยูก่บับา้น การใชจ่้ายสินคา้ฟุ่ มเฟือยลดนอ้ยลง  การใชจ่้ายสินคา้ท่ีเก่ียวกบัสุขอนามยัเพ่ิมมากข้ึน 
         - มาตรการป้องกนั  
   1. ใหค้วามส าคญักบัการคดัเลือกสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการท่ีมีการปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว   และ
ขยายฐานตลาดใหก้วา้งยิ่งข้ึน  เพ่ือเจาะกลุ่มลูกคา้ท่ียงัไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑบ์างประเภทมาก่อน  ส าหรับกลุ่มท่ีใชเ้ป็น
ประจ ากย็งัเป็นการเพ่ิมความถ่ีในการใชใ้หม้ากยิ่งข้ึนอีกดว้ย 
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   2. บริษทัฯ ท าการวิจยัและศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ซ่ึงเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยี  
และวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19  จดัท า  Focus Group  เชิญลูกคา้เขา้มาสมัภาษณ์กลุ่มยอ่ย  เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็น  เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  มาพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในทุกช่วงวยั  ทุกไลฟ์สไตล ์ทั้งดา้น
ฟังกช์ัน่และแฟชัน่  
   3. เพ่ิมสดัส่วนการส่ือสารออนไลนม์ากข้ึน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเสพส่ือท่ีเปล่ียนแปลง
ไป  สร้างความเขา้ใจกบัลูกคา้ทุกวยั  ทุกไลฟ์สไตล ์  อีกทั้งสร้างความน่าสนใจผา่น Content  ท่ีหลากหลาย  เพ่ือ 
เพ่ิมยอดขายออนไลน ์ อีกทั้งใหลู้กคา้มีทางเลือกในการซ้ือเพ่ิมมากข้ึน  ลูกคา้สามารถสัง่ซ้ือสินคา้ไดง่้าย  ตลอด  
24 ชัว่โมง  ไม่จ าเป็นตอ้งไปซ้ือท่ีร้านคา้เพียงอยา่งเดียว  
   4. บริษทัฯ มุ่งเนน้พฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี ในราคาท่ีเหมาะสม  เพ่ือรองรับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มมากข้ึน  สร้างความรู้สึกท่ีดีใหอ้ยูใ่นใจของผูบ้ริโภค  ขณะเดียวกนัยงัสร้างแรงกระตุน้ทาง
การตลาดท่ีน่าสนใจอยา่งต่อเน่ือง  และตรงกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ่ือรักษาฐานลูกคา้  และขยายฐานลูกคา้ใหม่ท่ี
อยากทดลองใชม้ากข้ึน  รวมถึงการมีระบบลูกคา้สมาชิก  (Customer Relationship Management)  ท่ีแขง็แกร่ง คือ  
His & Her Member 
   5. บริษทัฯ มุ่งเนน้ปรับปรุงและพฒันาระบบใหมี้ความทนัสมยั  ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค  ทั้งดา้น E-Commerce   
ในเวบ็ไซด ์ www.eThailandBEST.com  ใหร้องรับการใชจ่้ายทางออนไลนไ์ดส้ะดวกมากข้ึน รวมถึงร่วมมือกบับริษทั
พนัธมิตร  บริษทั  ไทเกอร์  ดิสทริบิวชัน่  แอนด ์ โลจิสติคส์  จ ากดั  ท่ีมีประสบการณ์ในการดูแลสินคา้อยา่งยาวนาน  
ในการจดัเกบ็สินคา้  และจดัส่งสินคา้อยา่งรวดเร็ว   พร้อมกลไกในการกระจายสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ใหบ้ริการ 
ทัว่ประเทศ    จึงเป็นค าตอบท่ีดีส าหรับลูกคา้ออนไลนใ์นปัจจุบนั  ไดมี้ความมัน่ใจ  ปลอดภยั และขนส่งรวดเร็ว 
   6. การแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19  ส่งผลใหห้ลายธุรกิจไดรั้บผลกระทบ  และมีบทบาทเปล่ียน
พฤติกรรมการใชจ่้าย  ความเป็นอยู ่ และไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภค  ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการจบัจ่ายของผูค้นเปล่ียนไป
จากเดิม  ธุรกิจคา้ปลีกจ าตอ้งรีบปรับตวั  ปรับโครงสร้างกลยุทธ์ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดพ้ฒันาระบบโครงสร้างกลยทุธ์  พร้อมปรับรูปแบบกลยทุธ์การตลาดใหม่ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
และการแข่งขนั  อีกทั้งเนน้สร้างแบรนดใ์นส่ือดิจิตอล  และเช่ือมระบบการท างานกบัคู่คา้ออนไลน ์ อาทิ  Lazada,  
Shopee  เพ่ือใหเ้ช่ือมโยงทั้ง  Online  และ Offline  พร้อมพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมในทุกช่องทาง 

 5. ความเส่ียงจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้าของภาครัฐ 
 จากนโยบายการเปิดการคา้เสรีของภาครัฐ  ท่ีภาษีน าเขา้ในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนยต์ามขอ้ตกลงการ 
เปิดเขตเสรีการคา้ในกลุ่มอาเซียน  ซ่ึงสินคา้เคร่ืองส าอางรวมอยูใ่นกลุ่มท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าวดว้ย  
ท าใหผู้ป้ระกอบการในไทยตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมในทุกดา้น และตอ้งปรับตน้ทุนใหร้องรับกบัมาตรฐานดงักล่าว 
 ส่งผลใหเ้กิดสภาวะการแข่งขนัทางการตลาดท่ีรุนแรงข้ึน แต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อบริษทั คาดวา่จะไม่มาก  
เน่ืองจากฐานภาษีน าเขา้เคร่ืองส าอางอยูท่ี่  5%  ซ่ึงไม่สูงมาก  ดงันั้นเม่ือเป็นศูนยจึ์งกระทบไม่มาก อีกทั้งบริษทัฯ  
ยงัไดเ้ปรียบดา้นเทคโนโลยีการผลิตอีกดว้ย   
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 6.  ความเส่ียงจากจ านวนนักท่องเทีย่วลดลง   
 สินคา้ท่ีบริษทัฯ เป็นตวัแทนน าเขา้และจดัจ าหน่ายเป็นสินคา้ท่ีเป็นความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียวจีน  
รัสเซีย  และกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง  เม่ือจ านวนนกัท่องเท่ียวลดลงจากการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19  
ส่งผลกระทบกบัการขายของบริษทั  โดยเฉพาะจงัหวดัท่ีเนน้กลุ่มนกัท่องเท่ียว 
          - มาตรการป้องกนั  
   1. ปรับแผนส่งเสริมการขายเนน้กลุ่มลูกคา้ในประเทศทดแทน  หรือนกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืนท่ียงัสามารถ
เขา้มาในประเทศ 
  2.  วางแผนร่วมกบัหา้งสรรพสินคา้เพ่ือดึงนกัท่องเท่ียวท่ีอาศยั  หรือท าธุรกิจอยูใ่นประเทศไทย  เขา้มา
ในร้านคา้   หรือจุดขายเพ่ิมมากข้ึน 
  3. ใชส่ื้อออนไลนต่์างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวชอบใช ้  เม่ือนกัท่องเท่ียวมีโอกาสกลบัเขา้มาท่องเท่ียวใน
ประเทศไดอี้กคร้ัง 

 7.  สินค้าล้าสมยั  
  บริษทัฯ เป็นผูข้ายสินคา้แฟชัน่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงความนิยมในตวัสินคา้อย่างรวดเร็ว ในปี 2563 บริษทัฯ มี
สินคา้คงเหลือจ านวน 2,986.33 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.97 ของสินทรัพยห์มุนเวียน และร้อยละ 9.32 ของ
สินทรัพยร์วม และมีอตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 218 วนั ซ่ึงอาจมีความเส่ียงต่อความลา้สมยัของสินคา้ท่ีไม่
สามารถจ าหน่ายออกไปไดท้นัเวลา มีตน้ทุนในการบริหารจดัการท่ีเพ่ิมข้ึน และตอ้งมีการตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัหรือ
ดอ้ยค่า ท่ีท าให้ก าไรสุทธิและสภาพคล่องลดลง  อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการเพ่ือไม่ให้มี
สินคา้คงเหลือคา้งนาน  โดยสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวช้า บริษทัฯ จะระบายสินคา้ดงักล่าวออกไปโดยเร่งจดัท า
กิจกรรมส่งเสริมการขาย 

 8.  การลงทุน  
 บริษทัฯ ร่วมลงทุนในกิจการของบริษทัในเครือและบริษทัอ่ืน ๆ จ านวน 114 บริษทั ในสดัส่วนการถือหุน้ไม่
เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษทันั้น ๆ และจ านวน 3 บริษทั ถือหุน้เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 
ซ่ึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีการถือหุน้ในลกัษณะไขวก้นัหรือยอ้นกลบัระหวา่งบริษทัในเครือ บริษทัฯ ไม่มี
อ านาจควบคุมกิจการในบริษทัท่ีลงทุน การบริหารงานของบริษทัดงักล่าวข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการของแต่ละบริษทั 
 ในการบริหารและตดัสินใจการลงทุนของบริษทัเป็นไปในลกัษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง
กนั หรือเอ้ือประโยชนต่์อกนัรวมทั้งเป็นการลงทุนเพ่ือกระจายความเส่ียง  
 บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล ถา้บริษทัลงทุนใดขาดทุน บริษทัฯ จะบนัทึก
ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนไวใ้นงบก าไรขาดทุนของบริษทั  โครงสร้างการถือหุน้ดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการรับรู้ส่วนแบ่งรายไดข้องบริษทัและไม่ท าใหเ้กิดความแตกต่างจากท่ีรับรู้ในงบการเงิน 
 บริษทัฯ มีมาตรการในการป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซ่ึงอยูใ่นบริษทัท่ีร่วมลงทุน
หรืออยูใ่นบริษทัท่ีท าธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทุนเป็นศูนยดู์แลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และ
ขอ้มูลสถานการณ์ของบริษทัท่ีลงทุน  เพ่ือทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนและรายงานใหบ้ริษทัและผูถื้อหุน้ในกลุ่มทราบ      
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ปีละคร้ัง  และรายงานทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือวิกฤติ  เพ่ือช่วยกนัหาแนวทางแกไ้ข  อีกทั้งในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารประชุมอยา่งสม ่าเสมอในผลการด าเนินงานของกิจการท่ีบริษทั
ลงทุนอยูโ่ดยเนน้ย  ้าในธุรกิจท่ีขาดทุน  และหาวิธีการท่ีท าใหบ้ริษทันั้นๆ ไดห้ลุดพน้จากธุรกรรมท่ีขาดทุน  เพ่ือผล
ก าไรท่ีย ัง่ยืนในธุรกิจนั้น ๆ 

 9.  การให้กู้ยืมเงนิและค า้ประกนั  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัร่วมทุนรวม 3 บริษทั  จ านวนเงิน 176.00 ลา้นบาท 
ปี  2562  จ านวนเงิน  181.50  ลา้นบาท  ลดลงจากปี  2562  =   5.50  ลา้นบาท   เน่ืองจากการรับช าระคืนเงินกู ้  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ มีภาระค ้าประกนั 12 บริษทั  เป็นเงิน 401.40  ลา้นบาท  ปี 2562  จ านวน
เงิน 334.97  ลา้นบาท  จ านวนเงินค ้าประกนัเพ่ิมข้ึนจากปี 2562  =  66.43  ลา้นบาท และเป็นการค ้าประกนัตาม
สญัญาร่วมทุน  โดยค ้าประกนัตามสดัส่วนการถือหุน้ 
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4.   ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
      1) ทรัพย์สินถาวร อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน สิทธิการเช่า และเคร่ืองหมายการค้า 
        - ทรัพย์สินถาวร สิทธิการเช่า และเคร่ืองหมายการค้า 

ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 
ระยะเวลา

เช่า 
มูลค่าตาม

บัญชี ภาระผูกพนั 

 
ที่เหลือ (ล้านบาท) 

1. ท่ีดิน      218 แปลง ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 
เป็นเจา้ของ - 1,918.25 ไม่มี 

                  รวมเน้ือท่ีดิน 93ไร่  2 งาน 32.65 ตารางวา 
2. อาคาร          
     2.1 อาคาร         
     ท่ีตั้ง     111 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั เป็นเจา้ของ - 191.10 ไม่มี 
     2.2 อาคารชุด         
     ท่ีตั้ง     - 1 แห่ง จ านวน 11 หอ้ง ในประเทศไทย เป็นเจา้ของ -  (ก)  ไม่มี 
                 - 1 แห่ง จ านวน   3 หอ้ง ในประเทศไทย เป็นเจา้ของ - 5.17 ไม่มี 
                 - 5  แห่ง จ านวน  5 หอ้ง ในต่างประเทศ เป็นเจา้ของ/       
  สญัญาเช่า - 13.20 ไม่มี 
  ระยะยาว       
3. สิทธิการเช่า 7 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั ท าสญัญาเช่า  1 ปี 12.62 ไม่มี 

  
ระยะยาวตั้งแต่
10 ปี ถึง 33 ปี 

ถึง 9 ปี 
    

4. เคร่ืองหมายการคา้          
-  ตรากุ๊งก๊ิงและยมีู ประเภทสินคา้บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป อายสิุทธิ 10 ปี - - ไม่มี 
   วุน้เสน้ก่ึงส าเร็จรูป  ขนมอบกรอบ  ลูกกวาด 

 
   

    ถัว่เคลือบน ้าตาล มนัฝร่ังทอดกรอบ ถัว่อบกรอบ         

 - ตรา ST. Andrew ประเภทสินคา้ผา้เช็ดตวั  อายสิุทธิ 10 ปี  4 ปี ถึง 8 ปี 0.19 ไม่มี 

    เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย  ตุ๊กตา 
 

   
 - เคร่ืองหมายการคา้รวม 48 เคร่ืองหมาย ประกอบดว้ย  อายสิุทธิ 10 ปี  6 ปี ถึง 8 ปี  0.05 ไม่มี 
    CHAMP DE COURSE , GYM , UNIWEAR ฯลฯ 

 
   

 - เคร่ืองหมายการคา้ BSC Corn Soy,BSC, Honei V อายสิุทธิ 10 ปี 5 ปี  ถึง 9 ปี 1.02 ไม่มี 
 - เคร่ืองหมายการคา้แพร่กระจายเสียงทางโทรทศัน ์ 
   S Channel,Shop Smart,ThailandBest 

อายสิุทธิ 10 ปี 5 ปี  ถึง 7 ปี 0.05 ไม่มี 

 - เคร่ืองหมายการคา้ MAXIMUS, WHITE ELEPHANT,                            
   ATOMS, Cool Metropolis, SL Streamline ฯลฯ 

อายสิุทธิ 10 ปี 5 ปี  ถึง 9 ปี 0.76 ไม่มี 
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2) อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน 

ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

ระยะเวลา
เช่า 

มูลค่าตาม
บัญชี ภาระผูกพนั 

 
ที่เหลือ (ล้านบาท) 

1. ท่ีดิน     182  แปลง ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 
เป็นเจา้ของ - 1,048.15 ไม่มี 

                  รวมเน้ือท่ีดิน 568 ไร่  3 งาน  30.26  ตารางวา 
2. อาคาร          
     ท่ีตั้ง     45 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั เป็นเจา้ของ - 145.64 ไม่มี 
          

 

หมายเหตุ : "มูลค่าตามบัญชี" หมายถึง ราคาซ้ือ หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (ถ้าม)ี 

           (ก)  ตดัค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่าแล้ว 
 

3)  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย  และบริษทัร่วม 
 บริษทัฯ  ลงทุนในหุ้นบริษทัต่าง ๆ  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทัฯ ในระยะยาว  
กิจการ ท่ีบริษทัฯ ร่วมลงทุนจะประกอบธุรกิจท่ีเสริมกบัธุรกิจท่ีบริษทัในกลุ่มด าเนินการอยูห่รือเป็นธุรกิจท่ีบริษทัฯ 
คาดวา่จะเขา้ไปด าเนินการในอนาคต เน่ืองจากเลง็เห็นถึงศกัยภาพในการท าก าไร   โดยบริษทัฯจะไดรั้บผลตอบแทน
ในรูปของเงินปันผล  

กิจการท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุน ประกอบดว้ย 3 สายธุรกิจหลกั คือ สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจดัจ าหน่าย 
และสายธุรกิจบริการและอ่ืน ๆ โดย  ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม 2563   บริษทัฯ ลงทุนในบริษทัย่อย  จ านวน 3 บริษทั  
และบริษทัร่วม 7 บริษทั 

นโยบายและวิธีปฏิบติัในการส่งผูบ้ริหารของบริษทั เขา้ไปเป็นกรรมการบริษทัในบริษทัย่อย   มีบทบาท
อ านาจหนา้ท่ีในการก ากบัและบริหารงานของบริษทัย่อย  ก าหนดใหใ้ชน้โยบายบญัชีตามบริษทัใหญ่ และในการท า
กิจกรรมใดๆ  ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของบริษทัใหญ่  ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
 นอกจากน้ีบริษทัฯ  ไดก้ าหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัฯ  ตอ้งดูแลใหบ้ริษทัย่อยมีการปฏิบติัและ
เปิดเผยขอ้มูลส าคญัตามหลกัเกณฑต่์างๆ  ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ปฏิบติั อาทิเช่น  การท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนๆ 

ส่วนการลงทุนในบริษทัร่วม เป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษทัในเครือและบริษทัอ่ืน ๆ  บริษทัฯ  ไม่
มีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทัท่ีลงทุน  การบริหารงานของบริษทัดงักล่าวข้ึนอยู่กบัคณะกรรมการของแต่ละ
บริษทั 
 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
ผูบ้ริหาร  ในบริษทัร่วมหรือบริษทัลงทุน  บริษทัในเครือสหพฒัน์มีทีมผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูพิ้จารณาวา่  บริษทัอ่ืน
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นั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจ าเป็นตอ้งใหก้รรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารจากบริษทัใดบริษทัหน่ึงในกลุ่มเขา้ไป
เป็นตวัแทนของกลุ่มในฐานะผูร่้วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจ าเป็นตอ้งส่งจะพิจารณากรรมการ
บริษทัหรือผูบ้ริหารในกลุ่มท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญในธุรกิจนั้น ๆ   

บริษทัฯ มีมาตรการในการป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซ่ึงอยูใ่นบริษทัร่วมหรืออยูใ่น
บริษทัท่ีท าธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทุนเป็นศูนยดู์แลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน  และขอ้มูล
สถานการณ์ของบริษทัท่ีลงทุน เพ่ือทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนและรายงานให้บริษทัและผูถื้อหุน้ในกลุ่มทราบปีละคร้ัง  
และรายงานทันทีท่ี เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือวิกฤติ  เพ่ือช่วยกันหาแนวทางแก้ไข  อีกทั้ งในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารประชุมอย่างสม ่าเสมอในผลการด าเนินงานของกิจการท่ีบริษทั
ลงทุนอยู่โดยเนน้ย  ้าในธุรกิจท่ีขาดทุน  และหาวิธีการท่ีท าให้บริษทันั้นๆ ไดห้ลุดพน้จากธุรกรรมท่ีขาดทุน เพ่ือผล
ก าไรท่ีย ัง่ยืนในธุรกิจนั้นๆ 
 

4)    รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯ ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น  

 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
-ไม่มี - 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

 1  ข้อมูลทัว่ไป 
  1) ช่ือ   ท่ีตั้งส านกังานใหญ่   โทรศพัท ์  โทรสาร Website,  E - Mail   เลขทะเบียนบริษทั   ประเภทธุรกิจ 
   จ านวนและชนิดหุน้ทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของบริษทั 
   ช่ือ : บริษทั  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั (มหาชน) 
  ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 530  ซอยสาธุประดิษฐ ์58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา   
    กรุงเทพมหานคร  10120  
      โทรศพัท ์  0-2293-9000, 0-2293-9300  โทรสาร 0-2294-3024 
  Website  :  http://www.icc.co.th    
  E - mail  :   webmaster@icc.co.th   
  ทะเบียนเลขท่ี : 0107537001374 
  ประเภทธุรกิจ : การพาณิชย ์
  จ านวนและชนิดหุน้ทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของบริษทั 

ชนิดหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้นตราไว้หุ้นละ 

หุน้สามญั 290,633,730 1  บาท 
 

   ช่ือ  ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  ประเภทธุรกิจ  จ านวนและชนิดหุน้ทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของบริษทัในเครือ 
          - ไม่มี - 
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  2) ช่ือ  สถานท่ีตั้ง  โทรศพัท ์ โทรสารของบุคคลอา้งอิงอ่ืนๆ 
   นายทะเบียนบริษทั : บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั 
     93  ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400 
     โทรศพัท ์0-2009-9000   โทรสาร 0-2009-9992 
   ผูส้อบบญัชี : 1. นายเอกสิทธ์ิ   ชูธรรมสถิตย ์
     2. นางสาวนิตยา   เชษฐโชติรส 
     3. นายธนิต  โอสถาเลิศ 
     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขท่ี  4195, 4439  และ  5155 
     บริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย  สอบบญัชี  จ ากดั 
     ชั้น 50-51  อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์   
     1  ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 
     โทรศพัท ์ 0-2677-2000  โทรสาร 0-2677-2222 
   ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษทั  วีระ ลอว ์ออฟฟิส  จ ากดั 
     548/14-15  ซอยสาธุประดิษฐ ์ 58  แยก  18   
     แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120   
     โทรศพัท ์0-2683-8023  โทรสาร 0-2683-8843 
 
 

 2  ข้อมูลส าคญัอ่ืน   : - ไม่มี - 
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 3)   ช่ือ  สถานท่ีตั้ง  ประเภทธุรกิจ  จ านวนและชนิดหุน้ทั้งหมดท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของนิติบุคคลท่ีบริษทั
ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
  3.1  บริษทัขาย 

ล าดบั ช่ือบริษัท ทีต่ั้ง ประเภทธุรกจิ 
ประเภท 
หุ้น 

จ านวนหุ้นที ่
ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ทีถื่อ 

จ านวนเงนิ 
ทีล่งทุน 

สัดส่วน 
(%) 

การถือหุ้น 
1. สหพฒันพิบูล กรุงเทพฯ อุปโภคบริโภค สามญั 330,000,000  33,630,158  2,152,330,112.00 10.19 
        

 
   ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2563 )    

2. โอ ซี ซี กรุงเทพฯ ตวัแทนจ าหน่าย สามญั 60,000,000  11,839,980  108,335,817.00 19.73 
        

 
   ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2563 )    

* 3. INTERNATIONAL   ฮ่องกง ตวัแทนจ าหน่าย สามญั 50,000  9,500  4,109,700.00  19.00 

  
COMMERCIAL 
COORDINATION (HK) 

    
 

    
  
  

  

4. เบทเตอร์เวย ์ กรุงเทพฯ ขายตรง สามญั 10,000,000  1,648,375  104,314,361.65  16.48 

 
(ประเทศไทย) 

       
5. แฟร่ีแลนดส์รรพสินคา้ นครสวรรค ์ หา้งสรรพสินคา้ สามญั 1,000,000  106,200  15,930,000.00  10.62 
6. ยู ซี ซี อูเอะชิม่า คอฟฟ่ี   กรุงเทพฯ  ร้านกาแฟ UCC   สามญั 150,000  15,000  1,500,000.00  10.00 

  
 (ประเทศไทย)   และจดัจ าหน่ายกาแฟ

ส าเร็จรูป และกาแฟบด 
ตามส านกังาน 

 
    

  
  

  

    7. อี.พี.เอฟ. กรุงเทพฯ ตวัแทนจ าหน่าย, สามญั 65,000  6,500  390,000.00  10.00 
      ขายปลีก 

 
    

 
  

    8. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส กรุงเทพฯ ประกอบและขาย สามญั 400,000  40,000  1,125,600.00  10.00 
      เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 
    

 
  

   9. มอร์แกน เดอ ทวั   กรุงเทพฯ ตวัแทนจ าหน่าย สามญั 400,000  48,000  4,800,000.00  12.00 

  
(ประเทศไทย)   เคร่ืองแต่งกาย  และ   

เคร่ืองหนงัสุภาพบุรุษ - 
สตรี ยี่หอ้ "มอร์แกน" 

 
    

  
  

  

   10. ไดโซ ซงัเกียว  กรุงเทพฯ คา้ปลีกสินคา้อุปโภค สามญั 28,000,000  3,249,474  32,494,740.00  11.61 

  
(ประเทศไทย)   

  
บริโภค นานาชนิด         ใน
ราคาเดียว  

    
  
  

  

   11. ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล  กรุงเทพฯ ธุรกิจเสริมสวย น าเขา้ สามญั 7,000,000  1,050,000  10,500,000.00                15.00 

  
(ไทยแลนด)์   และส่งออกสินคา้

เคร่ืองส าอาง  
    

  
 

  

12. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ร้านคา้ปลีกและจ าหน่าย สามญั 250,000  37,500  60,000,000.00  15.00 

 
  ผลิตภณัฑบ์ ารุงสุขภาพ,

เสริมความงาม, สินคา้
อุปโภคบริโภค 

     

13. ชอ้ป โกลบอล       
(ประเทศไทย) 

กรุงเทพฯ TV Shopping     
(ขายสินคา้ผา่นโทรทศัน์
ดาวเทียม) 

สามญั 10,850,000  1,890,000  189,000,000.00  17.42 

*14. CANCHANA 
INTERNATIONAL 

กมัพูชา จดัจ าหน่ายสินคา้ สามญั 1,000  600  13,825,570.00  60.00 

รวม     448,166,000         53,571,287        2,688,155,901  
หมายเหตุ : * เงินลงทุนในต่างประเทศ 
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3.2  บริษทัผลิต 

ล าดบั ช่ือบริษัท ทีต่ั้ง ประเภทธุรกจิ 
ประเภท 
หุ้น 

จ านวนหุ้นที ่
ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ทีถื่อ 

จ านวนเงนิ 
ทีล่งทุน 

สัดส่วน 
(%) 

การถือหุ้น 
1. เทก็ซไ์ทลเ์พรสทีจ กรุงเทพฯ ผา้ลูกไมปั้ก, ฟองน ้า สามญั 108,000,000   11,261,720   106,986,340.00 10.43 
        

 
   ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2563 )    

2. เอส แอนด ์เจ กรุงเทพฯ เคร่ืองส าอาง สามญั 149,930,828 21,897,781   538,685,412.60 14.61 
 อินเตอร์เนชัน่แนล             ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2563 )   
  เอนเตอร์ไพรส์     

 
      

3. ธนูลกัษณ์ กรุงเทพฯ เคร่ืองหนงั, เคร่ืองประดบั สามญั 120,000,000  13,307,040 226,219,680.00 11.09 

     
 

( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2563 ) 
 

 4. สหโคเจน (ชลบุรี)   ชลบุรี กระแสไฟฟ้า สามญั 955,000,000  107,932,960 377,765,360.00 11.30 
  

 
    

 
  ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2563 )   

5. ไลออ้น (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผงซกัฟอก สามญั 5,000,000  600,000   60,000,000.00  12.00 
6. ราชาอูชิโน กรุงเทพฯ ผา้ขนหนู สามญั 1,215,000  165,150  16,322,496.00  13.59 
7. แชมป์เอช กรุงเทพฯ  เส้ือผา้ สามญั 400,000  50,000  5,000,000.00  12.50 

    8. เอช แอนด์ บี            
อินเตอร์เท็กซ์ 

กรุงเทพฯ ตุ๊กตาผา้ สามญั 400,000 76,000 7,600,000.00 19.00 

9. อินเตอร์เนชัน่แนล       
เลทเธอร์แฟชัน่ 

กรุงเทพฯ รองเทา้หนงั สามญั 500,000 140,000  21,727,300.00  28.00 

10. โทเทิลเวยอิ์มเมจ กรุงเทพฯ เคร่ืองหนงั สามญั 200,000 20,000   2,000,000.00 10.00 
11. ทอ้ปเทร็นด์                    

แมนูแฟคเจอร่ิง   
ชลบุรี บรรจุภณัฑพ์ลาสติค สามญั 1,200,000 216,000  43,200,000.00  18.00 

   12. ไทยทาคายา กรุงเทพฯ กางเกงยีนส์ สามญั 300,000  30,000  3,000,000.00  10.00 
   13. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ)์ ปราจีนบุรี ฟอกยอ้ม สามญั 3,240,000  634,552  33,135,122.78  19.58 
   14. ไทยอาราอิ  ชลบุรี อะไหล่รถยนต ์ สามญั 1,260,000  135,450  14,162,504.36  10.75 
   15. ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์ กรุงเทพฯ เส้ือผา้ สามญั 100,000  12,000  1,200,000.00  12.00 
   16. ไทยกุลแซ่   ปราจีนบุรี เส้ือผา้ยืด สามญั 1,800,000  288,000  28,800,000.00  16.00 
   17. ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่  ชลบุรี พิมพล์วดลาย สามญั 400,000  76,000  7,600,000.00  19.00 
   18. คิวพี (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ อาหาร สามญั 2,630,000  283,231  27,596,500.00  10.77 
   19. ไทยทาเคดะเลซ กรุงเทพฯ ผา้ลูกไม ้ สามญั 1,270,000   162,000  20,482,860.00  12.76 
   20. ไทซนัฟูดส์ กรุงเทพฯ ผลิตและจ าหน่าย           

น ้าผลไม ้“กรีนเมท”    
และผูแ้ทนจ าหน่าย     
ขนมปัง "โฮมม่ี" 

สามญั 5,000,000  950,000  9,500,000.00  19.00 

21. อินเตอร์เนชัน่แนล 
แลบบอราทอรีส์ 

กรุงเทพฯ เคร่ืองส าอาง สามญั 24,000,000  4,694,400  336,561,800.00  19.56 

22. บางกอกโตเกียวซ็อคส์ ชลบุรี ผลิตและส่งออกถุงเทา้ สามญั 1,617,800 280,000 24,250,000.00 17.31 
 23. เอราวณัส่ิงทอ สมุทรปราการ ผลิตเสน้ดา้ย และทอผา้ สามญั 6,214,634 1,019,978 115,714,662.91 16.41 

     ประเภทฝ้ายและ            
โพลีเอสเตอร์ T/C 

       

24. ไหมทอง กรุงเทพฯ เส้ือผา้สตรี สามญั 1,400,000 814,250 80,101,152.00  58.16 
รวม 1,391,078,262 165,046,512 2,107,611,190.65  
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3.3  บริษทับริการ และอ่ืนๆ 

ล าดบั ช่ือบริษัท ทีต่ั้ง ประเภทธุรกจิ 
ประเภท 
หุ้น 

จ านวนหุ้นที ่
ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ทีถื่อ 

จ านวนเงนิ 
ทีล่งทุน 

สัดส่วน 
(%) 

การถือหุ้น 
1. ฟาร์อีสท ์เฟมไลน ์ดีดีบี กรุงเทพฯ ท าโฆษณา สามญั 7,870,000 797,800   121,265,600.00 10.14 
        

 
   ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2563 )    

2. แพนเอเซียฟุตแวร์ ชลบุรี ลงทุน สามญั 540,000,000  102,112,778  55,140,900.12 18.91 
       ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2563 )   

3. สหรัตนนคร กรุงเทพฯ นิคมอุตสาหกรรม สามญั 1,800,000 225,000 22,500,000.00 12.50 
4. สหอุบลนคร กรุงเทพฯ สวนอุตสาหกรรม สามญั 1,250,000  237,500 1,484,375.00 19.00 
5. เค. คอมเมอร์เชียล กรุงเทพฯ ก่อสร้าง สามญั 500,000  72,500 25,344,590.25 14.50 

 
แอนด ์คอนสตรัคชัน่     

 
  

 
   

6. สหพฒันเ์รียลเอสเตท กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ สามญั 36,000,000  7,164,000 82,087,500.00 19.90 
7. เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร์ กรุงเทพฯ เช่ารถ สามญั 1,000,000  211,111 19,792,935.73 25.00 

    
บุริมสิทธิ 2,800,000 738,889 73,888,900.00 

 
8. ดี เอฟ อินเตอร์ กรุงเทพฯ เฟอร์นิเจอร์ตามสัง่ สามญั 50,000  9,500 1,060,200.00 19.00 
9. ไทยฟลายอ้ิง กรุงเทพฯ ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน สามญั 20,000  3,000 300,000.00 15.00 

 
เมนเทน็แนนซ์ 

 
และเฮลิคอปเตอร์ 

   
 

 
10. ร่วมประโยชน ์ กรุงเทพฯ อสงัหาริมทรัพย ์ สามญั 3,500,000  649,457 72,315,002.82 18.56 
11. เทรชเชอร์ฮิลล ์ ชลบุรี สนามกอลฟ์ สามญั 2,000,000  240,000 16,178,000.00 12.00 
12. แพนแลนด ์ ชลบุรี พฒันาท่ีดิน สามญั 3,000,000  500,000 49,367,900.00 16.67 
13. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ กรุงเทพฯ ขนส่งและคลงัสินคา้ สามญั 2,000,000  398,000 6,982,399.12 19.90 

 
แอนด ์โลจิสติคส์  

 
 

 
 

 
 

14. วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ กรุงเทพฯ โรงเรียนภาษาและ สามญั 200,000  21,427 2,142,700.00 10.71 

 
(ไทยแลนด)์  วฒันธรรมญ่ีปุ่น  

 
 

 
 

15. รักษาความปลอดภยั กรุงเทพฯ รักษาความปลอดภยั สามญั 3,788,572  966,282 196,982,375.50 25.50 
 ไทยซีคอม   บุริมสิทธิ 766               -                  -  

16. ร่วมอิสสระ กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ สามญั 3,000,000  749,997 74,999,700.00 25.00 
17. บุญ แคปปิตอลโฮลด้ิง กรุงเทพฯ ลงทุน สามญั 70,000,000  22,399,999 223,999,990 32.00 
18. ดบัเบ้ิลยู บี อาร์ อี กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ สามญั 500,000  499,997 49,999,700.00  100.00 
19. บีเอน็ซี เรียลเอสเตท กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ สามญั 2,400,000  400,000 40,000,000.00 16.67 

*20. NANAN CAMBO กมัพูชา ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ สามญั 1,000  490 6,475,840.00 49.00 
 SOLUTION        

21. สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ ชลบุรี พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ สามญั 792,000  95,040 72,960,000.00 12.00 
*22. TIGER MK LOGISTICS เมียนมาร์ โลจิสติกส์ สามญั 30,000  5,400 1,786,320.00 18.00 

 (MYANMAR)        
23. ร่วมอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์ กรุงเทพฯ โรงแรม สามญั 3,600,000  899,997 89,999,700.00 25.00 
24. เวิลดเ์บสท ์คอร์ปอเรชัน่ กรุงเทพฯ เช่ารถ สามญั 500,000 50,000 5,000,000.00 10.00 
25. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ สามญั 20,000,000 2,000,000 110,000,000.00 10.00 

  รวม 706,602,338 141,448,164 1,422,054,628.54  
 ยอดรวมทั้งส้ิน 2,545,846,600 360,065,963 6,228,321,724.84  

 หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุน   118,117,075.83  
 บวก ก าไร/(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุตธิรรม   3,932,749,887.76  
 สุทธิ 2,545,846,600 360,065,963 10,042,954,536.77  
  หมายเหตุ : * เงินลงทุนในต่างประเทศ     
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 1. จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
  หลกัทรัพย์ของบริษัท 

1) บริษทัมีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท     เรียกช าระแลว้ 290,633,730.- บาท 
 แบ่งเป็นหุน้สามญั 290,633,730 หุน้  หุน้บุริมสิทธิ     -     หุน้   มูลค่าหุน้ละ 1.- บาท 
 ณ 28 เมษายน 2546  เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไว ้จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1.- บาท 

2) หุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 
 - ไม่มี - 

   2.   ผู้ถือหุ้น   

             ผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 26 มิถุนายน 2563 (กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีจดัตาม 
มาตรา 258 แลว้) 

 
 

   ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้นทีถื่อ % 

 1. *บริษทั  สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  จ ากดั  (มหาชน) 72,059,390 24.79 
 2. *บริษทั  ไอ.ดี.เอฟ.  จ ากดั 27,710,410 9.53 
 3.   นายวรีพฒัน ์  พนูศกัด์ิอุดมสิน 25,937,940 8.93 
 4. *บริษทั  สหพฒันพิบูล  จ ากดั  (มหาชน) 24,777,100 8.53 
 5. *บริษทั  ไทยวาโก ้ จ ากดั  (มหาชน) 11,097,070 3.82 
 6.   บริษทั ย.ูบี.อุตสาหกรรมเคมี  จ ากดั 10,667,400 3.67 
 7.   บริษทั  ยนีูเวล็ธ์  จ ากดั 10,154,550 3.49 
 8. *บริษทั  ธนูลกัษณ์  จ ากดั (มหาชน) 10,006,070 3.44 
 9.   บริษทั  ยนีูเวอร์สบิวต้ี   จ ากดั  9,953,920 3.43 
    10. *นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา 6,558,940 2.26 
   รวม 208,922,790 71.89 
      หมายเหต ุ :  1.    ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ปัจจุบนัไดจ้าก  

 
           website ของบริษทั (http:// www.icc.co.th)  ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี   

                      2.  *ผูถื้อหุน้เครือสหพฒัน์ 
 
 

   



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

   

หนำ้  47 

 

 
 

                     3.    ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั ดงัน้ี 
   ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ท่ีถือ % 

 1. บริษทั  สินภราดร  จ ากดั  43,150 47.95 
 2. บริษทั  สหพฒันพิบูล  จ ากดั  (มหาชน) 17,644 19.60 
 3. บริษทั  วตัสดรมยั  จ ากดั 11,250 12.50 
 4. บริษทั  ไอ.ซี.ซี.  อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั (มหาชน) 8,100 9.00 
                                           รวม 80,144 89.05 
   ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ 9,856 10.95 
   รวม 90,000 100.00 
  

การกระจายการถือหุ้นตามจ านวนรายที่ถือ 
โดยแบ่งช่วงจ านวนหุน้ท่ีถือตามจ านวนรายของผูถื้อหุน้   ดงัรายละเอียด 

           ช่วงจ านวนหุ้นทีถื่อ................         
2563 2562 

จ านวนรายทีถื่อ % จ านวนรายทีถื่อ % 

              1     -              100      490 
 

      35.82     492 
 

      35.17   

           101     -              500   397 
 

      29.02     399 
 

      28.52   

           501     -           1,000     91 
 

        6.65       97 
 

        6.93   

        1,001     -           3,000   119 
 

        8.70     120 
 

        8.58   

        3,001     -           5,000     52 
 

        3.80       53 
 

        3.79   

        5,001     -          ข้ึนไป    219 
 

      16.01     238 
 

      17.01   

               รวม    1,368       100.00      1,399       100.00    
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การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ 
โดยแบ่งประเภทของบุคคลท่ีถือตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่  ดงัรายละเอียด 

ประเภทของบุคคล 
2563 2562 

จ านวนหุ้นทีถื่อ % จ านวนหุ้นทีถื่อ % 

   บริษทั  จ ากดั  และ  บริษทัมหาชน  จ ากดั   49,438,830 
 

17.01 
  

86,642,410 
 

29.81   

   ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน   15,980 
 

0.01 
 

 15,980 
 

0.01   

   บุคคลภายนอกทัว่ไปท่ีมิใช่พนกังานบริษทั   18,567,003 
 

6.39 
  

45,083,263 
 

15.51   

   พนกังานบริษทั     13,725,075 
 

4.72 
  

14,387,795 
 

4.95   

   บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จ ากดั   
  

 
    

   

   -  นกัลงทุนในประเทศ         206,141,822 
 

70.93 
  

141,700,562 
 

48.76   

   -  นกัลงทุนต่างประเทศ     2,745,020 
 

0.94 
  

2,803,720 
 

0.96   

รวม   290,633,730 
 

100.00 
  

290,633,730 
 

100.00   
 

 3. การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
  - ไม่มี - 

 4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
 - บริษทั 
  บริษทัฯ มีเจตนาอนัแน่วแน่จะรักษาอตัราการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ  0.20  บาทต่อปี  
(เท่ากบั 20%  ของราคา PAR)  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั 
 - บริษัทย่อย 
  - ไม่มี - 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล 

 

* ปี 2563 
จ่าย ปี 2564 

ปี 2562 
จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล 
จ่าย ปี 2563 

ปี 2561 
จ่าย ปี 2562 

 ปี 2560 
จ่าย ปี 2561 

ปี 2559 
จ่าย ปี 2560 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.01 2.39 3.17 2.75 2.84 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.25 0.70 1.21 1.10 1.15 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 3,865.13 29.26 38.20 40.04 40.49 
หมายเหตุ  : *  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.25  บาท  และจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ซ่ึงก าหนดให้มีข้ึนใน 
    วนัท่ี  26  เมษายน 2564 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 1. คณะกรรมการบริษทั 
 บริษทัฯ ก าหนดใหมี้คณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน (ตาม พ.ร.บ. มหาชน) คุณสมบติัของกรรมการ 
 1. การเป็นบุคคลธรรมดา 
 2. บรรลุนิติภาวะ 
 3.  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 4.  ไม่เคยรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต 
 5.  ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์รหรือหน่วยงานของรัฐ  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
        คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน  12  คน ประกอบดว้ย 
 -   กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร                         4    คน 
 -   กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ          4   คน 
 -   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                                     4   คน  
 โครงสร้างคณะกรรมการ และการจดัการของบริษทัมีการตรวจสอบ  และมีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย  กรรมการอิสระ  4  คน  คิดเป็น 33.33 %  ของกรรมการทั้งคณะ  ซ่ึงเป็น
สดัส่วนตามมาตรฐานขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน    ซ่ึงก าหนดไว ้ 1/3  =  33.33%      
 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย  กรรมการตรวจสอบ  4  คน ท่ีมีความเป็นอิสระ  โดยมีหนา้ท่ีลกัษณะ 
เดียวกบัท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะสอบทานความ 
น่าเช่ือถือของงบการเงิน  รวมทั้งท าหนา้ท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้
 นอกจากน้ี  คณะกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร  และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลกัของบริษทั   
มีจ านวน  4  คน 
 รายช่ือและต าแหน่งกรรมการ  จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการเขา้ 
ประชุม  ตามหนา้ 51 - 52 ในแบบ 56-1 น้ี 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัของกรรมการบริษทั  ตามเอกสารแนบ 1  หนา้ 155 - 170  ในแบบ 56-1 น้ี 
  การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหารและหรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามเอกสาร 
แนบ 1  หนา้ 173 - 176 ในแบบ 56-1 น้ี 
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  อ านาจของคณะกรรมการบริษทั  
    กรรมการสองในเจด็คนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั กรรมการลงลายมือช่ือ 
ประกอบดว้ย : 
  1. นายบุญเกียรติ     โชควฒันา     
  2. นายธรรมรัตน ์     โชควฒันา 
  3. นายมนู      ลีลานุวฒัน์ 
  4. นายสมพล  ชยัสิริโรจน ์
  5. นางสาวมญัชุสา    ธีรพงษพิ์พฒัน์ 
  6. นางกอบสุข    แสงสวสัด์ิ    
  7. ดร. สุรัตน ์  วงศรั์ตนภสัสร    

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัทุกท่าน  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและไม่มีประวติัการกระท าผิด    
เลขานุการบริษทั  :  นางดวงฤดี  มิลินทางกรู 

 บทบาท  หน้าที่  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั  
    คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์หลากหลาย มีความ 
สามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์บับริษทั  เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบ  มีภาวะผูน้ า  มีบทบาทหนา้ท่ี 
ส าคญัในการช้ีแนะทิศทางการด าเนินงานของบริษทั  มีการก าหนดวิสยัทศันข์องบริษทัไวอ้ย่างชดัเจน  มีความเป็น 
อิสระในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ  ก ากบัดูแลกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ และเป้าหมาย 
ท่ีไดก้ าหนดไวใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุน้  มีการบริหารงานโดยการก าหนดวิสยัทศัน/์พนัธกิจ   
เป้าหมาย  กลยทุธ์  แผนปฏิบติังานและงบประมาณประจ าปี  เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ พร้อมดูแลใหบ้ริษทัฯ  
มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  โดยน าหลกับรรษทัภิบาลมาเป็นเคร่ืองมือ ในการบริหารจดัการ  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่กิจการ และผูถื้อหุน้ 
     คณะกรรมการบริษทัฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ  โดยก าหนดใหร้ายงานความกา้วหนา้ 
ของผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทั และการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารทุกเดือน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  พร้อมทั้งอนุมติัวิสยัทศัน์/พนัธกิจ  เป้าหมาย  กลยทุธ์  แผนงาน  และงบประมาณ
ประจ าปีของปีถดัไป 
     กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้  โดยมีโครงสร้างการ
บริหารท่ีชดัเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได ้
     ในปีท่ีผา่นมา  ไม่ปรากฏบริษทัฯ  
 - มีการกระท าท่ีขดัต่อกฎระเบียบท่ีร้ายแรง 
 - มีการกระท าผิดดา้นการทุจริต หรือกระท าผิดจริยธรรม 
 - มีกรณีท่ีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารลาออก เน่ืองจากประเดน็การก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
 - มีกรณีเก่ียวกบัช่ือเสียงในทางลบของบริษทั เน่ืองจากความลม้เหลวในการท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแลของ       

คณะกรรมการ 
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โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ดังรายละเอยีด 
 

ช่ือ 

ระยะเวลาการ 

ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัท 

 (ส้ินสุด31 ธ.ค.63) ( ปี ) 

คณะกรรมการ 

บริษัท 
 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ  

คณะกรรมการ 

พจิารณา 
ค่าตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ

บริหาร 
ความเส่ียง 

คณะ 

กรรมการ 
ธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการบริหาร 

1.   คุณบุณยสิทธ์ิ      โชควฒันา                         

  2.   คุณบุญเกียรติ               โชควฒันา 47 ประธานกรรมการ-
บริษทั และประธาน
กรรมการบริหาร 

 ประธาน    ประธานกรรมการบริษทั 
และประธานกรรมการบริหาร 

  3. คุณธรรมรัตน์                   โชควฒันา          21 กรรมการผูอ้  านวยการ 
และรองประธาน             
กรรมการบริหาร 

  ประธาน   กรรมการผูอ้  านวยการ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
และผูอ้  านวยการฝ่าย  G,N,S 

  4.   ดร.ธีระพงษ ์                     วกิิตเศรษฐ        21  ประธาน      

  5. คุณอมร             อศัวานนัท ์ *                     40             
 

  ประธาน   

  6. คุณนพพร           พงษเ์วช  6      ประธาน  

  7. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล     9  เดือน         

  8. คุณมนู                                                 ลีลานุวฒัน์ 16        

  9. คุณสมพล                                                  ชยัสิริโรจน์          11        

10. คุณมญัชุสา ธีรพงษพ์ิพฒัน์  5       ผูอ้  านวยการฝ่ายส านกังานบริษทั 

11.   คุณกอบสุข แสงสวสัด์ิ  5        

12.   ดร. สุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร  4       ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13. คุณชยัลดา ตนัติเวชกุล  2        

14. คุณดวงพร สุจริตานุวตั         

15.   คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร        ผูอ้  านวยการฝ่าย  B 

16.            คุณบุษบง ม่ิงขวญัยนื        ผูอ้  านวยการฝ่าย  H 

17. คุณวิริทธ์ิพล ชยัถาวรเสถียร        ผูอ้  านวยการฝ่าย  I 

18. คุณนงลกัษณ์ เตชะบุญเอนก        ผูอ้  านวยการฝ่าย  M, O 

19.       ดร.เพญ็นภา ธนสารศิลป์        ผูอ้  านวยการฝ่าย  V 

20.   คุณณัฐพฒัน์ เพช็รรัตนาภรณ์        ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน และ
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการขาย 

21. คุณเยาวลกัษณ์ นามกรณ์         

22. คุณโยธิน สุวรรณเกษร์         

23. ดร.จีรภทัร เจริญชยักรณ์         

24. คุณดวงฤดี มิลินทางกูร         

รวม  12 4 3 5 8 5 10 
หมายเหตุ  :  1.    กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัทุกท่าน  ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวติักระท าผิด 
   2. * กรรมการตรวจสอบ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั 

      #   3   เขา้เป็นประธานกรรมการสรรหา   15 พฤษภาคม 2563 
      #   7   เขา้เป็นกรรมการบริษทั      9 เมษายน 2563        
      #  13   เขา้เป็นกรรมการธรรมาภิบาล          15 พฤษภาคม 2563 
                   #  14   ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ       9 เมษายน 2563       
      #  17   เขา้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง         15 พฤษภาคม 2563 
      #  20   เขา้เป็นผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการขาย           1  เมษายน 2563 
      #  23   เขา้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง         15 พฤษภาคม 2563 
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การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2563  การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 55 ปี พ.ศ. 2563  สรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือ 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม  * 
การเข้าประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังที่  55 

ปี พ.ศ. 2563 

กรรมการ 
บริษัท 
รวม 12 

คร้ัง/ปี 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 10 

คร้ัง/ปี 

กรรมการ 
พจิารณา 

ค่าตอบแทน 
รวม 2 คร้ัง/ปี 

กรรมการ 
สรรหา 

 
รวม 3 คร้ัง/ปี 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 
รวม 12 คร้ัง/ปี 

กรรมการ  
ธรรมาภิบาล  

 
รวม 8 คร้ัง/ปี 

กรรมการบริหาร 
Primary 
Meeting 

รวม 21 คร้ัง/ปี 

Secondary 
Meeting 

รวม 23 คร้ัง/ปี 

  1.   คุณบุณยสิทธ์ิ      โชควฒันา                 - - - 3/3 - - - -  
  2.   คุณบุญเกียรติ               โชควฒันา 12/12 - 2/2 3/3 - - 18/21 20/23  
  3. คุณธรรมรัตน์                   โชควฒันา          11/12 - 2/2 3/3 11/12 - 19/21 20/23  
  4. ดร.ธีระพงษ ์                     วกิิตเศรษฐ        12/12 10/10 - - - - - -  
  5. คุณอมร             อศัวานนัท ์                       11/12 10/10 - - 12/12 - - -  
  6. คุณนพพร           พงษเ์วช 11/12 10/10 - - - 8/8 - -  
  7. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล   - - - - - - - -  
  8. คุณมนู                                                 ลีลานุวฒัน์ 12/12 - - 3/3 - - - -  
  9. คุณสมพล                                                  ชยัสิริโรจน์          10/12 - - - - - - -  
10. คุณมญัชุสา ธีรพงษพ์ิพฒัน์ 12/12 - 2/2 3/3 12/12 8/8 21/21 23/23  
11. คุณกอบสุข แสงสวสัด์ิ 12/12 - - - - - - -  
12. ดร. สุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร 12/12 - - - - - 21/21 20/23  
13. คุณชยัลดา ตนัติเวชกุล 11/12 - - - - - - -  
14. คุณดวงพร สุจริตานุวตั 10/12 9/10 - - - - - - - 
15.   คุณรมิดา  รัสเซลล ์ มณีเสถียร - - - - - - 18/21 20/23 - 
16. คุณบุษบง ม่ิงขวญัยนื - - - - - - 21/21 20/23 - 
17. คุณวิริทธ์ิพล ชยัถาวรเสถียร - - - - - - 15/21 14/23  
18. คุณนงลกัษณ์ เตชะบุญเอนก - - - - - - 18/21 22/23 - 
19. ดร.เพญ็นภา ธนสารศิลป์ - - - - - - 19/21 23/23 - 
20.   คุณณัฐพฒัน์ เพช็รรัตนาภรณ์ - - - - - 8/8 21/21 22/23  
21. คุณคณิศร  สุยะนนัทน์ - - - - - - - - - 
22. คุณกิตยาภรณ์ ชยัถาวรเสถียร - - - - - - - -  
23. คุณสวสัด์ิ โพธ์ิสินสมวงศ ์ - - - - - - - - - 
24. คุณฐิติภูมิ โชควฒันา - - - - - - - - - 
25. คุณเยาวลกัษณ์ นามกรณ์ - - - - 12/12 - - -  
26. คุณโยธิน สุวรรณเกษร์ - - - - 12/12 - - - - 
27. ดร.จีรภทัร เจริญชยักรณ์ - - - - - - - - - 
28. คุณดวงฤดี มิลินทางกูร - - - - 12/12 8/8 - -  
29. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศส์วา่ง - - - - - - - - - 

รวม 12 4 3 5 8 5 10 10 18    
 หมายเหตุ  :     #     7   เขา้เป็นกรรมการบริษทั      9 เมษายน 2563        
     #  13   เขา้เป็นกรรมการธรรมาภิบาล          15 พฤษภาคม 2563 
                              #  14  ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ     9 เมษายน 2563          
     #  17   เขา้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง         15 พฤษภาคม 2563 
     #  20   เขา้เป็นผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการขาย           1  เมษายน 2563 
     #  27   เขา้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง         15 พฤษภาคม 2563 
     #  29   ไม่ไดเ้ป็นผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการขาย         31  มีนาคม  2563 
            *  จ านวนคร้ังท่ีกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเขา้ประชุม  นบัตามอายปีุกรรมการท่ีไดรั้บคดัเลือกจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั    
        โดยนบัจากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอยูใ่นช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซ่ึงไม่ตรงกบัปีปฏิทิน) 
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2. ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวน  14  ท่าน  ดงัน้ี 

ช่ือ   ต าแหน่ง* 
1. คุณบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหาร 
2. คุณธรรมรัตน ์ โชควฒันา กรรมการผูอ้  านวยการ รองประธานกรรมการบริหารและ

ผูอ้  านวยการฝ่าย G, N, S 
3. คุณมญัชุสา ธีรพงษพิ์พฒัน์ กรรมการ และผูอ้  านวยการฝ่ายส านกังานบริษทั 
4. ดร.สุรัตน ์ วงศรั์ตนภสัสร กรรมการ และผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. คุณรมิดา รัสเซลล ์ มณีเสถียร ผูอ้  านวยการฝ่าย  B 
6. คุณบุษบง ม่ิงขวญัยืน ผูอ้  านวยการฝ่าย  H 
7. คุณวิริทธ์ิพล ชยัถาวรเสถียร ผูอ้  านวยการฝ่าย  I 
8. คุณนงลกัษณ์  เตชะบุญเอนก ผูอ้  านวยการฝ่าย  M, O 
9. ดร. เพญ็นภา   ธนสารศิลป์ ผูอ้  านวยการฝ่าย  V 

10. คุณณฐัพฒัน ์ เพช็รรัตนาภรณ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน  
และผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการขาย 

11. คุณคณิศร   สุยะนนัทน์ ผูอ้  านวยการฝ่าย  A 
12. คุณกิตยาภรณ์   ชยัถาวรเสถียร ผูอ้  านวยการฝ่าย  D 
13. คุณสวสัด์ิ โพธ์ิสินสมวงศ ์ ผูอ้  านวยการฝ่าย  W 
14. คุณฐิติภูมิ โชควฒันา ผูอ้  านวยการฝ่าย  X 

 
                หมายเหตุ  : #  10  เขา้เป็นผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการขาย   1 เมษายน 2563 
      คุณไพโรจน์  หิรัญวงศส์วา่ง  ไม่ไดเ้ป็นผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการขาย   31  มีนาคม   2563      

   *  ผูบ้ริหารของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัของผูบ้ริหาร  ตามเอกสารแนบ 1  หนา้ 155 - 170 ในแบบ 56-1 น้ี  
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 บริษทัฯ มุ่งเนน้การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในทุกมิติ  โดยมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  ตามโครงสร้างการจดั
องคก์รของบริษทั  ณ 31 ธนัวาคม 2563  และไดเ้ผยแพร่ผา่นทาง  Website  ของบริษทั  http://www.icc.co.th 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 -  คือ ผูบ้ริหารของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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EXECUTIVE CHAIRMAN (CEO) 
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การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษทัและบริษทัในเครือ    
 - การถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัเพ่ิมข้ึน/ ลดลงในปีท่ีผา่นมา  
  (รวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
   ณ 31 ธันวาคม  

      2563                  2562 เพิม่ (ลด) 
   กรรมการ/

ผู้บริหาร 
คู่สมรส/บุตรท่ียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ/ 

บ. เกีย่วข้อง 

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

คู่สมรส/บุตรท่ียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ/ 

บ. เกีย่วข้อง 

 

  1. คุณบุญเกียรติ โชควฒันา   5,944,300 427,790   5,903,810  167,790      300,490  
  2. คุณธรรมรัตน์ โชควฒันา   1,787,210  48,666   1,787,210  64,501      (15,835)  
  3. ดร. ธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ - - - - - 
  4. คุณอมร อศัวานนัท ์ - - - - - 
  5. คุณนพพร พงษเ์วช - - - - - 
  6. คุณดวงพร สุจริตานุวตั - - - - - 
  7. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล - - - - - 
  8. คุณมนู ลีลานุวฒัน์ - 12,440 - 12,440 - 
  9. คุณสมพล ชยัสิริโรจน์        63,340  -        63,340  - - 
10. คุณมญัชุสา ธีรพงษพ์ิพฒัน์        12,510  -        12,510  - - 
11. คุณกอบสุข แสงสวสัด์ิ          1,420  -          1,420  - - 
12. ดร. สุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร        20,000  -        20,000  -  
13. คุณชยัลดา ตนัติเวชกุล        83,450  -        83,450  - - 
14. คุณรมิดา รัสเซลล ์ มณีเสถียร       10,000  -       10,000  -  - 
15. คุณบุษบง ม่ิงขวญัยนื 680 - 680 - - 
16. คุณวริิทธ์ิพล ชยัถาวรเสถียร - - - - - 
17. คุณนงลกัษณ์ เตชะบุญเอนก - - - - - 
18. ดร. เพญ็นภา ธนสารศิลป์ 6,100 10,000 6,100 10,000 - 
19. คุณณัฐพฒัน์ เพช็รรัตนาภรณ์ 10,000 - 10,000 - - 
20. คุณคณิศร สุยะนนัทน ์ 540 - 540 - - 
21. คุณกิตยาภรณ์ ชยัถาวรเสถียร 5,985,160 - 5,985,160 - - 
22. คุณสวสัด์ิ โพธ์ิสินสมวงศ ์ - - - - - 
23. คุณฐิติภูมิ โชควฒันา 1,465,600 - 1,465,600 - - 
24. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศส์วา่ง - - 6,970 - (6,970) 
   รวม 15,390,310 498,896 15,356,790 254,731    277,685 
หมายเหตุ:   #     1   ปี 2563  เพิ่มบริษทัเก่ียวขอ้ง  1  บริษทั 
                    #     2   บุตรบรรลุนิติภาวะ  1 คน 
                    #     6   ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริษทั           9  เมษายน  2563 
                    #     7   เขา้เป็นกรรมการบริษทั               9  เมษายน  2563 
     #   19   เขา้เป็นผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการขาย    1  เมษายน  2563              
     #   24   ไม่ไดเ้ป็นผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการขาย   31  มีนาคม  2563              
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 - การถือหุน้ของกรรมการในบริษทัในเครือ     
  - ไม่มี - 
 

 3.  เลขานุการบริษทั 
 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคุณดวงฤดี  มิลินทางกรู  ซ่ึงเป็นผูมี้คุณวฒิุและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม  เป็นผูรั้บผิดชอบ 
ท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี  1  กนัยายน 2552   เพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัด าเนินไปอยา่งมี 
ประสิทธิภาพตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 เลขานุการบริษทัมหีน้าที่และความรับผดิชอบ  ดังนี ้
 1.   ใหค้ าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทั และ 
ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ 
 2.   ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการ ดูแล และประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑ ์ 
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งด าเนินการใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั 
 3. จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั   
และขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ 
 4. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้   และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามใหมี้การ
ปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 5. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพยแ์ละประเทศไทย  และดูแลให ้
มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบและขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต.  
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
 6. จดัท าและเกบ็รักษาเอกสาร  ดงัต่อไปน้ี 
 -   ทะเบียนกรรมการ 
 -   หนงัสือนดัประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 -   หนงัสือนดัประชุม / รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
 -  รายงานการซ้ือขายหุน้ของบริษทั ของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
 -  รายงานประจ าปี 
 -   แบบ 56-1 
 7. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร   พร้อมจดัส่งส าเนารายงาน  
ใหป้ระธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน  7  วนัท าการ นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ ได ้
รับทราบรายงาน  
 8.  จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
 9. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้  และข่าวสารของบริษทั  อยา่ง
สม ่าเสมอและครบถว้น 
         10.  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บ 
มอบหมายจากบริษทั 
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 ประวตัโิดยสังเขป 
 ช่ือ-นามสกลุ : นางดวงฤดี  มิลินทางกรู 
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (การตลาด)   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ประวตักิารฝึกอบรม : 1. หลกัสูตรนกับริหารยทุธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : THE MASTER รุ่น 4 
    จดัโดยสถาบนัยทุธศาสตร์เชิงบวก 
   2. Company Secretary Program  (CSP  31/2009) 
      3. Financial Statements for Directors  (FSD  6/2009) 
       จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
      4. Registered Lead Auditor  (QMS, EMS, SA 8000)  จดัโดย ไอ อาร์ ซี เอ  ประเทศ

องักฤษ 
      5. จริยธรรม กบัความยัง่ยืนองค์กร จดัโดย บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
      6. กฎหมาย Transfer Pricing (พ.ร.บ. แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 47)  

พ.ศ. 2561) จดัโดย ชมรมบริหารบญัชีและการเงินเครือสหพฒันฯ 
      7. กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
        ประสบการณ์ท างาน : ปัจจุบนั 
      1. กรรมการ  คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
      2. กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
      3.  ผูจ้ดัการหน่วยงานพฒันาระบบ  (Corporate System Development Manager) 
      4. ผูจ้ดัการบริหารระบบคุณภาพ  ISO 9001 

5. เลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
      6.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
      7. เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
      8. เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

      อดีต 
      2532-2538 Sales & Marketing ; Bayer Thai Co., Ltd. 
      2538-2545 Registered Auditor (QMS, EMS, SA 8000) ;  SGS (Thailand) Ltd. 
      2545-2546 Registered Auditor (QMS, EMS, SA 8000) ;  RWTUV (Thailand) Ltd. 
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 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ในปี  2563  ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2562 
  (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ย เงินบ าเหน็จ เบ้ียประชุม (A) 
   ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  ประกอบดว้ย  เบ้ียประชุม  (B) 

ช่ือ - นามสกุล 

* ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) 

ต าแหน่ง 

(A) 
คณะกรรมการ

บริษทั 

(B) 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการ       

ธรรมาภิบาล 

(B)  
คณะกรรมการ

พิจารณา
ค่าตอบแทน/

กรรมการสรรหา/
กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

รวม 

  1. คุณบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหา 

1,120,000 

  

 40,000 1,160,000 

  2. ดร.ธีระพงษ ์ วิกิตเศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

496,000 100,000 
  

 596,000 

  3. คุณธรรมรัตน์ โชควฒันา กรรมการผูอ้  านวยการ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

1,088,000    

  

128,000 1,216,000 

  4. คุณอมร อศัวานนัท ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 438,000 80,000 96,000 614,000 

  5. คุณนพพร พงษเ์วช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

 438,000 144,000    582,000 

  6. คุณมนู ลีลานุวฒัน์ กรรมการบริษทั 
กรรมการสรรหา 

446,000   24,000 470,000 

  7. คุณสมพล ชยัสิริโรจน์ กรรมการบริษทั 430,000     430,000 
  8. คุณมญัชุสา ธีรพงษพิ์พฒัน์ กรรมการบริษทั   กรรมการสรรหา 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการธรรมาภิบาล 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

446,000 64,000 136,000 646,000 

  9. คุณกอบสุข แสงสวสัด์ิ กรรมการบริษทั 446,000   446,000 
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หมายเหตุ  :  *  นบัตามอายปีุกรรมการท่ีไดรั้บคดัเลือกจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั  โดยนบัจากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอยูใ่นช่วง 
เดือนเมษายนของทุกปี (ซ่ึงไม่ตรงกบัปีปฏิทิน)  

   #  11  เขา้เป็นกรรมการบริษทั     22  เมษายน  2562  
   #  12  ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริษทั   9  เมษายน  2563  
 

  (ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมา   และผูบ้ริหารในระดบั 
เทียบเท่ารายท่ีส่ี ทุกราย  รวม 14  ท่าน  เท่ากบั  50,899,974.- บาท  โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป เงินเดือน เงินอุดหนุน   
เบ้ียเล้ียง  เบ้ียประชุม 

 2. ค่าตอบแทนอ่ืน 
  -   ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหาร - ไม่มี - 
 - ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
 เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
 บริษทัฯ จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  โดยจดัตั้ง ณ วนัท่ี  3  
มิถุนายน  2539 ทะเบียนเลขท่ี  41/2539  และมอบหมายใหผู้จ้ดัการรับอนุญาตเป็นผูจ้ดัการกองทุนน้ี  โดยหกัจาก
เงินเดือนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารส่วนหน่ึง   และบริษทัฯ จ่ายสมทบส่วนหน่ึง และจะจ่ายใหก้รรมการบริหาร
และผูบ้ริหารในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบการท่ีก าหนด 
 หลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ    
 1. ในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทั 

 ค่าตอบแทนประจ าปี  (เงินบ าเหน็จ) จ่ายใหก้รรมการบริษทัทุกคน 
 เบ้ียประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม 

- ประธานกรรมการบริษทั   10,000  บาท/คร้ัง 
- กรรมการบริษทั คนละ 8,000  บาท/คร้ัง 

 ค่าต าแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษทั 

 
 

  
 

    

ช่ือ - นามสกุล 

* ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) 

ต าแหน่ง 

(A) 
คณะกรรมการ

บริษทั 

(B) 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการ       

ธรรมาภิบาล 

(B)  
คณะกรรมการ

พิจารณา
ค่าตอบแทน/

กรรมการสรรหา/
กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

รวม 

10. ดร. สุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร กรรมการบริษทั 446,000   446,000 
11. คุณชยัลดา ตนัติเวชกุล กรรมการบริษทัและกรรมการธรรมาภิบาล 438,000   438,000 

12. คุณดวงพร สุจริตานุวตั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  430,000            72,000   502,000 

รวม 6,662,000 460,000 424,000 7,546,000 
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 2. ในการท าหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ 

 เบ้ียประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ประชุม 
   -  ประธานกรรมการ 10,000  บาท/คร้ัง 
   - กรรมการ คนละ   8,000  บาท/คร้ัง 
 3. ในการท าหนา้ท่ีกรรมการสรรหา  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ- 
บริหารความเส่ียง จ่ายเป็นเบ้ียประชุม เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม  คนละ 8,000 บาท/คร้ัง  
ผลประโยชน์ตอบแทน  หุ้น  หุ้นกู้  ที่กรรมการได้รับจากบริษัทในปี 2563  
 - ไม่มี - 
สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนที่กรรมการได้รับ 
 - ไม่มี - 
รายละเอยีดที่กรรมการแจ้งต่อบริษทั  

 ส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม  ในสญัญาใดๆ ท่ีบริษทัท าข้ึนระหวา่งรอบปีบญัชี 
  - ไม่มี - 

 5. บุคลากร 
 จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ มีพนกังานทั้งหมด 4,318 คน  และจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน  จ านวน
ทั้งส้ิน 1,091,389,370.-  บาท  โดยเป็นผลตอบแทนในรูปเงินเดือน  ค่าคอมมิชชัน่  ค่าพาหนะ  เบ้ียเล้ียง  ค่าล่วงเวลา   
เงินรางวลัเป้าหมาย  เงินอุดหนุน  รวมทั้งค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาว  ในรูปแบบของเงินเกษียณ  และกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 

- ค่าตอบแทนพนกังาน 
    บริษทัฯ และพนกังานร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530   
โดยจดัตั้ง ณ วนัท่ี  3  มิถุนายน  2539  ทะเบียนเลขท่ี  41/2539  และมอบหมายใหผู้จ้ดัการรับอนุญาตเป็นผูจ้ดัการ 
กองทุนน้ี  โดยหกัจากเงินเดือนพนกังานส่วนหน่ึงและบริษทัฯ จ่ายสมทบส่วนหน่ึง และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณี 
ท่ีออกงานตามระเบียบการท่ีก าหนด 

  จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 

รายการ 
จ านวนพนักงาน  

(คน) 
ค่าตอบแทนพนักงาน   

(บาท) 

พนกังานส านกังาน 1,410    609,397,990 
พนกังานขาย 2,908    481,991,380 

รวม 4,318 1,091,389,370 
            การเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัหรือมีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3  ปี  
ท่ีผา่นมา     - ไม่มี - 
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           นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

   คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่า  และเช่ือมัน่วา่พนกังาน   
คือ   หวัใจส าคญัในการบริหารองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ  บริษทัฯ จึงใหค้วามส าคญักบัการสรรหา  การดูแลดา้น
ผลตอบแทน  สวสัดิการ  สิทธิประโยชน ์ และการพฒันาความรู้ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง   จึงก าหนดนโยบาย 
และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาความรู้  ศกัยภาพ  ของพนกังาน  โดยยึดหลกัของความเท่าเทียม  ความโปร่งใส   
เป็นธรรม  การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  และการเสริมสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกนั   เพ่ือสร้างความสามคัคี 
และความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รอยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว  โดยก าหนดกิจกรรม และโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การน าไปสู่องคก์ร  innovation   นอกจากน้ียงัเปิดใหพ้นกังานสามารถสืบหาขอ้เทจ็จริงขององคก์รจากระบบ
อินทราเน็ต  เพ่ือใหพ้นกังานมีความเขา้ใจร่วมกนั  ปลูกจิตส านึก  และจริยธรรมใหก้บัพนกังาน  เพ่ือใหพ้นกังาน 
มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  และใชเ้คร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์อยา่งระมดัระวงั  รวมถึงสามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ  มาใชข้บัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย     
   นอกจากการพฒันาพนกังานใหส้ามารถเติบโตในสายอาชีพแลว้ บริษทัฯ ยงัเห็นความส าคญัของการดูแล
พนกังานทุกคนในองคก์รดว้ยการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม  จึงไดจ้ดัตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนกังานหน่ึงในกลยทุธ์ 
เพ่ือรักษาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถใหอ้ยูก่บัองคก์ร  โดยใช ้ Balance Scorecard  ในการก าหนดดชันีช้ีวดั 
ผลการด าเนินงานระดบัองคก์ร (Corporate KPI)  เพ่ือใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน  รวมถึงก าหนดค่าตอบแทน 
ใหก้บัผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ตามผลการปฏิบติังาน  โดยพิจารณา 4  มิติ  คือ  มิติทางการเงิน  มิติดา้นลูกคา้  มิติดา้น
กระบวนการภายใน  และมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา โดยจะพิจารณาถึงผลส าเร็จขององคก์ร  ความสอดคลอ้งกบั
สภาวะเศรษฐกิจ  และเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัและยึดหลกัความเท่าเทียมกนั 
   นโยบายและกิจกรรมในการพฒันาพนกังาน  ตามรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนปี  2563  ของบริษทั   
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9.    การก ากบัดูแลกจิการ   
      คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี โดยอาศยัความรู้  ความรอบคอบ  และความระมดัระวงัในการ
ด าเนินงาน   โดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และใหค้วามส าคญัต่อการสร้างระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
  โดยมีความเช่ือมัน่วา่การมีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได ้ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจและ
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกบัการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้
และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  และไม่เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออ้ม  จะเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างใหอ้งคก์รมีภูมิคุม้กนัท่ีดีและสร้างความเจริญเติบโตอยา่งสมดุลและยัง่ยืนในระยะยาว 
  คณะกรรมการบริษทั  มอบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาล   ก ากบัดูแลและส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานของ
บริษทัสอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั  
ผูบ้ริหาร และพนกังาน พร้อมมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติั  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไดมี้การน าไปใชใ้นการท างาน 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
 แนวปฏิบัติทีด่ีของหลกัการก ากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทั  จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือใหก้รรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และ 
พนกังานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  
 1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน  มุ่งมัน่ท่ีจะน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการ และจริยธรรมใน 
การด าเนินธุรกิจ   และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไปปฏิบติัในการด าเนินงานของบริษทั  
 2. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ   ระมดัระวงั  
ซ่ือสตัยสุ์จริต  โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. ด าเนินการใหโ้ครงสร้างการจดัการของบริษทัมีการก าหนดอ านาจ   หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน   
 4. ด าเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมถึงการ 
มีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้
 5. ด าเนินการใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ  เช่ือถือได ้ และทนัเวลา  ตราบเท่าท่ีไม่กระทบ    
ต่อประโยชนอ์นัชอบธรรมของบริษทั 
 6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้  ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
 7. ด าเนินการโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ชุมชน  สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 8. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ในการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการรับฟัง 
และทบทวนตนเอง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีท่ีสุดอยูเ่สมอ 
 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกอนัดีงาม  ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมัน่ 
ในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
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      10. ต่อตา้นการทุจริต  การคอร์รัปชัน่ ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
      11. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบและมีเหตุผล  โดยยึดถือประโยชนข์อง 
บริษทัเป็นท่ีตั้ง 
 

9.2 การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรับบริษทัจดทะเบยีน ปี 2560  ไปปรับใช้ 
   การทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  
  คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหมี้การทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  เป็นประจ าทุกปี 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑใ์หม่อยา่งต่อเน่ือง   และทนัสมยัต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 
  ในปี  2563  บริษทัฯ ไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆ  และเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ 
 1. คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการยกระดบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั   เพ่ือให ้
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560  (CG Code)  ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ จึงจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี  ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี  2560  (CG Code)  ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   
เม่ือวนัท่ี 12  เมษายน 2562 ประกอบดว้ย 

 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี       
 หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  8  หลกัปฏิบติั 

  หลกัปฏิบติัท่ี 1     ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในฐานะ  
    ผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน  

      หลกัปฏิบติัท่ี 2   ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
      หลกัปฏิบติัท่ี 3   เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัท่ีมีประสิทธิผล 
      หลกัปฏิบติัท่ี 4   สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
      หลกัปฏิบติัท่ี 5   การส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
      หลกัปฏิบติัท่ี 6   ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
      หลกัปฏิบติัท่ี 7   รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
      หลกัปฏิบติัท่ี 8   สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

 จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 จรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน 

พร้อมน า  CG Code  ไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัแลว้  และก าหนดใหมี้การทบทวนเป็น 
ประจ าทุกปี   อยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง  ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี  15  มกราคม  2564  ไดพิ้จารณา 
ทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัแลว้  เห็นวา่ยงัเป็นไปตามแนวทางและสอดคลอ้งกบัหลกัการ 
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560  (CG Code) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ พร้อมมีการน า  CG Code  ไปปรับใชใ้หเ้หมาะกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั   
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  และไดจ้ดัท า  “หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี”  (ฉบบัปรับปรุงใหม่)  ใชแ้ทนฉบบัเดิม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 
กบัทิศทางการด าเนินธุรกิจ  เป้าหมายธุรกิจ  งบประมาณประจ าปี  ใหค้รอบคลุม  เศรษฐกิจ  สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม   
เพ่ือใหก้รรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัทุกคนรับทราบ  และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน   
      ซ่ึงหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  (ฉบบัปรับปรุงใหม่)  สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดไดจ้าก  Website   
ของบริษทั  (http://www.icc.co.th) 
 2.  รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 
   2.1  ผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน  (Corporate Governance Report  of  Thai  

Listed Companies)  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจาก   
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จดัอยูใ่นระดบั  “ดีเลิศ” (ระดบั  5  ดาว)  

       ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี  4 
   2.2  ผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี  2563  จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย         
     จดัอยูใ่นระดบั  “ดีเลิศ” 
 
  การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
  คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าองคก์ร  เขา้ใจประโยชนแ์ละหลกัปฏิบติัตาม 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ส าหรับบริษทัจดทะเบียน  ปี  2560  (CG Code)  ในการน าไปใชส้ร้างคุณค่าใหก้บั 
กิจการอยา่งย ัง่ยืน   
  ในปี  2563  คณะกรรมการบริษทั  จึงก าหนดใหน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  8  หลกัปฏิบติั  (CG Code)  
มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกิจ  ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  5  หมวด  ดงัน้ี  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
  คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้และเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของ  เพ่ือดูแล
ปกป้องคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายใหไ้ดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานโดยเท่าเทียมกนั ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่ง 
เท่าเทียมกนั  เป็นธรรม ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  ค านึงถึงสิทธิ 
ของผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  สนบัสนุนและส่งเสริมผูถื้อหุน้ ทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้  ไดแ้ก่  
 - สิทธิในความเป็นเจา้ของหุน้  การซ้ือขายและการโอนหุน้ 
 - สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
 - สิทธิในการมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
 - สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั 
 - สิทธิในการรับเงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั 
 - สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษทัและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
 - สิทธิในการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี   
 - สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมผูถื้อหุน้และสิทธิท่ีจะไดรั้บสารสนเทศ

อยา่งเพียงพอ  ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั 
 - สิทธิในการไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัในการรับซ้ือหุน้คืนโดยบริษทั 
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            นอกเหนือจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้แลว้   คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนัและทัว่ถึง  และ
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้และอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้  ดงัน้ี 
  1.1   สิทธิในการรับทราบข้อมูล    
                  ผูถื้อหุน้มีสิทธิรับทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั  โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ website ของบริษทั  (http://www.icc.co.th)  
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีช่องทางท่ีจะไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัมากข้ึน 
  1.2   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
                   คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปีภายใน 120 วนั  
นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั  โดยจดัประชุมในวนั เวลา สถานท่ี   และวิธีการ  ท่ีเหมาะสม สะดวกต่อการ 
เดินทาง และไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุม  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแลผลการด าเนินงาน 
ของบริษทั     
    ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น  
    ในปี  2563  จากวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  
และรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร  และกรุงเทพมหานครสัง่ปิดสถานท่ีต่าง  ท่ีมี
ความเส่ียงท่ีจะเกิดการแพร่ระบาดเป็นการชัว่คราว  พร้อมขอความร่วมมือใหพิ้จารณาถึงความจ าเป็นในการจดักิจกรรม 
ท่ีมีลกัษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะท าใหก้ารแพร่ระบาดเกิดข้ึน  และกระจายสู่บุคคล
ทัว่ไปโดยง่าย  ส่งผลใหบ้ริษทัฯ จ าตอ้งเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563  จากวนัท่ี  22  เมษายน  2563   
เป็นวนัท่ี  3  สิงหาคม  2563 
    ซ่ึงบริษทัฯ  จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี  55  ปี พ.ศ. 2563  ในวนัท่ี  3  สิงหาคม  2563  ณ 
โรงแรมอวานี  พลสั  ริเวอร์ไซด ์ กรุงเทพฯ  
                       1. แจง้มติวาระและรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่น
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี  12  มิถุนายน  2563  ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ประมาณ  45  วนั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาในการศึกษารายละเอียดในการเขา้ร่วมประชุม  พร้อมเผยแพร่
ผา่น website ของบริษทั (http://www.icc.co.th) 
                       2.   เผยแพร่หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมทั้งหมดท่ีมีขอ้มูล 
เหมือนกบัขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ  ใน website ของบริษทั  
ล่วงหนา้มากกวา่  30 วนัก่อนวนัประชุม  โดยเปิดเผยตั้งแต่วนัท่ี  30  มิถุนายน  2563  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทั้งชาวไทยและ 
ต่างชาติสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวกรวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาขอ้มูลมากยิ่งข้ึน 
                      3. จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ  
ซ่ึงมีทั้งขอ้เทจ็จริง และเหตุผลระบุวา่เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ   หรือเพ่ือพิจารณาอนุมติั   รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน   พร้อมเอกสารประกอบการประชุม   เช่น   รายงานประจ าปี  
(รูปแบบ QR Code) งบการเงิน หนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ข. ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ แผนท่ี
สถานท่ีจดัประชุม  ค าอธิบายเอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดง   และวิธีการเขา้ร่วมประชุม 
เพ่ือรักษาสิทธิ   รวมทั้งขอ้บงัคบัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ซ่ึงมีขอ้มูลครบถว้นเพียงพอให้ 
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ผูถื้อหุน้ใชป้ระกอบการตดัสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  24  วนั  ซ่ึงเกิน
กวา่มาตรฐานก าหนด  โดยส่งวนัท่ี 10  กรกฎาคม  2563  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้  อีกทั้งลงประกาศโฆษณา
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพไ์ทยติดต่อกนั  3  วนั  ตั้งแต่วนัท่ี  23 - 29  กรกฎาคม  2563                          
   กรณีผูถื้อหุน้ต่างชาติหรือผูล้งทุนสถาบนั  บริษทัฯ  ไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมชุดภาษาองักฤษไปพร้อมกบัชุดภาษาไทย  เพ่ือส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกประเภทรวมนกัลงทุน
สถาบนัเขา้ร่วมประชุม  นอกจากน้ี  ผูถื้อหุน้ยงัสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการประชุมไดจ้าก  website  
ของบริษทั (http://www.icc.co.th) 
    ในปี  2563  มีผูถื้อหุน้ต่างชาติ  และผูล้งทุนสถาบนัมอบฉนัทะใหก้รรมการตรวจสอบ  
ประชุมแทน 4 ราย  
      นอกจากน้ีผูถื้อหุน้สามารถ  Download  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัท า และปฏิบติัตามประกาศ
ของกระทรวงพาณิชย ์ ซ่ึงมี  3  แบบ  คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนงัสือมอบฉนัทะแบบใด
แบบหน่ึง   
                  4. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการประชุม  ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและตั้งค าถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  โดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเร่ือง  เพ่ือบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ / หรือเสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  
     ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ปี  2563    บริษทัฯ เพ่ิมสิทธิใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  55  ปี พ.ศ. 2563  และเสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ล่วงหนา้
ก่อนการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30  ธนัวาคม  2563  โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางของ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ  website  ของบริษทั   เม่ือครบก าหนดระยะเวลา  ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ือง
ดงักล่าวทั้ง  2  เร่ือง 
             นอกจากน้ีบริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามเก่ียวขอ้งกบัการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุม  มากกวา่  30 วนั   โดยส่งผา่น  E - mail : iccset@icc.co.th  หรือโทรสารของบริษทั : 0-2294-1155  ใน
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมเผยแพร่บน website ของบริษทั (http://www.icc.co.th)  ซ่ึงในปี  2563  ผูถื้อหุน้ 
ไม่มีการส่งค าถามล่วงหนา้  
       วนัประชุมผู้ถือหุ้น  
        1. คณะกรรมการบริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และใหค้วามส าคญัต่อการประชุม 
ผูถื้อหุน้ โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคน  และผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ร่วมประชุม
ทุกคร้ัง  หากไม่ติดภารกิจ  หรือเจบ็ป่วย เพ่ือพบปะและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัพร้อมตอบ
ค าถามของผูถื้อหุน้        
      ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี  2563  กรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมครบ  12  คน คิด
เป็น  100.00%  ซ่ึงประธานกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ เขา้ร่วมประชุม  รวมทั้งกรรมการ-
บริหาร  และฝ่ายจดัการ  เขา้ร่วมประชุม  และผูบ้ริหารสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน  รวมทั้งผูส้อบบญัชี 
ของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ย  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้ พร้อมบนัทึกรายช่ือและต าแหน่งของ
คณะกรรมการทุกคณะ  และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานการประชุม  ซ่ึงสามารถดูจากรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีเผยแพร่ใน  website  ของบริษทั (http://www.icc.co.th)     
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     2.  บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย  โดยก่อนเร่ิมการประชุมเลขานุการ
บริษทัไดแ้จง้จ านวน/สดัส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม  และประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงกติกาการประชุม    
          -    วิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง  ใหถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43

 “ในการออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง”    
      - การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะกระท าโดยเปิดเผย มีบตัรลงคะแนนเสียงแจกให้ 

ผูถื้อหุน้ลงคะแนน  และจะเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง 
ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการจะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีมาประชุม 

      - การนบัคะแนนเสียงจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และ / หรืองดออกเสียง  รวมทั้ง
คะแนนเสียงตามบตัรเสีย  มาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม ส่วนท่ีเหลือ
จะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ   

                       -    โดยใชร้ะบบ  Barcode  ในการนบัคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ  
        ผา่นทาง  Projector  ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
      -  ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดทุ้กวาระ  หากเป็นค าถามท่ีนอกเหนือ 

  จากวาระใหถ้ามในวาระเร่ืองอ่ืนๆ 
      -  ในกรณีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมไปแลว้  บริษทัฯ ใหสิ้ทธิ 

ในการออกเสียงลงคะแนนไดต้ามวาระท่ียงัไม่ไดมี้การพิจารณาและลงมติ  โดยจะนบั 
เป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน 

     อีกทั้งยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกรายซกัถาม แสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในทุกวาระ  ตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน  ตรงประเดน็  มีการบนัทึกวิธีการลงคะแนนและ 
นบัคะแนน จ านวนคะแนนเสียงท่ีไดรั้บในแต่ละวาระ  และสรุปผลการลงมติการนบัคะแนนเสียงในทุกวาระดว้ยระบบ  
Barcode เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   และงดออกเสียง  พร้อมบนัทึกในรายงานการประชุมอยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง  ครบถว้น       
ทั้งเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  รวมทั้งบนัทึกค าถามและค าตอบของผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 

 ทั้งน้ีในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  และ 
ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในท่ีประชุม 
    3.  คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหเ้กิด    
ความถูกตอ้ง  รวดเร็ว โดยใชร้ะบบ  Barcode  ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพ่ืออ านวยความสะดวก  และ
รวดเร็วแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  
     การตรวจนบัคะแนนดว้ยระบบ  Barcode ในแต่ละวาระ มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั วีระลอว ์ 
ออฟฟิส จ ากดั  ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจนบัคะแนนเสียง  และตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ  เพ่ือความโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  และมีผูส้อบบญัชีของ 
บริษทัร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนน  พร้อมเปิดเผยใหท่ี้ประชุมทราบ   และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม   
หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือขอ้โตแ้ยง้การลงคะแนนเสียงดงักล่าว  สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงัการประชุม           
     นอกจากน้ีก่อนเขา้วาระการประชุมทุกวาระ   แผนกลงทะเบียนผูถื้อหุน้  ไดแ้จง้จ านวน 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมใหม่ทุกคร้ัง 
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    ในปี  2563  การลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ 
วาระ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 ราย หุน้ % ราย หุน้ % ราย หุน้ % 

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

(ในปี 2563  ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้เพ่ิมระหวา่งการประชุม)    
รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีเผยแพร่ใน  website  ของบริษทั 
    4. วาระการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
                        • การจ่ายเงนิปันผล  :  บริษทัฯ   เสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรก าไร   อตัรา 
เงินปันผลท่ีเสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและขอ้มูลประกอบ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  มีการ
เปรียบเทียบเงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งปีปัจจุบนักบัปีท่ีผา่นมา   พร้อมระบุวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับ 
เงินปันผล  และวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้  และวนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
    • การเลือกตั้งกรรมการบริษทั  :  บริษทัฯ  ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็น 
รายคน  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคล  เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  กรรมการบริษทั 
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือไดผ้า่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา  และหากเป็นกรรมการอิสระ  ตอ้งมี
คุณสมบติัตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด  และตามประกาศของคณะกรรมการการก ากบัตลาดทุน  โดยในหนงัสือนดัประชุม 
ผูถื้อหุน้มีการระบุช่ือพร้อมแนบประวติัยอ่ของกรรมการบริษทัแต่ละคนท่ีจะเสนอใหเ้ลือกตั้ง  ซ่ึงประกอบดว้ย   
ช่ือ - นามสกลุ  อาย ุ ต าแหน่ง  ประวติัการศึกษา  ประวติัการท างาน จ านวนบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั/
ผูบ้ริหารในบริษทั   จดทะเบียนและบริษทัอ่ืน  การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั   
การถือหุน้ในบริษทั  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ  (ตามขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัท่ีส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  และเผยแพร่ผา่น website ของบริษทั)   
     กรณีเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่  บริษทัฯ ยงัไดเ้สนอ 
ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา และจ านวนวาระ / ปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัดว้ย 
     ในปี 2564 บริษทัฯ ยงัคงใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 56  ปี พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามขอ้ 1. ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้  (สิทธิของผูถื้อหุน้) หนา้  65 - 66  ในแบบ 56-1 น้ี 
    •   ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  :  คณะกรรมการบริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี   มีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหค่้าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ  
พร้อมเสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นประจ าทุกปี โดยผา่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงพิจารณาจากผลการด าเนินงาน  ผลปฏิบติังาน  วงเงินค่าตอบแทน 
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผา่นมา  และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติั 
อยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  รวมถึงอ านาจ  หนา้ท่ี  และความรับผิดชอบ  มีการน าเสนอถึงนโยบาย  ในการก าหนด
ค่าตอบแทน  รวมทั้งหลกัเกณฑใ์นการใหค่้าตอบแทนกรรมการบริษทัแต่ละต าแหน่ง  โดยแยกเป็นการท าหนา้ท่ี
กรรมการบริษทั  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการธรรมาภิบาล   
และกรรมการบริหารความเส่ียง  มีการสรุปวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั จ านวนเงินท่ีจ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย   
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รวมทั้งจ านวนเงินท่ีจ่ายใหแ้ก่  คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา   
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการธรรมาภิบาล  และกรรมการบริหารความเส่ียง  เป็นรายบุคคล รายละเอียด 
ดูจากหนา้  58 -60   ในแบบ  56 - 1  น้ี 
      • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี  :  บริษทัฯ  เสนอราย 
ละเอียดเก่ียวกบัช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสงักดั ประสบการณ์ความสามารถของผูส้อบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบ
บญัชีผลการปฏิบติังาน จ านวนปีท่ีท าหนา้ท่ี  เหตุผลในการเปล่ียนผูส้อบบญัชี และค่าบริการของผูส้อบบญัชี พร้อม
ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีระหวา่งปีปัจจุบนักบัปีท่ีผา่นมา   และค่าบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการ 
จากบริษทัสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั  นอกจากน้ียงัพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงาน  และอตัราค่าสอบบญัชี 
ของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนั โดยไดผ้า่นการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรรมการตรวจสอบ 
    หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น(16ptb)  

   1.   คณะกรรมการบริษทัเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  พร้อมผลการลง     
คะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัถดั 
จากวนัประชุมผูถื้อหุน้  และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั    
     2. จดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษอยา่งละเอียด ชดัเจน ครบถว้น  
ตรงตามขอ้เทจ็จริง  มีการบนัทึกรายช่ือพร้อมต าแหน่งของกรรมการทุกคณะท่ีเขา้ร่วมประชุม บนัทึกประเดน็ค าถาม
ค าตอบ วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน  บนัทึกจ านวนคะแนนเสียงท่ีไดรั้บในแต่ละวาระทั้งเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   
และงดออกเสียง และส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใน  14  วนั นบัจากวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่น  website  ของบริษทั  เพ่ือเป็นช่องทางใหผู้ถื้อหุน้
ตรวจสอบขอ้มูล   โดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป   พร้อมน าส่งกรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์  
ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
     3. นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดบ้นัทึกวีดีทศันภ์าพการประชุมผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม  และ 
ไดเ้ผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั  (http://www.icc.co.th) 
  1.3   การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น   
    บริษทัฯ ไม่ไดส้ร้างกลไกเพ่ือป้องกนัการครอบง ากิจการท่ีจะท าใหฝ่้ายจดัการหรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ใชเ้ป็นเกราะป้องกนัตนเอง ในกรณีท่ีมีการบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส  โดยในปี  2563 บริษทัฯ  
ไดเ้ปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีท าธุรกิจคลา้ยหรือเก่ียวเน่ืองกนั และการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั 
ตามหนา้  6 - 7  ในแบบ 56-1 น้ี  พร้อมทั้งเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั    
   ในปี  2563  บริษทัฯ ไม่ไดมี้การซ้ือหุน้คืนและไม่มีการท าขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ท่ีมีผลกระทบ
อยา่งเป็นนยัส าคญัต่อบริษทัหรือต่อผูถื้อหุน้รายอ่ืน  และไม่ไดกี้ดกนัหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาส 
ใหผู้ถื้อหุน้สามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัได ้  
     ในปี  2563  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร รวมคู่สมรส  บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง ถือหุน้ของบริษทัรวมกนัเท่ากบั  5.47%  ซ่ึงไม่เกิน  25% ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ของบริษทั และสดัส่วน
การถือหุน้ของหุน้ Free Float  เท่ากบั  27.39%  ซ่ึงมากกวา่  25%  ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 
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2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
1.  บริษทัฯ ใหค้วามเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้ ใหค้วามส าคญัและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

ทุกรายอยา่งเสมอภาค   สร้างความเท่าเทียมกนัในผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม  ไม่เอ้ือประโยชนต่์อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงไม่วา่จะเป็น 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ  ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองต่างๆ ในฐานะ 
เจา้ของกิจการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   และมัน่ใจไดว้า่สิทธิของตนจะไดรั้บความคุม้ครองปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม  และการ 
อ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ   

2.  คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยหุน้ประเภทเดียวกนั       
มีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนั เท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

3.  คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะ 
ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนด 
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

4.  คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

5.  คณะกรรมการบริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้บน website ของบริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  
30 วนั  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

6.  คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายใชสิ้ทธิของตนในฐานะผูถื้อหุน้ โดยส่งหนงัสือนดั
ประชุมผูถื้อหุน้  และเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือการพิจารณาล่วงหนา้ โดยไดจ้ดัท าฉบบัภาษาองักฤษใหก้บั 
ผูถื้อหุน้ต่างชาติดว้ย 

7.  คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในและมีมาตรการป้องกนัการน าขอ้มูล
ภายในไปใชเ้พ่ือหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ โดยหา้มมิใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกคนซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย 
งบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแลว้  24  ชัว่โมง 

8.  คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคล 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบ ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 จากนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่า
เทียมกนั  บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนั 
ดงัน้ี 
    2.1 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   

 1.  หากเป็นผูถื้อหุน้ต่างชาติ บริษทัฯ ไดจ้ดัท าหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้รวมทั้งเอกสารประกอบ 
การประชุมและรายงานการประชุมเป็นภาษาองักฤษ และจดัส่งไปพร้อมกบัชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูไดจ้าก  
website ของบริษทั ซ่ึงมีทั้งฉบบัภาษาไทยและองักฤษ 

 2. การก าหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม  เป็นไปตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่โดยหน่ึงหุน้มี
สิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง และมีหุน้ประเภทเดียวคือหุน้สามญั 
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 3. ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ มีกระบวนการและช่องทางเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย
เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ล่วงหนา้ก่อนการประชุม  ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทั
ก าหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเร่ือง ระหวา่งวนัท่ี 1 - 30  ธนัวาคม  2562  โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ  website  ของบริษทั  

  รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้  ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  และไม่มีการส่งค าถามล่วงหนา้ 
  4.   ในปี  2563  บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทั้งหมด 1 คร้ัง ในวนัจนัทร์ท่ี  3  สิงหาคม  2563  
และไดม้อบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทั ด าเนินการ
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้  24  วนั  ก่อนวนัประชุม  โดยส่งวนัท่ี  10  กรกฎาคม  2563  และ
เผยแพร่บน website ของบริษทั เป็นการล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ืออ านวยประโยชนใ์หผู้ถื้อหุน้ หรือผูถื้อหุน้
ต่างชาติ และผูล้งทุนสถาบนั มีเวลาในการเตรียมตวัศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉนัทะในกรณี 
ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
    บริษทัฯ อ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาองักฤษไปพร้อมกบัชุดภาษาไทย  เพ่ือส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกประเภท   
รวมผูล้งทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุม 
    นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชุม 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
บน  website  ของบริษทั  (http://www.icc.co.th)  ล่วงหนา้ก่อนส่งเอกสาร  30 วนัก่อนวนัประชุม ตั้งแต่วนัท่ี  30  
มิถุนายน  2563   เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็ว   
มีเวลาพิจารณาขอ้มูล 
    ซ่ึงการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  56  ปี พ.ศ.  2564  วนัท่ี  26  เมษายน  2564  บริษทัฯ จะ
จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  25  วนั  โดยส่งวนัท่ี  2  เมษายน  
2564  ประกอบดว้ยรายละเอียดวาระการประชุม  รายงานประจ าปี งบการเงิน  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ขั้นตอนการ
มอบฉนัทะ ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม   ซ่ึงมีขอ้มูลครบถว้น
เพียงพอใหผู้ถื้อหุน้จดัเตรียมเอกสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และใชป้ระกอบการตดัสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
   5. บริษทัฯ สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา  และออกเสียงลงคะแนนใน 
เร่ืองส าคญัๆ ของบริษทั  ตามระเบียบวาระการประชุม  โดยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทน  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และ
ออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษทัตามระเบียบวาระการประชุม  โดยไดส่้งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม รวมถึงขั้นตอนในการมอบฉนัทะ และไม่ไดก้ าหนดเง่ือนไขซ่ึงท าใหย้ากต่อการ 
มอบฉนัทะของผูถื้อหุน้  โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็น
กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมแทน  เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตนได ้ โดยบริษทัฯไดใ้หช่ื้อ  ท่ีอยู ่ และการ 
มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม และสามารถดู
ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน  ไดจ้ากรายงานประจ าปีของบริษทั ท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดั
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ประชุมผูถื้อหุน้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีบริษทัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือนดัประชุม  เพ่ือสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใช้
หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได ้และสามารถ  Download  หนงัสือมอบ
ฉนัทะท่ีไดจ้ดัท าและปฏิบติัตามประกาศของกระทรวงพาณิชยจ์าก  website  ของบริษทั (http://www.icc.co.th)  ซ่ึงมี  
3  แบบ  คือ แบบ ก. แบบ ข.  และแบบ ค.  (ใชเ้ฉพาะกรณี ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้)  โดยสามารถเลือกแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง 

         ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  55 ปี พ.ศ. 2563  เม่ือวนัท่ี  3  สิงหาคม  2563 

 ราย หุน้ %  (หุน้) 

  ผูถื้อหุน้ตามทะเบียนรวม  2,069  290,633,730      100.00 

  ผูถื้อหุน้เขา้ประชุม    108  235,246,573        80.94 

 เขา้ประชุมดว้ยตนเอง       31  25,910,323          8.91 

    มอบฉนัทะ                  77  209,336,250        72.03 

    -  มอบใหก้รรมการตรวจสอบ       15       22,353,300          7.69 

    -  มอบใหผู้อ่ื้น                 62      186,982,950        64.34 

 

   6. บริษทัฯ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุม โดยมีอากรแสตมป์ส าหรับ 
ติดหนงัสือมอบฉนัทะไวบ้ริการผูถื้อหุน้โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
  7. การลงทะเบียนเขา้ประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ย
กวา่ 2 ชัว่โมง และใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมภายหลงัท่ีไดเ้ร่ิมประชุมไปแลว้ มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระท่ีเหลืออยู ่และยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีใชสิ้ทธิในการออกเสียงเป็นตน้ไป 
  8.   บริษทัฯ ด าเนินการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระการประชุม  ไม่มีการสลบัวาระ  และไม่มี 
การเพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
  9.   ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระท าโดยเปิดเผย โดยบริษทัฯ ไดแ้จกบตัรลงคะแนน 
ใหก้บัผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเกบ็บตัรลงคะแนนพร้อมลง 
นามรับรอง  เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ / ผูรั้บมอบฉนัทะไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั  
จะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บุคลากรและเทคโนโลยี
อยา่งเพียงพอในการลงทะเบียนเขา้ประชุมและการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใชร้ะบบ  Barcode  เพ่ือใหเ้กิด 
ความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
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 2.2  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน   
    วฒันธรรมท่ีดีอนัยาวนานวฒันธรรมหน่ึงของบริษทักคื็อ  การยึดถือวา่บริษทัฯ เป็นของส่วนรวม
ไม่ไดเ้ป็นของผูใ้ดผูห้น่ึง ดงันั้นหนา้ท่ีส าคญัหนา้ท่ีหน่ึงของพนกังานบริษทัทุกคนในทุกระดบั  คือ ช่วยกนัตรวจตรา
ดูแลป้องกนัไม่ใหมี้การน าทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชโ้ดยมิชอบ ไม่วา่โดยผูใ้ด โดยระลึกถึงหนา้ท่ีดงักล่าวมาเป็นเวลา 
ชา้นาน ท าใหห้นา้ท่ีน้ีฝังรากลึกในส านึกของพนกังานทุกระดบั 
    การตระหนกัในหนา้ท่ีดงักล่าวท าใหก้ารบริหารงานของบริษทั มีลกัษณะเป็นการบริหารโดย 
คณะบุคคลเกือบทั้งหมดมาหลายทศวรรษ  โดยมีการประชุมหารือร่วมกนั ทั้งในระดบัเดียวกนัและต่างระดบัขา้ม 
สายงานอยูต่ลอดเวลา  การด าเนินงานในลกัษณะดงักล่าวท าใหผู้บ้ริหารท่านใดท่านหน่ึงไม่สามารถก่อความเสียหาย 
ท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทัไดด้ว้ยการกระท าการตามล าพงั โดยปราศจากความรอบคอบ 

    นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษทัไดย้ึดหลกัปฏิบติัตาม  ISO 9001 : 2008  อยา่ง
เคร่งครัด โดยยึดหลกัความโปร่งใสของการจดัการและการตดัสินใจ ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯ มีธรรมาภิบาลท่ีดีในทุกดา้น 
ลกัษณะการท างานของบริษทัส่งผลใหบ้ริษทัมีประสิทธิผลดา้นการควบคุมภายในขา้งตน้อย่างน่าพอใจ 
    บริษทัฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน  รายละเอียดดูจาก  หนา้ 117  ใน 
แบบ 56-1 น้ี   อีกทั้งไดก้ าหนดไวใ้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งปฏิบติัต่อบริษทัและผูถื้อหุน้  และก าหนด 
ไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน 
    อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันาระบบการควบคุมการใชข้อ้มูลภายใน โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใชก้ าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลภายในใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานแต่ 
ละระดบั ซ่ึงมีรหสัผา่นเฉพาะบุคคลในการเขา้สู่ระบบ 
  ในปี  2563  ท่ีผา่นมา กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด 
       2.3   การดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษทั และการรายงานการมส่ีวนได้เสีย  
  บริษทัฯ  มีนโยบายและมาตรการดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ 
กรรมการและผูบ้ริหาร  โดยก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  หา้มมิใหก้รรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน  ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัช่วง  
1  เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแลว้  24  ชัว่โมง  ยกเวน้การซ้ือขาย
ตามธุรกรรมปกติ  ซ่ึงไม่เก่ียวเน่ืองจากขอ้มูลภายในดงักล่าว  อีกทั้งยงัก าหนดนโยบายใหก้รรมการบริษทั  และผูบ้ริหาร
ตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัล่วงหนา้ก่อนการซ้ือขายอยา่งนอ้ย  1 วนั 
   บริษทัฯ  ไดก้ าหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
มีหนา้ท่ีรายงานการถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก  และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั  ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง  และส่ง 
ส าเนา       ใหเ้ลขานุการบริษทั เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป  
นอกจากน้ีบริษทัฯ  ไดบ้รรจุวาระรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั   ของคณะกรรมการบริษทั  และ 
ผูบ้ริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นวาระประจ าในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัทุกเดือน 
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   อีกทั้งบริษทัฯ  ไดส้รุปการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  (แบบ 56 -1)  
และในรายงานประจ าปี   2563 
   ในปี 2563  กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด  ไม่ปรากฏวา่มี 
การซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงท่ีหา้มการซ้ือขาย 
  นอกจากน้ีบริษทัฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร โดยก าหนดให้
กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั ดงัน้ี 
  1.   รายงานเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารคร้ังแรก  
  2.   รายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย  
                   3.   กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียแก่เลขานุการบริษทั และ  

      เลขานุการบริษทัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการบริษทั และประธาน  
      กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน  

                  ในปี 2563  กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
        2.4   การด าเนินการกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
   บริษทัฯ ด าเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบ  มีเหตุมีผล ค านึงถึง
ประโยชนสู์งสุดของบริษทั การก าหนดราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ท่ีเป็นธรรมเสมือนการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก จดัวางระบบการปฏิบติัดว้ยความโปร่งใส  ปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยก าหนดเป็นนโยบายหน่ึงในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   และก าหนดไวใ้นจริยธรรมท่ีตอ้งปฏิบติัต่อบริษทั   และ 
ผูถื้อหุน้มีการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูล 
   การท ารายการระหวา่งกนัท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษทัฯ มีการควบคุมดูแล  และ
ด าเนินการตามขั้นตอนการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งยติุธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้   
ไดแ้จง้และเปิดเผยต่อท่ีประชุมโดยระบุช่ือและความสมัพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยง  นโยบายการก าหนดราคา  มูลค่า
รายการ  คู่สญัญา  เหตุผลความจ าเป็นของรายการดงักล่าว  ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   
ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนความเห็นท่ีแตกต่าง (ถา้มี)   
ตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  กรรมการ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้อกจากหอ้งประชุม  และไม่ไดอ้อกเสียงในวาระนั้นๆ  และไดเ้ปิดเผยการท ารายการทั้งภาษาไทย 
และภาษาองักฤษต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่น  website   
ของบริษทั  (http://www.icc.co.th)  นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัท ารายการสรุปไวใ้นรายงานประจ าปี  และแบบแสดงรายงาน
ขอ้มูลประจ าปี  (แบบ  56-1) ของบริษทั 
   และการท ารายการระหวา่งกนัท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ม่ือเทียบกบัรายไดร้วมเท่ากบั
7.79%  หรือเทียบกบัรายจ่ายรวมเท่ากบั  2.73%   ซ่ึงนอ้ยกวา่ร้อยละ  25 
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   นอกจากน้ี บริษทัฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และจ ากดัการใหค้วาม
ช่วยเหลือทางการเงินกบับริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัยอ่ย  โดยการใหกู้ย้ืมเงินหรือค ้าประกนัเงินกูต้ามสดัส่วนการถือหุน้ท่ี
เป็นไปตามสญัญาร่วมทุน และไดเ้ปิดเผยการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของปี  2563  หนา้ 127 - 136  ในแบบ 56-1 น้ี   
รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอครบถว้น  และโปร่งใส 
   ในปี 2563  บริษทัฯ  ไม่มีรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินกบับริษทัร่วมหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั แต่มีการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินกบับริษทัยอ่ยของบริษทั  โดยเป็นการต่ออายสุญัญาเงินกูย้ืมใหก้บับริษทัยอ่ย  
และร่วมค ้าประกนัใหก้บับริษทัร่วมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ และไม่มีการท ารายการเก่ียวโยงกนัหรือซ้ือขายทรัพยสิ์น
ท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. 

3. การค านึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย   
   1.  คณะกรรมการบริษทัตระหนกั และยึดมัน่ในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมี
กบับริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่สิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ตลอดจน
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ค านึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจท่ีร่วมกนั  เอ้ือประโยชนซ่ึ์งกนั 
และกนั อนัจะน าไปสู่การท าธุรกิจท่ีย ัง่ยืน ต่อตา้นการทุจริต   การคอร์รัปชัน่  ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  
รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน  และไดก้ าหนดเป็นนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ 
ละกลุ่ม  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการคุม้ครองดูแลอยา่งเป็นธรรมทุกฝ่าย  และปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค 
    พนักงาน - ค่าตอบแทนและสวสัดิการอยา่งเหมาะสม 
      - มีแผนในการอบรมพฒันาความรู้ความสามารถ 
      - มีความทดัเทียมและโอกาสในความกา้วหนา้   
      - ดูแลเร่ืองความปลอดภยั และคุณภาพชีวิต 
    ลูกค้า - ไดรั้บขอ้มูลของสินคา้และบริการอยา่งถูกตอ้ง 
      - ราคาของสินคา้และบริการมีความเหมาะสม  และไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ 
      - มีสินคา้ท่ีช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นทางเลือก 
      - การรับประกนัสินคา้และบริการ 
      - การรักษาความลบัของขอ้มูลลูกคา้ 
      - จดัตั้ง  ICC  Call Center  บริการศูนยข์อ้มูลลูกคา้สมัพนัธ์ 
      - การมีช่องทางใหลู้กคา้ไดแ้สดงขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียน 
      - ก าหนดนโยบายใหเ้ครดิตเทอม 

 ลูกหน้ีการคา้ประเภทเครดิต  ก าหนดเครดิตเทอม (Credit Term)  75 วนั 
 ลูกหน้ีการคา้ประเภทเกบ็เงินจากยอดขาย  (ฝากขาย)  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น

หา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ทัว่ประเทศ  ก าหนดเครดิตเทอม  (Credit Term)  45 วนั 
    ผู้ถือหุ้น - ใหผ้ลตอบแทนการลงทุนท่ีสูงและต่อเน่ือง 
      - ผลการด าเนินงานท่ีดีและเติบโตอยา่งมัน่คง 
      - บริหารงานดว้ยความโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลกับรรษทัภิบาล  พร้อมเปิดเผยขอ้มูล 
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    คู่ค้า - ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเง่ือนไขทางการคา้ และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
      - สร้างสมัพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั  
      - แลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนัพฒันาสินคา้ และบริการท่ีเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และ                                                                        

บริการ โดยจดัประชุมคู่คา้เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือส่งเสริมและช้ีแจงแนวทางการ 
ด าเนินงาน 

      - การเยี่ยมเยียนคู่คา้เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
      - การท าขอ้ตกลงร่วมกนัเพ่ือจดัท ากรอบความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจการ 

แข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต รวมถึงหลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้ของคู่คา้ท่ีละเมิดสิทธิ 
มนุษยชนและละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

    คู่แข่ง - ด าเนินธุรกิจและแข่งขนัดว้ยความเป็นธรรม  โปร่งใส ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนั 
ท่ีดีและสุจริต 

    เจ้าหนีก้ารค้า - ความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 
- สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงของสัญญา โดยใชวิ้ธีการโอนเงินผา่น 

ธนาคารในระบบ  Media Clearing  ก าหนดการรับวางบิล  และโอนจ่ายเงิน  ดงัน้ี 
        ระยะเวลาวางบิล   วนัท่ีโอนเงิน 

    ค่าสินคา้        ทุกวนั            วนัพุธสปัดาห์ถดัไป 
 ค่าใชจ่้าย วนัท่ี 1 - 6 ของเดือน       วนัท่ี 6 ของเดือนถดัไป 

         วนัท่ี 7 - ส้ินเดือน           วนัท่ี 6 ของเดือนถดัไปจากรายการแรก 
    เจ้าหนีเ้งินกู้ - ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลงอยา่งชดัเจน และเป็นธรรม  
      - แจง้ใหเ้จา้หน้ีเงินกูท้ราบล่วงหนา้  หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสญัญา  
       เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล 
      - จ่ายช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ตรงตามก าหนดเวลากบัเจา้หน้ีเงินกูต้ลอดมา 
    ลูกหนี ้ - ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลงอยา่งชดัเจน และเป็นธรรม 
    ชุมชน สังคมและ - สินคา้และบริการท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีวิตประจ าวนั 
    ส่ิงแวดล้อม - ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจดา้นสุขภาพ 
 - ด าเนินธุรกิจโดยค านึงผลกระทบต่อชุมชน สงัคม  และส่ิงแวดลอ้ม 
    ภาครัฐ - ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
      - ร่วมมือและสนบัสนุนการพฒันาโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน ์
      - ช าระภาษีถูกตอ้ง  ครบถว้น  ทนัเวลาตามขอ้ก าหนด 
      - ร่วมประชุมใหข้อ้คิดเห็น  และสนบัสนุนกิจกรรมภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง 
    ส่ือมวลชน - การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง  และทนัต่อเหตุการณ์   

- น าส่ือมวลชนเยี่ยมชมกิจกรรม  หรือการด าเนินงานของบริษทัในดา้นต่างๆ 
- สนบัสนุนและมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของส่ือมวลชน 
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    และกรณีท่ีเกิดความเสียหาย บริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข  และ 
ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเป็นประโยชนก์บัทุกฝ่าย 
    บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยจดัท าเป็นคู่มือ “จริยธรรม 
ในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน”  และเผยแพร่ใหก้บักรรมการ  ผูบ้ริหาร  
และพนกังานทุกระดบัผา่นระบบ  Intranet   และ  website  ของบริษทั   (http://www.icc.co.th)   เพ่ือเป็นกรอบความ
ประพฤติดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วน          
ไดเ้สีย เป็นแนวทางใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทั   ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อบริษทั   
ผูถื้อหุน้  ลูกคา้  พนกังาน  คู่คา้  เจา้หน้ีการคา้  เจา้หน้ีเงินกู ้  คู่แข่งทางการคา้  ภาครัฐ  สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   
รวมทั้งพฒันาแนวทางการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งย ัง่ยืน    
    นโยบายและแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ  การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  ไม่ล่วง 
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  การเคารพสิทธิมนุษยชน  รวมถึงความรับผิดชอบทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รายละเอียด 
ดูจากรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ปี  2563   ของบริษทั  และเผยแพร่ผา่น website  ของบริษทั 
    นอกจากน้ี  บริษทัฯ ไดป้ระกาศใชจ้รรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังานเพ่ือเป็นแนว 
ทางในการประพฤติปฏิบติัตนของกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ในการท าหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ย 
จิตส านึกท่ีดีและเผยแพร่ใหก้บักรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกระดบัผา่น  Intranet  และ website ของบริษทั 
   2.  คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้ช่องทางและขั้นตอนท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียน         
ในเร่ืองท่ีอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั  ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน  ระบบการควบคุมภายในท่ี 
บกพร่อง   หรือการกระท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ    การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนกังานในบริษทั    
หรือในเร่ืองท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียถูกละเมิดสิทธิ  หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม  พนกังานหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีพบเห็น   
หรือมีหลกัฐาน  หรือมีขอ้สงสัยวา่มีพนกังานหรือบุคคลซ่ึงกระท าในนามบริษทั ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการใหสิ้นบน  
หรือคอร์รัปชัน่ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม การทุจริต กระท าผิดกฎหมาย  การฝ่าฝืนกฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และนโยบาย 
ของบริษทั  การไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  การไม่ไดรั้บความเป็นธรรมใน 
การปฏิบติังานสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทาง   ดงัน้ี 
    ช่องทางการร้องเรียน  
    1. คณะกรรมการตรวจสอบทาง  E-mail : iccauditcommittee@icc.co.th 
    2. ร้องเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรือท าเป็นหนงัสือถึงผูรั้บขอ้ร้องเรียน  
     -  “ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์”  โทร.0-2294-4999   E-mail : services@icc.co.th    
     - เลขานุการบริษทั  โทร. 0-2295-0688 
     - จดหมายธุรกิจตอบรับ 
    3 ผา่นทางไปรษณีย ์ ตูป้ณ. 22 ปณ. ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120  
    4.  กล่องรับขอ้เสนอแนะ 
    5.  ในกรณีผูร้้องเรียนเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือ   ตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เทจ็จริง   หรือหลกัฐานท่ีชดัเจน  
เพียงพอ  ท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอนัควร เช่ือวา่มีการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการใหสิ้นบน  หรือคอร์รัปชัน่   
 

http://www.icc.co.th/
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    ทั้งน้ีบริษทัฯ จะเกบ็ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั  และค านึงถึงความปลอดภยัของผูร้้องเรียน   
เวน้แต่กรณีท่ีตอ้งเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    การร้องเรียนโดยไม่สุจริต  
    หากการแจง้เบาะแส  ขอ้ร้องเรียน ใหถ้อ้ยค า  หรือใหข้อ้มูลใดๆ ท่ีพิสูจนไ์ดว้า่ เป็นการกระท า  โดยไม่ 
สุจริต อนัส่งผลใหบุ้คคล  หรือบริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย  กรณีเป็นพนกังานของบริษทัจะไดรั้บการลงโทษทางวินยั 
ตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  และ/หรือ  ด านินคดีตามกฎหมาย  แต่หากเป็นบุคคลภายนอกท่ีการกระท า 
นั้น  ท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย   บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการด าเนินคดีตามกฎหมายกบับุคคลนั้นๆ 
   3. คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุม้ครองพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแส  
ในเร่ืองท่ีอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัหรือเร่ืองท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

    มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส  
    บริษทัฯ จะคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียน  และผูใ้หข้อ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต  ดว้ยการปกปิดช่ือ  
ท่ีอยูห่รือขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัตนผูร้้องเรียน  หรือผูใ้หข้อ้มูล  และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียน  และผูใ้ห ้
ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั  โดยจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้น  ทั้งน้ี 
ใหถื้อปฏิบติัตาม มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน  ท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน 
    การคุ้มครองพนักงาน 
    บริษทัฯ จะใหก้ารดูแล  และคุม้ครองผูท่ี้ไดป้ฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  และขอ้ปฏิบติัน้ี  
โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน  ท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน 

   4.  คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหจ้ดัท ารายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  ปี  2563  ตามกรอบของ Global 
Reporting Initiative (GRI)  แยกต่างหากอีก  1  เล่ม  โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของแบบ 56-1  ตามเอกสารแนบ  5.6 
 

  การปฏิบัติเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยืนภายใต้มาตรฐานส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน  โดยค านึงถึงความรับผิดชอบภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม   

โดยก าหนดใหเ้ป็นนโยบายหน่ึงในพนัธกิจของบริษทั และไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  และ
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  ใหบ้ริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  บริษทัฯ จึงก าหนดแนวทางปฏิบติัภายใตก้ารดูแลและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
รายละเอียดดูจากรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ปี 2563 ของบริษทั 

  ในปี 2563  บริษทัฯ ไดด้ าเนินการธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
รายละเอียดดูจากรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ปี 2563 

   ภายในองค์กร 
  -   ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนภายในองคก์รดว้ยโครงการ Solar Cell Rooftop โดยสานต่อโครงการ 
   ใชร้ะบบผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา  (Solar Rooftop)  ซ่ึงเป็นโครงการ 
   น าร่อง ตั้งแต่ปี  2559  และท าอยา่งต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั  ดว้ยการติดตั้งแผงโซล่าเซลลบ์นหลงัคา  

ส านกังานใหญ่ ในกรุงเทพฯ 
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  ภายนอกองค์กร 
  1.  บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยคดัสรรผลิตภณัฑส์ าหรับเดก็ “ENFANT”  ภายใต ้ 

แนวคิด  Healthy & Safety เพ่ือสุขอนามยั และความปลอดภยัของลูกนอ้ย  ซ่ึงผลิตจากบริษทัคู่คา้ท่ี       
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภณัฑ ์“Green Label” หรือฉลากเขียว ผลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยั 

   จากสารพิษและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  2. ผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้บุรุษ  “Arrow”  ไดรั้บการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฝผ.)         

วา่   “ไม่ตอ้งรีด”  โดยไดฉ้ลาก  เส้ือประหยดัไฟเบอร์  5  ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีใหก้ารรับรองความ 
   เรียบของผา้และตะเขบ็  ถือเป็นแบรนดแ์รกท่ีไดรั้บฉลากน้ี  ซ่ึงผลิตจากบริษทัคู่คา้ท่ีไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพผลิตภณัฑ ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว  ผลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยัจากสารพิษ  และ 
   เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  3. นวตักรรม   Arrow Upcycling   เส้ือผลิตจากเน้ือผา้ผสมระหวา่งเสน้ใยฝ้าย  และเสน้ใยโพลีเอสเตอร์       

รีไซเคิล  จากขวดน ้าพลาสติก  เป็นความร่วมมือระหวา่ง  ผลิตภณัฑ ์ Arrow  กบับริษทั  พีทีที  โกลบอล 
เคมีคอล จ ากดั  (มหาชน)  ผา่นนวตักรรม  Upcycling  เพ่ือช่วยลดปัญหาขวดพลาสติกในประเทศไทย 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑ ์ พร้อมผลิตจากบริษทัคู่คา้ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์ “Green Label”  หรือฉลากเขียว  ผลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยัจากสารพิษ  และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

   นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน   
   คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่า  และเช่ือมัน่วา่พนกังาน   
คือ   หวัใจส าคญัในการบริหารองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ  บริษทัฯ จึงใหค้วามส าคญักบัการสรรหา  การดูแลดา้น
ผลตอบแทน  สวสัดิการ  สิทธิประโยชน ์ และการพฒันาความรู้ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง   จึงก าหนดนโยบายและ 
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาความรู้  ศกัยภาพ  ของพนกังาน  โดยยึดหลกัของความเท่าเทียม  ความโปร่งใส  เป็นธรรม  
การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  และการเสริมสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกนั   เพ่ือสร้างความสามคัคีและความผกูพนั
ของพนกังานต่อองคก์รอยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว  โดยก าหนดกิจกรรม และโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าไปสู่องคก์ร  
innovation  นอกจากน้ียงัเปิดใหพ้นกังานสามารถสืบหาขอ้เท็จจริงขององคก์รจากระบบอินทราเน็ต  เพ่ือใหพ้นกังาน 
มีความเขา้ใจร่วมกนั  ปลูกจิตส านึก  และจริยธรรมใหก้บัพนกังาน  เพ่ือใหพ้นกังานมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
และใชเ้คร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์อยา่งระมดัระวงั  รวมถึงสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใชข้บัเคล่ือนธุรกิจ
ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย     
   นอกจากการพฒันาพนกังานใหส้ามารถเติบโตในสายอาชีพแลว้ บริษทัฯ ยงัเห็นความส าคญัของการดูแล
พนกังานทุกคนในองคก์รดว้ยการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม  จึงไดจ้ดัตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนกังานหน่ึงในกลยทุธ์เพ่ือ
รักษาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถใหอ้ยูก่บัองคก์ร  โดยใช ้ Balance Scorecard  ในการก าหนดดชันีช้ีวดัผลการ
ด าเนินงานระดบัองคก์ร (Corporate KPI)  เพ่ือใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน  รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนใหก้บั
ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ตามผลการปฏิบติังาน  โดยพิจารณา 4  มิติ  คือ  มิติทางการเงิน  มิติดา้นลูกคา้  มิติดา้น
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กระบวนการภายใน  และมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา โดยจะพิจารณาถึงผลส าเร็จขององคก์ร  ความสอดคลอ้งกบั
สภาวะเศรษฐกิจ  และเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัและยึดหลกัความเท่าเทียมกนั   
   นอกจากน้ีในทุกๆ ปี  ยงัจดัใหมี้พิธีเชิดชูเกียรติและมอบของท่ีระลึกใหก้บัพนกังานท่ีปฏิบติังานครบ  30,   
20  และ  10  ปี  เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนกังานท่ีทุ่มเทปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้บัองคก์รมาอยา่งต่อเน่ือง  
   นอกจากน้ียงัจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังาน  สวสัดิการใหกู้ย้ืมเงิน  มีสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
เพ่ือส่งเสริมการออมและช่วยเหลือทางการเงินซ่ึงกนัและกนัระหวา่งกลุ่มสมาชิก   จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปี   
มีบุคลากรทางการแพทยป์ระจ าหอ้งพยาบาล  จดัสถานท่ีท างานใหมี้สุขอนามยั  และเอ้ือต่อการท างาน   ซ่ึงในปี  2563   
บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน  ในรูปแบบของเงินเดือน  ค่าคอมมิชชัน่  ค่าพาหนะ  เบ้ียเล้ียง  ค่าล่วงเวลา  
เงินรางวลัเป้าหมาย  และเงินอุดหนุน รวมทั้งค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว  ในรูปแบบของเงินเกษียณ  และ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
   อีกทั้ง บริษทัฯ  ยงัค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิต  สุขภาพ  และทรัพยสิ์นของพนกังาน  จึงก าหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยั   สุขอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  รายละเอียดดูจากรายงาน  
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ปี 2563  ของบริษทั  ตามเอกสารแนบ  5.6 
   ในปี 2563  ไม่ปรากฏวา่มีพนกังานไดรั้บอุบติัเหตุในงานถึงขั้นหยดุงาน  

   นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน  
   “ความซ่ือสตัย”์  เป็น 1 ในหลกัคิดสู่ความส าเร็จ 7 ประการของบริษทั การใหค้วามส าคญัในดา้นการบริหาร
จดัการภายใน และด าเนินธุรกิจจึงยึดมัน่แนวทางการด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสตัย ์   บริษทัฯ จึงก าหนด
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี  31 มีนาคม 2558  และวนัท่ี 15 มีนาคม 2559  ตามล าดบั  เพ่ือเป็นแนวทางในการ 
ปฏิบติัของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั โดยมุ่งเนน้การป้องกนั และการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม  และไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่แก่เจา้หนา้ท่ี 
หน่วยงานของภาครัฐ  และเอกชน  เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  ซ่ึงบริษทัฯ ไดถ่้ายทอดนโยบาย 
และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เพ่ือประโยชนท์างธุรกิจไปยงั กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร 
 และผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั ตลอดจนจดัใหมี้การฝึกอบรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และส่ือสารไปยงัคู่คา้ และ 
 Supplier ต่างๆ พร้อมจดัท าเป็นรูปเล่มและแจกใหก้บักรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา คู่คา้ และ Supplier 
พร้อมเผยแพร่ผา่น Website ของบริษทั 
   และส่ือสารให ้ งดเวน้การใหข้องขวญัแก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัในทุก 
โอกาส ไปยงัพนกังาน  คู่คา้  และบุคคลภายนอกท่ีติดต่อธุรกิจกบับริษทัผา่นช่องทางต่างๆ ทั้งการติดประกาศ   
จดหมาย  อีเมล  และเวบ็ไซต ์ เป็นตน้ 
   รวมถึงก าหนดใหมี้ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีโปร่งใสชดัเจนและเป็นธรรม   มีขอ้ก าหนดในการเสนองาน
จดัซ้ือจดัจา้ง และมีแนวทางการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสส าหรับคู่คา้อยา่งชดัเจน  มีการจดัท าทะเบียนราคา 
กลางวสัดุอุปกรณ์  การเปรียบเทียบราคาจดัซ้ือ  การประกวดราคาจดัจา้งการก่อสร้าง   หรือตกแต่งร้านทั้งในกรณี 
ปกติ   และกรณีเร่งด่วน   ซ่ึงผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามระบบท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัด   กรณี 
ตรวจพบการไม่ปฏิบติัตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินยัของบริษทั 



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

   

หนำ้  81 

 

   นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งกิจกรรม  “วนันกัพฒันา”  โดยมีจุดมุ่งหมายใหคู่้คา้หนา้ใหม่ท่ีมีความ 
สนใจร่วมลงทุนเขา้มาน าเสนอสินคา้  ตอบรับเจตนารมณ์และปฏิบติัตามการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสตามท่ี 
บริษทัฯ ไดต้ั้งไว ้
   บริษทัฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ  ติดตาม  คน้หา  และประเมินความเส่ียงจากการคอร์รัปชัน่  
ตลอดจนจดัท าแผนป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ท าหนา้ท่ีประเมินความ 
เส่ียงดา้นการปฏิบติัการ  และความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่  เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต 
คอร์รัปชัน่ของบริษทั  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัร่วมกบับริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั   
นิติบุคคลภายนอก   ซ่ึงบริษทัฯ วา่จา้งเป็นท่ีปรึกษาดา้นตรวจสอบภายในของบริษทั   ท าหนา้ท่ีตรวจสอบ  พร้อม 
จดัท ารายงานประเมินความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ  และความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่  พร้อมน าเสนอท่ี 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายใน  และติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณี 
ท่ีมีการคอร์รัปชัน่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามล าดบั 
   จากความมุ่งมัน่ในการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วม
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  (Private  Sector  Collective 
Action Coalition against Corruption : CAC)  และไดผ้า่นการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559  ในปี 2562  บริษทัฯ ยื่นเร่ืองเพ่ือต่ออายุหนงัสือรับรองการเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC)  คร้ังท่ี  1  ไตรมาส 3/2562  เม่ือวนัท่ี  13  
กนัยายน  2562  และไดรั้บพิจารณาอนุมติัการต่ออายใุนวนัท่ี  4  พฤศจิกายน  2562 
   ทั้งน้ี ไดมี้การส่ือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ผา่นช่องทางส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร
อยา่งต่อเน่ือง อาทิ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ระบบอินทราเน็ต  ระบบ e-Learning  การจดักิจกรรม “คนน้ีสิ..ICC คลิกไลค”์  
เป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือยกยอ่งผูท่ี้ท าความดีหรือมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  การอบรมและทดสอบเก่ียวกบั  “นโยบาย
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่”  ผา่นทางระบบ  e-Learning ส าหรับพนกังานทุกคน รวมถึงเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่บน website ของบริษทั www.icc.co.th 
   ในปี  2563  บริษทัฯ ไดส่้งเสริมใหค้วามรู้  และฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง  รวมถึงจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ   
เพ่ือมุ่งเนน้ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และ
พนกังาน  รวมถึงการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  พร้อมส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่ง
ต่อเน่ือง  ดงัน้ี 
   ภายในองค์กร 
   1. ส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ใหก้บักรรมการ   ผูบ้ริหาร  พนกังานทุกระดบั   แม่บา้น และ รปภ.    
     สร้างการรับรู้เก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ในองคก์ร 
     • ICC  ร่วมต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
       * สร้างคาแรกเตอร์  “รวมพลงั  3 ป. ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ใน ICC”   
        ปลุกจิต  ป้องกนั  เปิดโปง 
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      เป็นตวัแทนของโครงการ  เพ่ือสร้างภาพจ าใหก้บัพนกังาน  ปลูกฝังใหพ้นกังานตระหนกั 
รับรู้ถึงปัญหาคอร์รัปชัน่ 

      * ติดตั้งส่ือประชาสมัพนัธ์ภายในองคก์ร    อาทิ 
      - โปสเตอร์ติดบอร์ด  Show Cards เคานเ์ตอร์ประชาสมัพนัธ์  และหอ้งประชุม 
      - สลิปเงินเดือน   Sticker ติดกระจก  และบอร์ดอะคริลิกในหอ้งน ้า 
      * เผยแพร่ใน  Website,  Intranet,  Desktop Screen,  Group Line ต่างๆ  และประกาศใน   
       QRMS   
       * เชิดชูพนกังานท่ีท าความดีในคอลมัน ์   คนน้ีสิ...ICC Click Like  ในบอร์ดประชาสมัพนัธ์  

และวารสารสายใย   
   2. จดัอบรมหลกัสูตร  “จริยธรรมกบัความยัง่ยืนองคก์ร”   ใหก้บักรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน 

อยา่งต่อเน่ือง  โดยท าแบบทดสอบหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้น 
คอร์รัปชัน่  ผา่นระบบ  ICC e-Learning  

   3. จดัอบรมหลกัสูตรกฎหมายจราจรเพ่ือความปลอดภยั  “ขบัข่ีอยา่งปลอดภยัใชร้ถยนตท่ี์ถูกตอ้ง”  และ
หลกัสูตรการจดัท าส่ือโฆษณาและท าฉลากสินคา้ท่ีถูกตอ้งตามหลกัพระราชบญัญติัส านกัคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.)  ใหก้บัพนกังานทุกคน  พร้อมท าแบบทดสอบผา่นระบบ e-Learning 

   ภายนอกองค์กร 
   1. “ขยายแนวร่วม (คู่คา้) ต่อตา้นคอร์รัปชัน่”  ใหก้บับริษทัคู่คา้อยา่งต่อเน่ือง   พร้อมสร้างแนวร่วมปฏิบติั 

ในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่  เพ่ือมัน่ใจไดว้า่การด าเนินธุรกิจ  ตั้งแต่  ตน้น ้า - กลางน ้า - ปลายน ้า  เกิด 
ความโปร่งใส  ตลอด  Supply Chain  เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

   2. ส่งเสริมใหคู่้คา้ของบริษทั  ร่วมลงนามหนงัสือแสดงความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ 

   3. พฒันาช่องทางและระบบรับขอ้ร้องเรียน  และแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สามารถแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่  ตลอดจนจดัใหมี้กลไกในการใหค้วามคุม้ครองและใหค้วาม
เป็นธรรมกบัผูท่ี้แจง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน  รายละเอียดดูจาก  ช่องทางการร้องเรียน  หนา้ 77 - 78  
ในแบบ 56-1  น้ี 

   ในปี  2563  ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  และไม่ไดรั้บการแจง้เบาะแสทุจริต
คอร์รัปชัน่ในทุกๆ ช่องทางท่ีเปิดรับ 

 4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   
   1.   คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ทนัเวลา   
ตามกฎหมาย  และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง     ทั้งสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี  และสารสนเทศท่ี 
รายงานตามเหตุการณ์   ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้   รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนตามหลกัการ 
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อประโยชนอ์นัชอบธรรมของ 
บริษทั โดยเปิดเผยสารสนเทศผา่น website ของบริษทั    ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษและช่องทางอ่ืนๆ  ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งทัว่ถึง   เท่าเทียมกนั  
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    คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้เวบ็ไซตท์ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวก 
เพ่ือน าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัท่ีทนัเหตุการณ์  เป็นช่องทางในการส่ือสารขอ้มูลกบัผูถื้อหุน้และ 
ผูล้งทุน  นอกเหนือจากการใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการตลาด 
   2. คณะกรรมการบริษทั   ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง  และโปร่งใส  
ตามท่ีควร  ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   บนัทึกบญัชีดว้ยความระมดัระวงั ประกอบกบัการใช ้
ดุลยพินิจในการประมาณการจดัท างบการเงิน   เพ่ือใหส้ะทอ้นผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริงของบริษทั และเนน้ในดา้น
คุณภาพของงบการเงิน  มีการสอบทานขอ้มูลทางการเงินโดยผูส้อบบญัชีท่ีมีความรู้  ความช านาญ  มีความเป็นอิสระ 
 ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   และคณะกรรมการบริษทั   และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั
เพ่ิมเติมอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  มีค าอธิบาย   และการวิเคราะห์เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้   
และผูล้งทุนทัว่ไปในการใชง้บการเงิน  
    อีกทั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  เป็นผูมี้ความรู้ความช านาญ มีความเป็นอิสระ  และไดรั้บความเห็นชอบ 
จาก ก.ล.ต. นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม/ผูบ้ริหาร/ 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษทั 
   3. คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้หน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบในการท าหนา้ท่ีนกัลงทุนสมัพนัธ์  เพ่ือส่ือสาร
กบับุคคลภายนอกอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  จากนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  และหลกัการก ากบัดูแลกจิการ ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส 
   คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในคุณภาพขอ้มูล  และการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั
โปร่งใสและเป็นธรรม  ดูแลใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัเก่ียวขอ้งกบับริษทั  ทั้งขอ้มูลทางการเงิน  และ 
ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ 
และผูส้นใจลงทุนไดท้ราบข่าวสารท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  รวดเร็ว  ทนัเวลา โปร่งใส  เท่าเทียมกนั  
และคุณภาพเดียวกนั 
   บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและหลากหลาย  ซ่ึงเผยแพร่ขอ้มูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ website  ของบริษทัเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย 
ทุกฝ่ายเกิดความมัน่ใจ  ดงัน้ี 

1. เปิดเผยขอ้มูลส าคญัทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน  ตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.)  อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา  โปร่งใส  ซ่ึงผา่นการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนท่ีก าหนดพร้อมจดัส่งขอ้มูลทางการเงิน  และขอ้มูลท่ี
มิใช่ขอ้มูลทางการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และเผยแพร่ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ website  ของบริษทั 
(http://www.icc.co.th) 
 
 
 

http://www.icc.co.th/
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- ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี  (แบบ 56-1)  และรายงานประจ าปีของบริษทั  
     ไดจ้ดัท าและเปิดเผยชดัเจน ครบถว้น ทุกขอ้ตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีปี 2560 (CG Code)  เพ่ือประโยชนส์ าหรับผูถื้อหุน้
ในการพิจารณาตดัสินใจ  รายละเอียดขอ้มูลแต่ละหวัขอ้ ตามแบบ  56-1  และรายงานประจ าปีของ
บริษทั โดยเผยแพร่ผา่น website  ของบริษทั  และไดดู้แลปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

- ด้านงบการเงินประจ าปี  และงบการเงนิประจ าไตรมาส 
     ไดจ้ดัท าและผา่นการพิจารณาตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั  และผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ   และคณะกรรมการบริษทั  ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้หรือนกัลงทุน 
ก่อนครบระยะเวลาท่ีก าหนด  ซ่ึงนกัลงทุนสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินใจใน 
การลงทุน 

- การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส  
     บริษทัฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีท่ีก าไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุด          
มีการเปล่ียนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละยี่สิบ   นอกจากน้ียงัเผย   
แพร่ค าอธิบายผลการด าเนินงานรายไตรมาส  ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย   และ website ของบริษทั   

ในปี  2563  บริษทัฯ ไม่ถูก ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ด าเนินการเร่ืองเปิดเผย 
ขอ้มูลไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด  และงบการเงินของบริษทัไดรั้บรอง  โดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีของบริษทั   
และน าส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตรงต่อเวลา  และไม่ถูกสัง่แกไ้ขงบการเงิน 

- การส ารวจความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอการบริการของพนักงานขาย  
         นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัทางการเงิน  บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัตวัช้ีวดัผลการ
ด าเนินงานท่ีไม่ใช่การเงิน  โดยใหค้วามส าคญักบัการสร้างความพึงพอใจในการบริการใหก้บัลูกคา้  และถือวา่การ 
ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการแข่งขนั   บริษทัฯ จึงจดัใหมี้  การส ารวจความพงึ 
พอใจของลูกค้าที่มต่ีอการบริการของพนักงานขาย  และต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑข์องบริษทั  เป็นประจ าทุกปี   
โดยสุ่มสมัภาษณ์ลูกคา้  ณ  จุดขาย และสุ่มสมัภาษณ์ลูกคา้ทางโทรศพัทท์ัว่ประเทศ  ซ่ึงในปี  2563 บริษทัฯ สมัภาษณ์
ลูกคา้จ านวนทั้งส้ิน  1,830  ราย  และจดัท ารายงานสรุปผลการส ารวจ  

           ซ่ึงจากผลการส ารวจพบวา่ภาพรวมลูกคา้มีความพึงพอใจกบัการใหบ้ริการของพนกังานขายอยู ่
ในระดบัร้อยละ  88.40%  (ปี 2562 ระดบัความพึงพอใจเท่ากบัร้อยละ 88.20%)  เกินมาตรฐานท่ีบริษทัฯ ก าหนด และ 
มีการรายงานสรุปผลใหค้ณะกรรมการบริหารทราบทุกคร้ัง  ทั้งน้ี ผลสรุปท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของลูกคา้  บริษทัฯ  
ไดน้ ามาเป็นแนวทางในการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ  เพ่ือก าหนดแผนงานปรับปรุงและพฒันามาตรฐานการ 
บริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอยา่งย ัง่ยืนและเป็นรูปธรรม 
 2. คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อความเช่ือถือได ้ และความถูกตอ้งของขอ้มูลทาง
การเงิน  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้หรือนกัลงทุนใชป้ระกอบการตดัสินใจ จึงไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั  ต่อรายงานทางการเงิน  ตามหนา้  137 ในแบบ 56-1 น้ี 
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   3. บริษทัฯ ไดจ้ดัท าและเปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  (ฉบบัปรับปรุงใหม่)  หลกัการก ากบั 
ดูแลกิจการท่ีดี  8 หลกัปฏิบติั  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั   
   ในปี  2563  บริษทัฯ มีรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีปี  2560 (CG Code)    ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด- 
หลกัทรัพย ์ และเผยแพร่ผา่นแบบ  56-1  น้ี  รายงานประจ าปี และ  website  ของบริษทั   
  4. คณะกรรมการบริษทั  ไดก้ าหนดนโยบายการดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้ 
การปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ตามรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนปี  2563  ของบริษทั 
  5. บริษทัฯ มีการเปิดเผยการท ารายการระหวา่งกนั ซ่ึงบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต. และตลาด-
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เปิดเผยช่ือบุคคลท่ีท ารายการ  ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ นโยบายราคาและมูลค่า
ของรายการ  พร้อมก าหนดแนวทางปฏิบติัอยา่งชดัเจนและยติุธรรม  ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ 
เพ่ือขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตุมีผล และเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทั
และผูถื้อหุน้ รายละเอียดดูจาก รายการระหวา่งกนั  หนา้  127 - 136  ในแบบ 56-1 น้ี  และเผยแพร่ขอ้มูลยอ้นหลงั  3  ปี   
ผา่น website  ของบริษทั 
  6. การท ารายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  
   บริษทัฯ ก าหนดนโยบายในการท ารายการระหวา่งกนั ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯ ก าหนดใหน้ าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา  ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษทัพิจารณา  และ 
หากเขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  บริษทัฯ จะด าเนินการตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  
  7. บริษทัฯ มีมาตรการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายใหก้รรมการ 
และผูบ้ริหาร รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การถือครองหลกัทรัพยข์อง
บริษทั และรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  รวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการ-
บริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง รายละเอียดดูจาก  การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน หนา้ 117 ในแบบ 56-1 น้ี  
โดยมีมาตรการดูแล  และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
     -  รายงานเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารคร้ังแรก 
   -  รายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 
   -  รายงานเป็นประจ าทุกส้ินปี 

 -  ใหก้รรมการและผูบ้ริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียใหก้บัเลขานุการบริษทั  ภายใน 1 เดือน   
               นบัจากวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง  และมีการเปล่ียนแปลง   
 -  เลขานุการบริษทัจะส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย  ใหก้บัประธานกรรมการบริษทั และประธาน-  
     กรรมการตรวจสอบ  ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บรายงาน 
 ในปี 2563  บริษทัฯ ไม่ไดรั้บหนงัสือตกัเตือนการกระท าความผิด จากส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
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  8. วตัถุประสงค/์เป้าหมายระยะยาวของบริษทั 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทัชั้นน าในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในธุรกิจ         

Fashion & Lifestyle  ท่ีขบัเคล่ือนองคก์รดว้ยนวตักรรม  และความคิดสร้างสรรค ์ ดว้ยการมีนโยบายสร้างแบรนด์ 
ใหม่  และมีแบรนดท่ี์หลากหลาย เพ่ือตอบสนองลูกคา้ทุกรูปแบบอยา่งรวดเร็ว พร้อมขยายช่องทาง Online  Business  
และ  Specialty Shop ท่ีบริษทัฯ  บริหารเอง  เพ่ือรองรับกบัสภาวะตลาด  และแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภครุ่นใหม่ๆ                
ท่ีเปล่ียนแปลงไป  พร้อมพฒันาสินคา้ใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกคา้หลากหลายมากข้ึน  โดยจดัท าแผนธุรกิจตั้งแต่ 
ปี  2562 - 2564   ซ่ึงมีเป้าหมายทางการเงิน  และเป้าหมายการเติบโตของบริษทั  รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
ท าก าไรสูงสุดใหก้บับริษทั  และมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือใหวิ้สยัทศันแ์ละพนัธกิจของบริษทัสอดคลอ้งกบั
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั รายละเอียดดูจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้  1 - 7 ในแบบ 56-1 น้ี 
  9. การพบปะและส่ือสารขอ้มูลระหวา่งคณะกรรมการบริหารกบัผูบ้ริหารระดบัสูงและผูบ้งัคบับญัชา 
สูงสุดของทุกหน่วยงาน บริษทัฯ จดัใหมี้การประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการบริหารระดบัสูงและผูบ้งัคบับญัชา
สูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือรับทราบถึงเป้าหมายและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ  โดยมีการส่ือสาร 
ใหพ้นกังานทัว่ทั้งองคก์รเขา้ใจและปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนั  พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 
ความรับผิดชอบของตนท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายบริษทั 
   10. งานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์  บริษทัฯ มีหน่วยงานส านกังานเลขานุการคณะกรรมการ ท าหนา้ท่ีงานดา้น 
ผูล้งทุนสัมพนัธ์โดยเฉพาะ ในการใหข้อ้มูลและข่าวสารตามท่ีนกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งการ โดยสามารถติดต่อ 
ไดท่ี้  : 
    คุณดวงฤดี  มิลินทางกรู 
   เลขานุการบริษทั 
   โทรศพัท ์ 0-2295-0688  โทรสาร  0-2294-1155 
   E-mail : duangm@icc.co.th 
    หรือ คุณธญัลกัษณ์  วรรธนะกุลโรจน์ 
    ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการ 
    โทรศพัท ์ 0-2295-0688  โทรสาร  0-2294-1155  
    E-mail : iccset@icc.co.th 
    และไดเ้ผยแพร่ช่ือบุคคลและช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกผา่นขอ้มูลนกัลงทุนสัมพนัธ์ใน website  
ของบริษทั (http://www.icc.co.th) 
   นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การประชุมพบปะกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ป็นประจ าทุกปี  ในสถาน 
ท่ีท าการของบริษทั  เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ นกัลงทุนไดซ้กัถามขอ้มูลต่างๆ โดยมีคณะกรรมการ- 
บริหารร่วมประชุมช้ีแจง 
   ในปี  2563  จากวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  และ
รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร  และกรุงเทพมหานครสัง่ปิดสถานท่ีต่างๆ  ท่ีมี 
ความเส่ียงท่ีจะเกิดการแพร่ระบาดเป็นการชัว่คราว  พร้อมขอความร่วมมือใหพิ้จารณาถึงความจ าเป็นในการจดักิจกรรม 
ท่ีมีลกัษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก   ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะท าใหก้ารแพร่ระบาดเกิดข้ึน  และกระจายสู่ 

mailto:duangm@icc.co.th
mailto:iccset@icc.co.th
http://www.icc.co.th/
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บุคคลทัว่ไปโดยง่าย   ส่งผลใหบ้ริษทัฯ  ไม่สามารถจดังาน  “นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน พบกลุ่มสหพฒัน์”   เพ่ือพบปะ 
นกัลงทุน  นกัวิเคราะห์  และส่ือมวลชนได ้ แต่บริษทัฯ ยงัคงใหบ้ริการขอ้มูล  และตอบขอ้ซกัถามต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีติดต่อทางอีเมล  และโทรศพัท ์
  11. บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความโปร่งใสเท่าเทียมกนัและทัว่ถึง สามารถเขา้ถึง 
ขอ้มูลอยา่งสะดวก  เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 
โดยผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ  ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผา่น  website  ของบริษทั
(http://www.icc.co.th)  รวมถึงเผยแพร่การถือหุน้ในบริษทัต่างๆ และน าเสนอข่าว  (Press Release)  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
รายงานฐานะการเงินของบริษทั ผา่น  website  ของบริษทัดว้ย 
   12. นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอ่ืนๆ ต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยผา่นช่องทางต่างๆ  ตามขอ้ก าหนดอยา่งเคร่งครัด ครบถว้น และตรงเวลาแลว้ บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลต่อไปน้ี ผา่นรายงานประจ าปี   แบบ  56-1   และ website  ของบริษทั และปรับปรุงขอ้มูลบน  website  ใหเ้ป็น
ปัจจุบนัตลอดเวลา 

1. เปิดเผยรายช่ือกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ รวมทั้งประวติั  บทบาท  
และหนา้ท่ีของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และจ านวนคร้ัง 
ในการเขา้ประชุม  ตามหนา้ 51 - 52  และหนา้  155 - 170, 173 - 176 ตามล าดบั ในแบบ 56-1 น้ี  และ 
ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ผา่น website ของบริษทั (http://www.icc.co.th) 

    2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลกัษณะ และจ านวน 
     ค่าตอบแทนท่ีแต่ละท่านไดรั้บ หนา้  58 - 60  ในแบบ 56-1 น้ี 
      3. เปิดเผยการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหาร  รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  หนา้  

55 - 56  ในแบบ 56-1 น้ี และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั 
    4. โครงสร้างการถือหุน้  มีการเปิดเผยรายช่ือผูถื้อหุน้  10  อนัดบัแรกของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียน        

ผูถื้อหุน้เพ่ือประชุมสามญัประจ าปี  หนา้ 46 - 47  ในแบบ 56-1 น้ีและเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั  
     5. เปิดเผยโครงสร้างองคก์รของบริษทั หนา้  54  ในแบบ 56-1 น้ี  นอกจากน้ี ยงัเปิดเผยโครงสร้างกลุ่ม 

                                  ธุรกิจ  ตามเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หนา้  43 - 45  และโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั   
                                     หนา้  6 - 7   ในแบบ 56-1 น้ี  และไดเ้ผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั 

6. เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้  1 - 7  ในแบบ 56-1 น้ี 
7. เปิดเผยลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งชดัเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ   
 แข่งขนัรวมทั้งสถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทั และส่วนแบ่งทางการตลาด 
      ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้  8 - 32  ในแบบ 56-1 น้ี 

    8.   เปิดเผยความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ลกัษณะความเส่ียง สาเหตุและผลกระทบ พร้อม 
     ทั้งแนวทางในการป้องกนัหรือลดความเส่ียง  ตามปัจจยัความเส่ียง หนา้  33 - 37  ในแบบ 56-1 น้ี

 และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั 
 
 

http://www.icc.co.th/
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    9. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั  ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน 
       ในส่วนต่างๆ  5  ส่วน ตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต.  ตามการควบคุมภายใน  และการบริหารการ

 จดัการความเส่ียง  หนา้  124 - 126  พร้อมรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามเอกสารแนบ 5.1  
                             หนา้  180 - 181  ในแบบ  56-1  น้ี   และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั 

        10. เปิดเผยงบการเงินของบริษทัทุกไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และไดเ้ผยแพร่ผา่น   
      website  ของบริษทั และสามารถดาวนโ์หลดได ้
    11. เผยแพร่รายการคา้ระหวา่งกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ยอ้นหลงั  3  ปี  ผา่น website  ของบริษทั   
     12. เผยแพร่รายงานประจ าปีของบริษทั ยอ้นหลงั  10  ปี   และแบบ  56-1  และหนงัสือนดัประชุม 
                               ผูถื้อหุน้ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่น  website  ของบริษทั และสามารถดาวนโ์หลดได ้
     13. เปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ ผา่นส านกังานเลขานุการคณะกรรมการ  
                               และเลขานุการบริษทั  ซ่ึงท าหนา้ท่ีงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์  และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั 
     14.   เปิดเผยขอ้มูลการเขา้พฒันาและฝึกอบรมของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  ตามหนา้  98 - 100  ใน  
                               แบบ 56-1 น้ี 
     15. เปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั  
     16. เผยแพร่ขอ้บงัคบั  วิสยัทศัน ์ และพนัธกิจของบริษทั ผา่น website  ของบริษทั  
     17. เผยแพร่กฎบตัร ก าหนดหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบ คุณสมบติั  วาระการด ารงต าแหน่งของ  
     คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ ผา่น  website  ของบริษทั 
     18. เปิดเผยนโยบายแจง้เบาะแสการกระท าผิด (Whistle blowing)  และเผยแพร่บน website ของบริษทั                                
     19. เปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  หลกัการก ากบัดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการด าเนิน 
                               ธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั  
      20. เปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  8 หลกัปฏิบติั  จริยธรรม 
     ในการด าเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ตามหลกัการก ากบั 
     ดูแลกิจการท่ีดี  ส าหรับบริษทัจดทะเบียน  ปี  2560  (CG Code)  ฉบบัปรับปรุงใหม่  และเผย 
     แพร่ผา่น website  ของบริษทั 
     21. เปิดเผยนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่  และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่  และเผยแพร่ 

ผา่น website  ของบริษทั 
     22. เผยแพร่ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
      23. จดัท าและเผยแพร่ จดหมายข่าวท่ีน าเสนอผลการด าเนินงานของบริษทั และเผยแพร่ผา่น   
      website  ของบริษทั  
     24. เผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารของบริษทั  (Press Release)  ผา่น website  ของบริษทั 
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 5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
   คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัในการช้ีแนะทิศทางการด าเนินงานของบริษทั ติดตามดูแลการ 
ท างานของฝ่ายจดัการ จดัใหมี้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการ 
ด าเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน  พร้อมจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจก 
ใหก้บักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน   ก ากบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้    
พร้อมดูแลใหบ้ริษทัมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อยา่งถูกตอ้งและตามกฎหมาย   
    คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไวอ้ยา่งชดัเจน  มีประธาน-
กรรมการบริหาร  ในฐานะหวัหนา้คณะฝ่ายจดัการ   ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัใหมี้หนา้ท่ีดูแลการ 
ด าเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษทั  และการปฏิบติังานของบริษทัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์  เป้าหมาย  และ 
สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 
    ในปีท่ีผา่นมา  ไม่ปรากฏบริษทัฯ  
  - มีการกระท าท่ีขดัต่อกฎระเบียบท่ีร้ายแรง 
  - มีการกระท าผิดดา้นการทุจริต หรือกระท าผิดจริยธรรม 
  - มีกรณีท่ีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารลาออก เน่ืองจากประเดน็การก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
  - มีกรณีเก่ียวกบัช่ือเสียงในทางลบของบริษทั  เน่ืองจากความลม้เหลวในการท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแลของ  
   คณะกรรมการ 
 1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท   
  1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  
         คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน    12  คน   ประกอบดว้ย 
    -  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  8   คน    (ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 4 คน) 
    -  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  4   คน  
           คณะกรรมการบริษทัก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั  ใหมี้ความหลากหลาย  (Board Diversity)  
ประกอบดว้ย  บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีหลากหลายวิชาชีพ  ทั้งดา้นการบริหารการจดัการ  
การตลาด  กฎหมาย และบญัชีการเงิน ไม่จ ากดัเพศ  และมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยมีกรรมการท่ีไม่ได ้
เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน  ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ี บริษทัฯ  ด าเนินกิจการอยู ่ มีกรรมการอิสระตามประกาศ 
ของ ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ตามหนา้ 49 - 51 และ 
101 - 103  ในแบบ  56-1 น้ี 
             1.2 คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
            คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 4 ท่าน ซ่ึงทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นใน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด   คิดเป็น  33.33%  ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงเป็น
สดัส่วนตามมาตรฐานขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดท่ีด ารงต าแหน่ง 
เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกวา่   5  แห่ง 
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             คณะกรรมการบริษทัก าหนดนิยามกรรมการอิสระ  ซ่ึงเขม้กว่าหลกัเกณฑท่ี์ ก.ล.ต.  ก าหนด   
โดยกรรมการอิสระของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม   
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั   นิยาม   “กรรมการอิสระ”  ระบุอยูใ่นแบบ  56-1  หนา้  114 - 115   
เอกสารแนบหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี  56   ปี พ.ศ. 2564  และเผยแพร่ผา่น  website  
ของบริษทั (http://www.icc.co.th)     
    1.3 กระบวนการสรรหากรรมการ  
               คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  เป็นผูส้รรหาและกลัน่กรองบุคคลท่ี 
เหมาะสม โดยมีกระบวนการสรรหาท่ีชดัเจน และโปร่งใส  คณะกรรมการสรรหา จดัท าตารางความรู้ ความช านาญ 
เฉพาะดา้นของคณะกรรมการ  (Board Skill Matrix) เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑก์ารพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการท่ี 
ตอ้งการสรรหา  โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็น  ซ่ึงยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทั   และสอดคลอ้งกบั 
กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ  ตลอดจน  ความรู้  ความช านาญ   เฉพาะดา้นของกรรมการเป็นรายบุคคล  เพ่ือให ้
มัน่ใจวา่บุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้   ความสามารถ   และประสบการณ์เหมาะสม   
ก่อนเสนอช่ือ ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

    1.4 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ   
             คณะกรรมการบริษทัไดรั้บแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  มีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั และเม่ือครบวาระแลว้อาจไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้ก   บริษทัฯ ไม่ไดก้ าหนด
นโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ  ถึงแมว้า่บริษทัฯ มีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัเกิน  9  ปี จ านวน  2  คน  แต่เน่ืองจากกรรมการอิสระดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษทั เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ  และมีประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ  และยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ี
กรรมการดว้ยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชนส่์วนตวัท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบริษทั และตดัสินใจโดย
ค านึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั     
   1.5 จ านวนบริษัททีก่รรมการบริษัทไปด ารงต าแหน่ง  
             คณะกรรมการบริษทัไม่ไดก้ าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ 
ละคนไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนไม่เกิน  5  แห่ง  เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัเช่ือวา่ความสามารถ 
ทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัจ านวนบริษทัท่ีด ารงต าแหน่ง  ตราบเท่าท่ี 
กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากคณะ 
กรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้   ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการบริษทัจ านวน 1 ท่านท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
จดทะเบียนมากกวา่  5 บริษทั  แต่บริษทัฯ มัน่ใจวา่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีแต่อย่างใด  เน่ืองจากกรรมการ-
บริษทัไดอุ้ทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้บับริษทัอยา่งเตม็ท่ี   โดยไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่ง 
สม ่าเสมอทุกคร้ัง   และท าคุณประโยชนแ์ก่บริษทัมาโดยตลอด 
    บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายช่ือกรรมการบริษทั  ประวติั  ประสบการณ์  การถือหุน้ในบริษทั  และ
รายละเอียดขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษทัอ่ืน หนา้ 155 -170 และ 173 - 176 ในแบบ 56-1 
 

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


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

   

หนำ้  91 

 

                        1.6 การไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัททีบ่ริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท  กรรมการผู้จัดการ 
และผู้บริหาร   

                    คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายใหก้รรมการบริษทั และผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  
ในบริษทัอ่ืนตอ้งรายงานใหป้ระธานกรรมการบริษทั  และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
             นโยบายและวิธีปฏิบติัในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทั    
กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร  บริษทัในเครือสหพฒัน์มีทีมผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูพิ้จารณาวา่  บริษทัอ่ืนนั้น 
ประกอบธุรกิจอะไร มีความจ าเป็นตอ้งใหก้รรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารจากบริษทัใดบริษทัหน่ึงในกลุ่มเขา้ไปเป็น 
ตวัแทนของกลุ่มในฐานะ   ผูร่้วมลงทุนหรือตามสญัญาร่วมทุนหรือไม่ หากจ าเป็นตอ้งส่งจะพิจารณากรรมการบริษทั 
หรือผูบ้ริหารในกลุ่มท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญในธุรกิจนั้นๆ  
                  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัก าหนดนโยบายใหป้ระธานกรรมการบริหาร  ไปด ารง 
ต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมของบริษทั  เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงานและ 
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 

1.7 การรวมหรือแยกต าแหน่ง   
   ดว้ยบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัระหวา่งประธานกรรมการบริษทั กบัผูบ้ริหาร 
สูงสุด   ขององคก์รบริษทัฯ จึงก าหนดใหผู้ด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทัตอ้งมิใช่บุคคลเดียวกบักรรมการ- 
ผูอ้  านวยการเพ่ือแบ่งแยกหนา้ท่ีการก ากบัดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกนัอยา่งชดัเจน  ก่อใหเ้กิดความสมดุล
ในอ านาจด าเนินการ  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั ยงัก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะ  
ประธานกรรมการบริษทั  และฝ่ายจดัการไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  จดัท าเป็นกฎบตัรคณะกรรมการแต่ละ
คณะและมีระเบียบปฏิบติัคณะกรรมการบริษทั ท่ีก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ 
สามารถตรวจสอบได ้ เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารจดัการ และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั 
   ซ่ึงประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ แต่เช่ือมัน่วา่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ 
เขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด  และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้
กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต่์อองคก์ร  ในการพิจารณา
ตดัสินใจเร่ืองท่ีส าคญัตอ้งผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะท่ีเก่ียวขอ้ง  ใหเ้กิดความถ่วงดุลและมีการ
สอบทาน  สนบัสนุนใหป้ฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 
     1.8   เลขานุการบริษัท  
             บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคุณดวงฤดี  มิลินทางกรู  ซ่ึงเป็นผูมี้คุณวฒิุและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม  และ
ผา่นการอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั   อีกทั้งมีการอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง  
เป็นผูรั้บผิดชอบท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั   เพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ดูจากหนา้  56 - 57 ในแบบ 56-1 น้ี 
 
 
 



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

   

หนำ้  92 

 

 2.  คณะกรรมการชุดย่อย   
   คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  ท่ีมีความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสม   
ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละดา้น  และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ  ปัจจุบนัประกอบดว้ย  
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการธรรมาภิบาล  โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกนั  เพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั  รายละเอียดดูจากหนา้ 101 - 113  
ในแบบ  56-1 น้ี 

   คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท ากฎบตัรคณะกรรมการแต่ละคณะ  โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง                    
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี เพ่ือแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการ- 
ชุดยอ่ย  ประธานกรรมการบริษทั  และฝ่ายจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน  พร้อมเผยแพร่ผา่น website ของบริษทั  
   โครงสร้างคณะกรรมการ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละชุด  รายละเอียดดูจากหนา้  
51 - 52  ในแบบ  56-1 น้ี 
   คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ  
แต่ทุกท่าน   เป็นกรรมการท่ีมีความรู้  ความสามารถ  มีประสบการณ์ในการท าหนา้ท่ีดงักล่าวมาเป็นระยะเวลานาน   
อีกทั้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ  ซ่ือสตัยสุ์จริต  และไม่ออกเสียงในวาระท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย 

 

   3. บทบาท หน้าที ่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท   
   3.1  ภาวะผู้น า และวสัิยทัศน์   
                    คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลผูมี้ความรู้ ความสามารถ  และประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชนต่์อบริษทั  มีภาวะผูน้ าและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  รวมทั้งก ากบัดูแลกิจการของบริษทัใหเ้ป็น 
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั  และผูถื้อหุน้ 
      คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ  เป้าหมายแผน 
ธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมัง่คงใหก้บัผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นชอบในกลยทุธ์และนโยบายท่ีส าคญั โดยเฉพาะเป้าหมายทางการเงินและ
แผนงานต่างๆ  (Key Performance   Indicators : KPI) พร้อมใหค้วามเห็นชอบในการก าหนดตวัช้ีวดัและการตั้ง 
เป้าหมายตั้งแต่ตน้ปี  และมีการติดตามผลเป็นระยะ 

      ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการทบทวนวิสัยทศันแ์ละพนัธกิจเป็นประจ าทุกปี  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  โดย 
ในปี  2564  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี  15  มกราคม 2564  ไดพิ้จารณาทบทวนวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ   
และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจในระยะเวลา  3  ปี  ตั้งแต่ปี  2562 - 2564  ท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัแลว้  เห็นวา่ยงัมีความ
เหมาะสมกบัการด าเนินงานของบริษทั  และสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั  รายละเอียดดูจากนโยบายและ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  หนา้  1 - 7  ในแบบ  56-1  น้ี 
    นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดติ้ดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ  และดูแลใหมี้การ 
น ากลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติัโดยฝ่ายจดัการจะรายงานแผนการปฏิบติังาน และการวางแผนกลยุทธ์  ใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัรับทราบตามล าดบัเป็นประจ าทุกเดือน   ซ่ึงในการประชุมแต่ละคณะ  
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จะก าหนดเป็นวาระ รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัแต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผนกลยทุธ์รายไตรมาส  ซ่ึง 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัจะใหข้อ้เสนอแนะในเร่ืองท่ีฝ่ายจดัการควรน าไปพฒันา
ปรับปรุง  
   3.2   การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี    
                     คณะกรรมการตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงไดจ้ดัท านโยบายการ 
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  8  หลกัปฏิบติั   จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน  เป็นลายลกัษณ์อกัษร   และจดัท าเป็นรูปเล่ม  ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ      
มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายและทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจ าทุกปี  อยา่งนอ้ยปีละ  1  
คร้ัง พร้อมไดแ้จกใหก้บักรรมการบริษทั  กรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ   ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกนั 
ในการปฏิบติัตนในการด าเนินธุรกิจ  และเป็นหลกัยึดในการท างาน  และไดเ้ผยแพร่ผา่นระบบ Intranet  และ Website  
ของบริษทั  รวมทั้งไดจ้ดัท าเป็นส่ือวีดิทศัน ์ (Animation)  เพ่ือใหผู้บ้ริหาร และพนกังาน เขา้ใจเร่ืองดงักล่าวไดง่้ายข้ึน    
ส าหรับพนกังานใหม่ไดบ้รรจุหวัขอ้จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไวใ้นการปฐมนิเทศพนกังานดว้ย 
            คณะกรรมการบริษทัไดมี้การติดตามใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   เพ่ือ
เสริมสร้างใหบ้ริษทัฯ  มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับผูท่ี้ละเวน้การปฏิบติั 
ตามจะไดรั้บโทษทางวินยัตามความเหมาะสม และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีท่ีเป็นการกระท าผิดกฎหมาย  
และหากพนกังานมีขอ้สงสยัท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามหรือตดัสินใจ ใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น ซ่ึงในกรณี 
ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ใหถื้อค าวินิจฉยัของกรรมการผูอ้  านวยการ คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษทั เป็นท่ีส้ินสุด   
             นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดใหมี้การติดตามและประเมินการก ากบัดูแลกิจการดว้ยการ
จดัใหมี้คณะกรรมการธรรมาภิบาล เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั 
ดา้นธรรมาภิบาล ในการด าเนินกิจการต่างๆ ใหบ้รรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งย ัง่ยืน 
   3.3 การจัดท านโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์    
              คณะกรรมการบริษทั  มีการพิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ  มีการ
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนไ์วเ้ป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  และ 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจพร้อมแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดูแล  เพ่ือขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตุมีผล  เพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้  และปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง  
ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดดูจาก website ของบริษทั 
               ในปี 2563  บริษทัฯ ไม่มีรายการเก่ียวโยงท่ีเขา้ข่ายตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุน้และไดเ้ปิดเผย
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ในรายการระหวา่งกนั  หนา้ 127 - 136  ในแบบ 56-1 น้ี 
               คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหก้รรมการบริษทั และผูบ้ริหาร หา้มท าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ของบริษทัในช่วง  1  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแลว้  24  ชัว่โมง 
     คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อ ก.ล.ต. 
และส่งส าเนาใหเ้ลขานุการบริษทัเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 
    อีกทั้งไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการบริษทั  และผูบ้ริหารระดบัสูง  แจง้ต่อประธานกรรมการ
บริษทัทราบเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัอยา่งนอ้ย  1  วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 
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                คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน
และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  รายละเอียดดูจากการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน หนา้ 117  
ในแบบ 56-1 น้ี 
   3.4   การก ากบัดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
               คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในดา้นการด าเนินงาน  การเงิน  การ
ปฏิบติังาน และ   การก ากบัดูแล  โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามผล 
การปฏิบติังานของระบบดงักล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์   ตลอดจนใหค้ าแนะน าเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ได้
ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระสามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได ้
อยา่งเตม็ท่ี  รายละเอียดดูจาก การควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง  หนา้  124 - 126 ในแบบ 56-1 น้ี   
    บริษทัฯ จดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แล  และยงัวา่จา้งบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั  เป็นท่ีปรึกษาดูแลคุณภาพงาน  
ดา้นตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดยประสานงานกบัเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองทุกเดือน  ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2563      
เม่ือวนัท่ี 19  กมุภาพนัธ์  2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเขา้ร่วมประชุมดว้ย  ไดป้ระเมินความพอเพียงของระบบ
การควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียง ผลสรุปเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
   ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งนางสาวศมจรีย ์ แกว้ขอมดี จากบริษทั  ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ  จ ากดั  เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  ประวติัและคุณสมบติั ดูจากเอกสารแนบ 3  หนา้  178  
ในแบบ  56-1 น้ี 

              3.5 การบริหารความเส่ียง  
    คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายของ 
องคก์ร โดยมีกระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั 
            คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ซ่ึงประกอบดว้ย 
นายอมร อศัวานนัท ์  เป็นประธานคณะกรรมการ  นายธรรมรัตน์ โชควฒันา  นางสาวมญัชุสา ธีรพงษพิ์พฒัน์     
นางสาวเยาวลกัษณ์  นามกรณ์  นายโยธิน  สุวรรณเกษร์  นายวิริทธ์ิพล  ชยัถาวรเสถียร  และดร. จีรภทัร  เจริญชยักรณ์   
เป็นกรรมการ  และนางดวงฤดี  มิลินทางกรู เป็นกรรมการเลขานุการ เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลใหก้ารบริหารความเส่ียง 
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน  มีการประเมินความเส่ียง และติดตามแผนจดัการความเส่ียง   พร้อมรายงาน
ความกา้วหนา้ในการบริหารความเส่ียง  ในปี  2563  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ   
   ในปี 2563  ฝ่ายบญัชีการเงิน  และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด าเนินการปรับเปล่ียนระบบ ERP     
(Enterprise Resource Planning) Phase  II  ร่วมกบัคณะท างาน น า  Work Process ท่ีไดป้รับปรุงใหม่ในแต่ละระบบ 
งานมาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือต่อยอดสู่การใชร้ะบบ ERP ใหม่  และการท าระบบ Paperless ใหมี้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    ภายใตแ้นวทางท่ีไดป้ระเมินความเส่ียงของบริษทั  ทั้งการประเมินความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การประเมิน
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามนโยบายต่อตา้น 
การทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั  และเพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษทั  
สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การแข่งขนัและการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพ่ือส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน  
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นอกจากนั้นยงัไดพิ้จารณาปรับปรุงระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล  เพ่ือใหบ้ริษทัฯ  
ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบั  พรบ.  คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  (PDPA)   ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชป้ระมาณกลางปี  2564 
   4. การประชุมคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหมี้การประชุมทุกเดือน และอาจเรียกประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร 
โดยก าหนดตารางการประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี  และไดแ้จง้ใหก้รรมการทุกท่านทราบล่วงหนา้  เลขานุการบริษทั 
จะส่งจดหมายเชิญประชุม  พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุมคร้ังก่อน และเอกสารประกอบการ
ประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเร่ือง  เพ่ือพิจารณาล่วงหนา้ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด  โดยประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูอ้  านวยการร่วมกนัพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม  นอกจากน้ี
คณะกรรมการบริษทัสามารถเสนอเร่ืองเพ่ิมเติมในวาระการประชุม  โดยเสนอผา่นเลขานุการบริษทั  และสามารถ
อภิปรายใหค้วามเห็นไดโ้ดยเปิดเผย คณะกรรมการบริษทัทุกท่านสามารถซกัถามและขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากประธาน
กรรมการบริษทั กรรมการผูอ้  านวยการหรือเลขานุการบริษทัไดทุ้กเร่ือง   เลขานุการบริษทัจะจดัท ารายงานการประชุม
และจดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียว 
ขอ้งตรวจสอบ   
   คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบัการเขา้ร่วมประชุม และถือเป็นหนา้ท่ีตอ้งเขา้ประชุม
คณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง  ยกเวน้กรณีมีเหตุจ าเป็น หรือเจ็บป่วย  และมีนโยบายสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารระดบัสูง 
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  อยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง  เพ่ือน าเสนอเป้าหมายเชิงธุรกิจ  และแผนงานประจ าปี  
รับทราบร่วมวางนโยบาย  และตดัสินใจในการด าเนินงานของบริษทั  นอกจากน้ีผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีการเงิน 
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 
   ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั  ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให ้
กรรมการไดอ้ภิปรายแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระท่ีตน 
มีส่วนไดเ้สีย  และในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัท่านใด  คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให ้
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม  เพ่ือช้ีแจงขอ้มูลในฐานะผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง 
   นอกจากน้ีในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่  2 ใน 3  
ของกรรมการทั้งหมด   
   เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุมและจดัส่งใหป้ระธาน
กรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง และเสนอใหท่ี้ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุม 
คร้ังถดัไป ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น   ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมใหมี้ความชดัเจน 
ถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้  
   รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแลว้จะจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ ณ ส านกังานบริษทั และจดัเกบ็ 
ในรูปแบบเอกสารตน้ฉบบัและเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  พร้อมกบัเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพ่ือ 
สะดวกในการสืบคน้อา้งอิง   
   นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประชุมระหวา่งกนัเอง 
ตามความจ าเป็นอยา่งสม ่าเสมอ  และมีการรายงานผลการประชุมใหป้ระธานกรรมการบริหาร  และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัรับทราบทุกคร้ัง   
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   คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการประชุมกนัเอง  โดยไม่มีกรรมการ 
ท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ร่วมประชุม  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือใหก้รรมการอิสระไดพิ้จารณาและ
อภิปรายประเดน็ต่างๆ เก่ียว กบัการจดัการ  หรือประเดน็ท่ีอยู่ในความสนใจ  และมีการรายงานผลการประชุมให ้
ประธานกรรมการบริหาร  และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบทุกคร้ัง   
   ในปี 2563  กรรมการอิสระไดมี้การประชุมระหวา่งกนัเองโดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย  
จ านวน  1  คร้ัง  ซ่ึงกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน 
   ในปี  2563  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63)  คณะกรรมการบริษทัมีการประชุม จ านวน  
12  คร้ัง การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่าน  ตามตาราง หนา้  52  ในแบบ 56-1 น้ี  ซ่ึงกรรมการ 
เขา้ร่วมประชุมมากกวา่ร้อยละ 80  ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 
   5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
    คณะกรรมการบริษทั   ก าหนดใหมี้การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ  และรายบุคคล  และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะเป็นประจ าทุกปี   เพ่ือใหก้รรมการแต่ละคนไดร่้วมกนัพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย  เพ่ือทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา  
เพ่ือช่วยใหก้ารท างานของคณะกรรมการบริษทั   และคณะกรรมการชุดยอ่ย มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
    ในปี  2563 คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาลเสนอใหจ้ดัท าแบบ
ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล   
    หลกัเกณฑ์ : ประเมินครอบคลุมเร่ือง  บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  การท าหนา้ท่ีของกรรมการ-
บริษทั  การพฒันาตนเองของกรรมการบริษทั  และกรรมการชุดยอ่ย  ความอิสระในการแสดงความคิดเห็น  ความ 
โปร่งใส  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ  การประชุม
คณะกรรมการ  และการปฏิบติัตามหลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการทุกคณะ 
   หลกัเกณฑก์ารประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 
    มากกวา่ร้อยละ   85     =     ดีเยี่ยม 
    มากกวา่ร้อยละ   75     =     ดีมาก 
    มากกวา่ร้อยละ   65     =     ดี 
    มากกวา่ร้อยละ   50     =     พอใช ้
    ต ่ากวา่ร้อยละ      50     =     ควรปรับปรุง 
   ขั้นตอน : ในปี 2563  เลขานุการบริษทัจะส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการบริษทัใน
ภาพรวม และแบบประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล  แบบประเมินผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ ใหก้รรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ยทุกท่าน ประเมินผลการปฏิบติังาน และเป็น 
ผูร้วบรวม และรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือรับทราบและหารือกนัเป็นประจ าทุกปี 
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   การประเมินผลงานประจ าปีของผูบ้ริหารสูงสุด  (CEO)   โดยการประเมินผลงานประธานกรรม 
การบริหาร (CEO)  จากผลการปฏิบติังานในแต่ละเดือน  การปฏิบติัตามนโยบายและการก าหนดกลยทุธ์  ภาวะผูน้ า   
รวมทั้งผลงานดา้นการขายและการท าก าไรของบริษทัในแต่ละปี   ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษทั  และ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  และจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และอีกส่วนหน่ึงจากการประเมินของ
คณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน  ตามแบบประเมินท่ีบริษทัฯ ก าหนดข้ึน 
     ผลการประเมินเฉล่ียของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  และ  CEO 

1. คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ ผลการประเมินในปี 2563 ไดค้ะแนนร้อยละ 75.95%   
  อยูใ่นเกณฑ ์ ดีมาก 
2. คณะกรรมการบริษทั  รายบุคคล ผลการประเมินในปี 2563 ไดค้ะแนนร้อยละ 76.36%   
 อยูใ่นเกณฑ ์ ดีมาก 

    3.  คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2563 ไดค้ะแนนร้อยละ 82.89%  อยูใ่นเกณฑ ์  
          ดีเยี่ยม 
      4.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2563 ไดค้ะแนนร้อยละ 74.87%  

       อยูใ่นเกณฑ ์ ดีมาก 
    5.  คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินในปี 2563 ไดค้ะแนนร้อยละ 72.00%  อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก 
    6.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผลการประเมินในปี 2563 ไดค้ะแนนร้อยละ  78.70%  
         อยูใ่นเกณฑ ์ ดีมาก 
    7.  คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลการประเมินในปี 2563 ไดค้ะแนนร้อยละ 85.41% อยูใ่นเกณฑ ์ 
         ดีเยี่ยม 
    8.  CEO ผลการประเมินในปี 2563 ไดค้ะแนนร้อยละ  75.28% อยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก  
   6. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร  
              คณะกรรมการบริษทัดูแลและด าเนินการใหมี้การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ  
ตามอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 
    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสม  โดย 
พิจารณาจากประสบการณ์  ภาระหนา้ท่ี  ขอบเขตและบทบาท  ความมีส่วนร่วม  และความรับผิดชอบของกรรมการ 
แต่ละท่าน  น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา  และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัวงเงินค่าตอบแทนดงักล่าว  
   ทั้งน้ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  55  ปี พ.ศ.  2563  เม่ือวนัท่ี 3  สิงหาคม  2563 ไดอ้นุมติัวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัรวมไม่เกิน  20  ลา้นบาทต่อปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการ-
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาจดัสรร 
   ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายท่ีคณะกรรมการ-
พิจารณาค่าตอบแทนก าหนด  โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบริหาร (CEO) ทั้งแบบระยะสั้น  เช่น  เงินเดือน  โบนสั  และระยะยาว  ซ่ึงพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน   
ผลการด าเนินงานของบริษทั   
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   ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารในปี 2562 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563  
ประกอบดว้ย  เงินเดือน  โบนสั  เงินบ าเหน็จ  และเบ้ียประชุม  รวมเป็นเงิน  7,153,844.-  บาท 
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก าหนด   
ซ่ึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละคน 

    หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี  2563  
รายละเอียดดูจาก  หนา้ 58 - 60  ในแบบ  56-1 น้ี 
      กรณีการจดัสรรหุน้ใหพ้นกังาน  (ESOP)  มิใช่เป็นปัจจยัในการรักษายึดเหน่ียวใหผู้บ้ริหาร  และ 
พนกังานมีความจงรักภกัดีอยูก่บับริษทัอยา่งมัน่คงถาวร   อีกทั้งพนกังานท่ีไดรั้บจดัสรรหุน้ยงัมีภาระตอ้งเสียภาษี 
จากการรับโอนหุน้ จากกฎหมายของประเทศไทยท่ียงัไม่เอ้ืออ านวย  ท าใหบ้ริษทัไม่ไดใ้ชวิ้ธีการน้ีแต่อยา่งไร 
    7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
               คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้ ใหก้บักรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน อยา่งต่อเน่ือง    
     คณะกรรมการบริษทั  ส่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้ริหารทุกท่านมีโอกาสพฒันาและเพ่ิมพูนความรู้  
โดยคณะกรรมการบริษทั  ใหค้วามส าคญัต่อการเขา้ร่วมสมัมนาหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชนต่์อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ   
โดยเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP),  Audit 
Committee Program (ACP),  Understanding the Fundamental of Financial Statements   (UFS)  และ Finance for  
Non - Finance Director (FND)  ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) ตลอดจนการจดัสมัมนา
หลกัสูตรสั้นๆ  อนัเป็นประโยชนแ์ก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร  และรวมถึง
หลกัสูตรต่างๆ ท่ี IOD จะจดัข้ึนอีกต่อไปในอนาคต 
    ในปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  เขา้อบรมหลกัสูตร  
 

ช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร ช่ือหลกัสูตรอบรม / สมัมนา 
1. นายบุญเกียรติ  โชควฒันา -  Marketing Trend 2020  

   โดย  ผศ. ดร. เอกก ์ ภทรธนกลุ 
2. นายธรรมรัตน์  โชควฒันา -  กระบวนการและแนวปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

   พ.ศ. 2562  
   จดัโดย  บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ  จ ากดั 

3. ดร. อนุชิต  อนุชิตานุกลู -  หลกัสูตร  สุดยอดผูน้ าวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง  (Super วปส.) รุ่นท่ี 1/2563 
   จดัโดย  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
   ประกนัภยั (คปภ.) 
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ช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร ช่ือหลกัสูตรอบรม / สมัมนา 
4. นางชยัลดา  ตนัติเวชกลุ -  เม่ือพระพทุธองคท์รงสอน Management 

   โดย  คุณกฤษณะ  บุญยะชยั 
-  Digital Transformation : Mobilizing your new digital capability 
   โดย  ดร. ธรรมธี์ร์  สุกโชติรัตน์ 
-  วชิาเศรษฐี  วถีิผูน้ า  ยกฐานะคนไทยใหม้ัง่คัง่  สร้างชาติไทยใหม้ัน่คง 
   โดย  ดร. สมจินต ์ศรไพศาล 
-  Enterprise Risk Management 
   โดย  ดร. ปฏิภาณ  แซ่หล่ิม 
-  อบรมเชิงปฏิบติัการ  แนวทางการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล  
   ส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 
   โดย  คุณศุภชยั  ภมรชยัศิริ   
   สถาบนั  Wisdom Center Co.,Ltd 

5. นางสาวมญัชุสา  ธีรพงษพ์ิพฒัน์ -  กระบวนการและแนวปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
   พ.ศ. 2562  
   จดัโดย บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ  จ ากดั 
-  การลดราคาอยา่งมีกลยทุธ์ 
   โดย  คุณบุญเกียรติ  โชควฒันา 

6. นางกอบสุข  แสงสวสัด์ิ -  เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล - ประธานผูบ้ริหารฝ่ายขอ้มลู DPO-CDO  
   Symposium 2020 
   จดัโดย  สมาคม ASEAN CIO Association (ACIOA) ร่วมกบั 
   ส านกังานปลดักระทรวงดิจิดลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
   คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  และ 
   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
-  กระบวนการและแนวปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
   พ.ศ. 2562  
   จดัโดย บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ  จ ากดั 

7. ดร. สุรัตน์  วงศรั์ตนภสัสร -  หลกัสูตร  Digital Business Solutions Summit 2020 
   จดัโดย  กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ  และสงัคม (MDES) และสมาคมผูใ้ช ้
   ดิจิทลัไทย (DUGA)  
-  กระบวนการและแนวปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
   พ.ศ. 2562  
   จดัโดย บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ  จ ากดั 
-  Marketing Trend 2020  
   โดย  ผศ. ดร. เอกก ์ ภทรธนกลุ 
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ช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร ช่ือหลกัสูตรอบรม / สมัมนา 

8. นายณฐัพฒัน์  เพช็รรัตนาภรณ์ -  TFRS for NPAEs :  ประเด็นท่ีส าคญัและทิศทางในอนาคต 
-  Tax Audit  วเิคราะห์งบการเงินก่อนยืน่แบบ ภงด.50 
   จดัโดย  ชมรมบริหารบญัชีและการเงินเครือสหพฒันฯ 
-  กระบวนการและแนวปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
   พ.ศ. 2562  
   จดัโดย บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ  จ ากดั 
-  การลดราคาอยา่งมีกลยทุธ์ 
   โดย  คุณบุญเกียรติ  โชควฒันา 

9. ผูบ้ริหารทุกคน -  กระบวนการและแนวปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
   พ.ศ. 2562  
   จดัโดย บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ  จ ากดั 
-  Marketing Trend 2020  
   โดย  ผศ. ดร. เอกก ์ ภทรธนกลุ 
-  การลดราคาอยา่งมีกลยทุธ์ 
   โดย  คุณบุญเกียรติ  โชควฒันา 

 

    คณะกรรมการบริษทั  และผูบ้ริหารของบริษทัมีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รอ่ืน  พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสมัมนา  ดูงาน และทศันศึกษากบับริษทัคู่คา้  
หรือองคก์รอ่ืนๆ อยูส่ม ่าเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ        
   8.  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  
    คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการบริษทัท่ีเขา้รับต าแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรก   
พร้อมจดัท าคู่มือกรรมการใหก้บักรรมการใหม่  เพ่ือกรรมการใหม่ไดศึ้กษาขอ้มูลส าคญัของบริษทั  นโยบายในการ 
ก ากบัดูแลกิจการ   จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ   จรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน   
พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์   พ.ร.บ. มหาชน   และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.  
   นอกจากน้ีบริษทัฯ  ยงัแจกคู่มือกรรมการใหก้บักรรมการทุกท่าน  เพ่ือใหก้รรมการสามารถศึกษา 
และ ทบทวน กฎระเบียบขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ลอดเวลา 
   9. แผนการสืบทอดงาน   
              คณะกรรมการบริษทั ก าหนดนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งของพนกังานในหนา้ท่ีต่างๆ เพ่ือการ 
กา้วสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน   
    คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหก้รรมการผูอ้  านวยการและรองประธานกรรมการบริหารร่วมกบั 
ฝ่ายส านกังานบริษทั  จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
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1. จดัใหผู้บ้ริหารระดบัรองๆ ลงไปไดมี้โอกาสใกลชิ้ด และไดท้ างานร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง -  
ระดบั ผูอ้  านวยการฝ่าย  ทั้งในระดบัสายงาน และขา้มสายงาน     

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

งานบริหารระดบัสูง 
5. จดัตั้ง  Corporate Strategies and Strategic Directions  และมอบหมายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและ 
      ระดบักลางไดท้ างานร่วมกนั 
6. จดัใหมี้  Committee  ต่าง ๆ  เช่น Marketing, Advertising, Research ฯลฯ เพ่ือใหเ้กิดการพฒันา 

งาน  และศกัยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
7. จดัใหผู้บ้ริหารระดบักลางมีโอกาสบริหารงานมากข้ึนทั้งระดบัสายงาน และขา้มสายงาน 
8. การฝึกอบรมในแต่ละลกัษณะงานอยา่งเป็นระบบ เช่น การควบคุมสินคา้คงคลงั การตลาด การ

บริหารสินคา้และการออกแบบ 
9. จดัอบรมผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลางใหมี้จิตส านึกในความรับผิดชอบ และความซ่ือสตัย  ์

ต่อองคก์รและมององคก์รในภาพรวมมากยิ่งข้ึน 
 10. จดัอบรมผูบ้ริหารในแต่ละฝ่าย ใหมี้ศกัยภาพมากข้ึน  ฝึกการวางแผนล่วงหนา้ และเสริมการใช้

ความคิดอยา่งเป็นระบบใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัรอง ๆ 
 11.  จดัใหมี้บุคลากรท่ีเหมาะสม มาประจ าอยูใ่นแต่ละฝ่าย  เช่น  CFO  ฝ่าย 
 12.  จดัใหมี้การเขียนแผนการท างานอยา่งเป็นระบบแก่ผูบ้ริหารระดบัรองๆ   
 13. จดัใหมี้การสบัเปล่ียนผูบ้ริหารระดบัฝ่ายบางต าแหน่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ 
 14.   พฒันาคุณภาพจิตใจของผูบ้ริหารทุกระดบั ยึดธรรมะ เพ่ือการปฏิบติัต่อกนั  อยูร่่วมกนัในสังคม 

อยา่งมีความสุข  

9.3 คณะกรรมการชุดย่อย   
 โครงสร้างกรรมการของบริษทั  ประกอบดว้ย 
    1.    คณะกรรมการบริษทั 
    2.    คณะกรรมการบริหาร 
    3.    คณะกรรมการตรวจสอบ 
    4.    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
    5.    คณะกรรมการสรรหา 
    6.    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
    7.    คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
 รายช่ือกรรมการแต่ละชุด  ตามหนา้  51  ในแบบ  56-1  น้ี 
 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจในการด าเนินงานของบริษทั  วา่มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส  มีผูก้ลัน่กรอง  สอบทาน 
และใหค้ าแนะน าอยา่งรอบคอบ 
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 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  เพ่ือท าหนา้ท่ีดงักล่าว และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ  ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
 โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการของบริษทั   มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกนัอยา่งเพียงพอ  โดยมี 
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกนั   เพ่ือช่วยในการก ากบัดูแล 
กิจการของบริษทั   มีประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะท าหนา้ท่ีดูแลการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
ของคณะกรรมการบริษทั   และรายงานผลการปฏิบติัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 - คณะกรรมการบริษทั   มีจ านวน  12  ท่าน  โครงสร้างกรรมการบริษทัตามหนา้ 51  ในแบบ 56-1 น้ี   
และก าหนดใหมี้การประชุมทุกเดือน 
      ในปี  2563  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย.  62 -  เม.ย.  63)  คณะกรรมการบริษทัจดัประชุมทุกเดือน   
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่าน  ตามตาราง หนา้  52 ในแบบ 56-1 น้ี  

- คณะกรรมการบริหาร  คือ  คณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน  10 ท่าน
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั  4  ท่าน  และผูบ้ริหาร 6 ท่าน  ใหท้ าหนา้ท่ีจดัการกิจการงานบริษทั  ซ่ึงมีฐานะเป็น 
พนกังานหรือลูกจา้งประจ าของบริษทั  และก าหนดใหมี้การประชุมทุกสปัดาห์ 

  ในปี  2563  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 -  เม.ย. 63)  คณะกรรมการบริหารจดัประชุมทุกสปัดาห์  
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน  ตามตาราง  หนา้  52  ในแบบ 56-1 น้ี  

-  คณะกรรมการตรวจสอบ  คือ  กรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระ  มีคุณสมบติัตามท่ีพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  มีจ านวน  4  ท่าน  และกรรมการตรวจสอบ จ านวน  1  ท่าน   (คุณอมร  
อศัวานนัท)์  จบการศึกษาและมีความเช่ียวชาญดา้นบญัชี มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  2  ปี   ก าหนดใหมี้การ 
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ ไตรมาสละ  1  คร้ัง  และจดัประชุมเป็นวาระพิเศษ  ส าหรับกรณีพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั   
และกรณีพิเศษ  และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  พร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั    
และผูบ้ริหารดา้นบญัชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ไดถื้อหุน้ของบริษทั 

 บริษทัฯ ไม่ไดก้ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุดของกรรมการตรวจสอบ  ข้ึนอยู่ 
กบัการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษทั โดยดูจากการปฏิบติังานและผลงานในรอบปีท่ีผา่นมา 
 ในปี  2563  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63)  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม  จ านวน  
10  คร้ัง  การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  ตามตาราง หนา้  52  ในแบบ 56-1 น้ี 
   -   คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน   ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั  3  ท่าน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราว 
ละ  1  ปี  และมีการประชุมประจ าปีละ  1  คร้ัง  และจดัประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจ าเป็น 
  ในปี  2563  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 
จ านวน  2  คร้ัง  การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ตามตาราง หนา้  52  ในแบบ 56-1 น้ี 
     - คณะกรรมการสรรหา  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั  4  ท่าน  และท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  1  ท่าน  มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ  1  ปี  และมีการประชุมประจ าปีละ  1  คร้ัง และจดัประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจ าเป็น 
 ในปี  2563  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63)  คณะกรรมการสรรหามีการประชุม จ านวน  3  
คร้ัง   การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา  ตามตาราง หนา้  52  ในแบบ 56-1 น้ี 
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     - คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ  1  ท่าน   กรรมการบริษทั  2  ท่าน   
และฝ่ายจดัการ  3  ท่าน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  2  ปี  ก าหนดใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกวา่ไตรมาสละ 1 คร้ัง 
และจดัประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจ าเป็น 
  ในปี  2563  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุม
จ านวน  12  คร้ัง  การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ตามตาราง หนา้  52  ในแบบ 56-1 น้ี 
     - คณะกรรมการธรรมาภิบาล  ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ  1  ท่าน   กรรมการบริษทั  1  ท่าน  และ 
ฝ่ายจดัการ 2 ท่าน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  1  ปี   และก าหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง   และ 
จดัประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจ าเป็น   
  ในปี  2563  (ตามอายปีุกรรมการตั้งแต่  เม.ย. 62 - เม.ย. 63 ) คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุม  
จ านวน  8 คร้ัง  การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล  ตามตาราง หนา้  52  ในแบบ 56-1 น้ี 
 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
 กรรมการบริษทัแต่ละคนมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั  และกฎบตัรคณะกรรมการ
บริษทั ดงัน้ี 

1. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการบริษทัออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา  
ถา้จ านวนกรรมการบริษทัท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง
ในสาม  โดยท่ีกรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้ อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้ ซ่ึงปัจจุบนัมีกรรมการ
บริษทัทั้งส้ิน  12  คน  ดงันั้นกรรมการบริษทัแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งวาระคราวละ  3  ปี 

2. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการบริษทัจะพน้จากต าแหน่ง เม่ือลาออกหรือถึงแก่กรรม  
หรือขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด  หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติถอดถอนให้
พน้จากต าแหน่ง  หรือศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลง เพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ   และยงัคงเหลือ
วาระไม่นอ้ยกวา่  2  เดือน ใหค้ณะกรรมการบริษทัเลือกตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น  เขา้เป็นกรรมการ-
บริษทัแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง  บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการบริษทัดงักล่าว  จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระ 
ท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัท่ีตนแทน 

4. กรรมการบริษทัท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ใหย้ื่นหนงัสือลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผล
นบัแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงบริษทั 

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการบริษทัคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที ่ 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
 -  อ านาจด าเนินการ 
   1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา 

กรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการธรรมาภิบาล  และก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
   2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหนา้ท่ีใหแ้ก่ท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และ / 

หรือ บุคคลอ่ืนใดไปปฏิบติั 
   3. พิจารณาอนุมติัการกูเ้งินในวงเงินท่ีเกิน 50  ลา้นบาท และการออกหุน้กู ้เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ของกิจการ 
   4. พิจารณาอนุมติัการใหกู้ย้ืม / ยกเลิกการใหกู้ย้ืม ในวงเงินท่ีเกิน 50 ลา้นบาท 
   5. พิจารณาอนุมติัการซ้ือ / ยกเลิก / ขายทรัพยสิ์น เงินลงทุน ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในวงเงินท่ีเกิน 50 ลา้นบาท 
   6. พิจารณาอนุมติัการเขา้ค ้าประกนั / ยกเลิกการค ้าประกนัการรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อ 
    บุคคล / บริษทั    ในวงเงินท่ีเกิน 50 ลา้นบาท 
   7. พิจารณาอนุมติันโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษทัต่างๆ ในวงเงินท่ีเกิน 50  ลา้นบาท 
   8. พิจารณาอนุมติัการปรับสภาพ  ท าลาย  ตดับญัชี  ซ่ึงสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเลิกใช ้ 

ช ารุด  สูญหาย  ถูกท าลาย เส่ือมสภาพ  หรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้ มีมูลค่าทางบญัชีรวมใน 
    วงเงินส่วนท่ีเกิน  50  ลา้นบาท 
    9. พิจารณาอนุมติัการปรับสภาพราคา  การท าลาย  ซ่ึงวตัถุดิบ และ/หรือสินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ          

หรือลา้สมยั  ซ่ึงจะท าให้มีมูลค่าทางบญัชีลดลง  ในวงเงินส่วนท่ีเกิน  50  ลา้นบาท 
   10. พิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยง 
   11. ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการ ร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวน กล่าวหา 

ผูก้ระท าความผิดต่อบริษทัเพ่ือใหด้ าเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตวัแทนช่วง เพ่ือการดงักล่าวน้ีทั้งมี 
    อ านาจถอนค าร้องทุกข ์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษทั แต่งตั้งทนาย 
    วา่ความ  เพ่ือฟ้องหรือยื่นค าใหก้ารต่อศาลทุกศาล   เพ่ือด าเนินคดีแทนบริษทัจนกวา่คดีถึงท่ีสุด  

ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ และ / หรือท่ีเป็นปกติวิสยัทางการคา้ 
   12. บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง 
    สินทรัพยแ์ละการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ใหป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
    13. เสนอการเพ่ิมทุน  ลดทุน  การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ  

ขอ้บงัคบัและ / หรือวตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถื้อหุน้ 
   14. พิจารณาอนุมติัการก่อตั้ง  ควบรวม  หรือเลิกบริษทัย่อย 
   15. มอบอ านาจใหฝ่้ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษทั หรือบุคคลอ่ืนใดท าการแทนได ้
   16. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง  ใหค้วามเห็นร่วม 
    ประชุม  หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
   17. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี)  หรือจา้งท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก  
    ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
   18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษทั 
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 -  หน้าที่และความรับผดิชอบ  
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบติัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั 
ของบริษทั  ตลอดจนตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
   2. รับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัโดยสม ่าเสมอ 
    - บริหารงานเพ่ือรักษาผลประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ 
    - เปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และเช่ือถือได ้
    - รายงานผลการด าเนินงานท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเหตุการณ์ 
    - จดัสรรผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า 
   3. ก าหนดนโยบาย  ทิศทาง  และเป้าหมายการด าเนินงานของบริษทั ก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให ้
แก่กิจการและความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

4. ควบคุมการด าเนินกิจการของบริษทัตลอดเวลา รวมการติดตามพนัธะท่ีก าหนดในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ของบริษทั 

5. อนุมติัแผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทั้งก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไป 
ตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   6. ส่งเสริมใหจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์ 
อกัษร เพ่ือใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ และติดตามให ้
มีการปฏิบติั  ตามอยา่งจริงจงั 

   7. จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การท ารายการต่างๆ ไดรั้บอนุมติัจาก 
ผูมี้อ  านาจ   มีการสอบทานและจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนมีระบบต่างๆ  ท่ีสามารถป้องกนัการน าทรัพยสิ์นของ 
บริษทัไปใชใ้นทางมิชอบ 

8.   การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์  ตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ  มีแนวทางท่ี 
ชดัเจน  และเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้  โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  และ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการ  และการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ
ผลประโยชนใ์หถู้กตอ้ง 

9. สอบทานและใหค้วามเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน  ท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ  และ /  
หรือสอบทานแลว้ และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
   10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 

 11. เรียกประชุมผูถื้อหุน้  โดยก าหนดวนั เวลา สถานท่ี ท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้รวมทั้งก าหนดระเบียบวาระ 
การประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี)   และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอต่อผูถื้อหุน้  ในระหวา่ง  21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการ   
โอนหุน้กไ็ด ้  โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  ณ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของบริษทัไม่นอ้ยกวา่  14  วนั        
ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ หรือ  ก าหนดวนัเพ่ือก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date : RD) ล่วงหนา้ก่อน      
วนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่เกิน  2  เดือน  เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  และสิทธิในการรับเงินปันผล 
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 12. จดัท ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไวใ้น 
รายงานประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
   13. ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะยื่นต่อหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไดแ้สดงขอ้ความ หรือลง
รายการเป็นไปโดยถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลท่ีปรากฏอยูใ่นสมุดบญัชี ทะเบียน หรือเอกสารอ่ืนใดของบริษทั 
   14. อนุมติักฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และ / หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ 
   15. อ่ืนๆ ตามขอ้ก าหนดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  
 -  อ านาจด าเนินการ 
   1. ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
   2. พิจารณา วินิจฉยัการเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงทั้งหมดทุกวงเงิน และสรุปผล   
เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  
   3. ออกระเบียบปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
 -  หน้าที่และความรับผดิชอบ 
   1. ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
   2. รับทราบและปฏิบติัตามนโยบายและกลยทุธ์การด าเนินงานของบริษทั  ซ่ึงก าหนดโดยคณะกรรมการ-
บริษทัและ / หรือคณะกรรมการบริหาร  เช่น  เรียกร้อง ทวงถาม และรับช าระหน้ี  หรือเรียกร้องทวงถามทรัพยสิ์น 
ใดๆ รวมทั้งผลประโยชน ์หรือสิทธิต่างๆ  จากบุคคล  และบริษทั หา้งร้าน  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล
ต่างๆ ภายใตว้ตัถุประสงค ์และระเบียบต่าง ๆ ของบริษทั ตลอดจนใหมี้อ านาจตกลง เง่ือนไข และลงลายมือช่ือใน 
สญัญาต่างๆ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
   3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และ / หรือคณะกรรมการบริหารโดยสม ่าเสมอ 
    - โดยรายงานความเคล่ือนไหว หรือผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง และรวดเร็ว 
    - โดยเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และเช่ือถือได ้
   4. ก ากบัดูแลกิจการ ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกบันโยบาย กลยทุธ์ท่ีส าคญั แผนงาน และงบประมาณ
ประจ าปี 
   5. รับผิดชอบในการจดัท างบการเงิน  รายงานทางการเงินใหผู้ส้อบบญัชีท าการตรวจสอบ  แลว้เสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษทัตามล าดบั  รวมทั้งมีอ  านาจสั่งจ่ายเช็ค 
 ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน  
   6. พิจารณา วินิจฉยั การกูเ้งิน / คืนเงินกู ้การออกหุน้กูข้องบริษทัทั้งหมด  ทุกวงเงิน  เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการ และสรุปผล  เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
   7. พิจารณาอนุมติัการใหกู้ย้ืม / ยกเลิกการใหกู้ย้ืม  ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  ส าหรับ 
วงเงินท่ีเกินอ านาจใหพิ้จารณาวินิจฉยัและสรุปผล  เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
   8. พิจารณาอนุมติัการซ้ือ / ยกเลิก / ขายทรัพยสิ์น  เงินลงทุน  ค่าใชจ่้ายต่างๆ ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการ-
บริษทัก าหนด  ส าหรับวงเงินท่ีเกินอ านาจใหพิ้จารณาวินิจฉยัและสรุปผล เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
อนุมติั เช่น ท าสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่า  ใหเ้ช่าช่วงสงัหาริมทรัพย ์ และอสงัหาริมทรัพยต่์างๆ รวมทั้งจดทะเบียนสิทธิ
การใหเ้ช่า และ / หรือการใหเ้ช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่า และ / หรือการเช่าช่วงต่างๆ ทุกประเภทกบั 
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บุคคล บริษทั หา้งร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวตัถุประสงค ์และระเบียบต่างๆ ของบริษทั 
ตลอดจนใหมี้อ านาจในการตกลงเง่ือนไขและลงลายมือช่ือในสญัญาต่างๆ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
   9. พิจารณา วินิจฉยั การเขา้ค ้าประกนั / ยกเลิกการค ้าประกนั การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบ 
ต่อบุคคล / บริษทั ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ส าหรับวงเงินท่ีเกินอ านาจใหพิ้จารณาวินิจฉยัและ 
สรุปผล  เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
   10. พิจารณาอนุมติันโยบายการลงทุนในเงินลงทุน  บริษทัต่างๆ ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทั 
ก าหนดส าหรับวงเงินท่ีเกินอ านาจใหพิ้จารณาวินิจฉยัและสรุปผล เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
   11. อนุมติัการเปิด / ปิด บญัชีธนาคาร 
   12. อนุมติัการไดรั้บ / ยกเลิก วงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 
   13. เปล่ียนแปลงสิทธิเซ็นสั่งจ่าย อนุมติัใบเบิกสินคา้และใบยืมสินคา้ 
   14. อนุมติัการปรับสภาพราคา และ / หรือการท าลายสินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ และ / หรือ ลา้สมยั 
   15. รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการตลาด 
   16. รับผิดชอบงานทางดา้นบริหารการขาย  ร้านคา้ การติดตามหน้ี  การจดจ านองหลกัทรัพยเ์พ่ือประกนั 
     การขาย 
   17. รับผิดชอบงานทางดา้นการบริหารงานบุคคล  เช่น รับพนกังานเขา้  ปลดพนกังานออก  และมีอ านาจ 
ลงโทษหรือใหคุ้ณกบัพนกังาน  โยกยา้ยต าแหน่ง  หนา้ท่ีการงานของพนกังาน  และมีอ านาจบงัคบับญัชาพนกังาน   
ออกค าสัง่ใหพ้นกังานปฏิบติั  รวมทั้งท าสญัญาเก่ียวกบัการจา้งแรงงานกบับุคคลต่างๆ  และใหมี้อ านาจในการตกลง
เง่ือนไข   และลงลายมือช่ือในเอกสาร   และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคลกบักรมแรงงาน   
หน่วยงานประกนัสังคม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวตัถุประสงค ์ และระเบียบต่างๆ ของบริษทั 
    18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย พิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
แก่พนกังานในต าแหน่งบริหารระดบัต่างๆ 
   19. ร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวน  กล่าวหาผูก้ระท าความผิดต่อบริษทั  เพ่ือใหด้ าเนินคดีอาญา  และ 
แต่งตั้งตวัแทนช่วง เพ่ือการดงักล่าวน้ี  ทั้งมีอ  านาจถอนค าร้องทุกข ์  และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงิน 
แทนบริษทั แต่งตั้งทนายวา่ความเพ่ือฟ้อง หรือยื่นค าใหก้ารต่อศาลทุกศาล เพ่ือด าเนินคดีแทนบริษทัจนกวา่คดีถึงท่ีสุด 
   20. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
    21. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 -  อ านาจด าเนินการ 
   1. ก าหนดใหมี้การประสานความเขา้ใจใหอ้ยูใ่นแนวทางเดียวกนัระหวา่งผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษทั  
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
   2. มีอ านาจเชิญผูบ้ริหาร  ฝ่ายจดัการ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง  
ใหค้วามเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น ตลอดจนเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กระดบัขององคก์ร 
   3. มีอ  านาจในการตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งภายในขอบเขตของอ านาจและหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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   4. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณี
จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 -  หน้าที่และความรับผดิชอบ 
    1.  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบญัชีท่ี
ส าคญัของบริษทั รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง  และระบบการตรวจสอบภายใน 
ท่ีเหมาะสมเพียงพอ  และมีประสิทธิผล  
   3.  สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทั 
   4.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา
ประเมิน  แต่งตั้ง  โยกยา้ย   เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั 
การตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลใหผู้ด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน มีคุณวฒิุการศึกษา  ประสบการณ์   
การพฒันาฝึกอบรมท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี  
   5.  พิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบติัตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
   6. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
   7. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง  และเลิกจา้ง  บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี 
ของบริษทั  และเสนอค่าตอบแทนท่ีสมควร  เพ่ือขอรับการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบั 
ผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
   8. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  ใหเ้ป็นไปตาม 
กฎหมาย   และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  ทั้งน้ี  
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 
   9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
    (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
    (ข)   ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภาย การบริหารความเส่ียง  และการทุจริต

คอร์รัปชัน่ของบริษทั 
    (ค)   ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด 
     ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
    (ง)   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี   และหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
    (จ)   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
    (ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
      แต่ละท่าน 
    (ช)   ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 

   กฎบตัร (charter) 
    (ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้  และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี   และความรับ 
     ผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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   10. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการ หรือการกระท า
ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
    (ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
    (ข)   การทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
    (ค)   การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง- 
     ประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั   
    หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนด 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
    11. สนบัสนุนและติดตามใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     12. ดูแลใหบ้ริษทั  มีช่องทางการรับแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนต่างๆ  เก่ียวกบัรายการในงบการเงินท่ี 
ไม่เหมาะสม  การทุจริตคอร์รัปชัน่  หรือประเดน็อ่ืนๆ โดยมีกระบวนการป้องกนั   และรักษาความลบัของผูแ้จง้ 
เบาะแส  รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ  และมีการด าเนินการในการติดตามท่ีเหมาะสม 
    13. ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารงานดว้ยหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
    14. ทบทวน  ปรับปรุง  และแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นประจ าทุกปี   และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั  เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
   15. จดัใหมี้การประเมินตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
   16. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยอาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมาย 
  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั 
โดยตรง  และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 -  อ านาจด าเนินการ 
   1. มีอ  านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็นร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
   2. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณี
จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 -  หน้าที่และความรับผดิชอบ 
   1. พิจารณาก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั  และผูบ้ริหารระดบัสูง 
   2. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
   3. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 
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   4. พิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษทั  (โดยค านึงถึงผลประกอบการของ 
บริษทั   และเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั)  วงเงินค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ 
จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผา่นมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
   5. พิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ (ท่ีมิไดด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทั)  เป็นรายบุคคล  โดยค านึงถึงอ านาจหนา้ท่ี  และปริมาณงานความรับผิดชอบ  และผลปฏิบติังาน 
ภายในวงเงินท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติั 
   6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั   
ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
   7. ทบทวน ปรับปรุง และแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการ-
บริษทั   เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
   8. จดัใหมี้การประเมินตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
   9. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
 -  อ านาจด าเนินการ 
   1. มีอ  านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็นร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
   2. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณี
จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 -  หน้าที่และความรับผดิชอบ 
   1. พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหากรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง 
   2. ตรวจสอบประวติัและขอ้มูลต่างๆ  ของบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือก  โดยค านึงถึงความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
   3. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  เพ่ือเสนอต่อ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  เวน้แต่ในกรณีท่ีกรรมการบริษทัครบก าหนดตามวาระ ใหน้ าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้  เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
   4. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง   เพ่ือเสนอ 
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
   5. จดัท าความเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่างๆ เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณา 
   6. เสนอช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา 
   7.  จดัท ารายงานของคณะกรรมการสรรหา  เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าว 
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา 
   8. ทบทวน ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
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   9. จดัใหมี้การประเมินตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
   10. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 -  อ านาจด าเนินการ  
   1. ขอรับค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั  (ถา้มี)  หรือจา้งท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอกในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
   2. มีอ  านาจแต่งตั้งคณะท างาน ประเมินและติดตามความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 
 -  หน้าที่และความรับผดิชอบ 
   1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจดัระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั ใหเ้กิดความชดัเจน
ต่อเน่ือง  รวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน เพ่ือการจดัการความเส่ียงต่างๆ ท่ีส าคญั  
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
   2. สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารจดัการความเส่ียงทุกระดบัในองคก์ร 
   3. ดูแลใหบ้ริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งความเส่ียงการ 
ทุจริตคอร์รัปชัน่โดยใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกติทั้งหลาย 
   4. ดูแลใหบ้ริษทั  และหน่วยงานของบริษทั   ปฏิบติัตามกฎหมาย   หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
ด าเนินธุรกิจของบริษทั 
   5. พฒันาระบบการจดัการบริหารจดัการความเส่ียงทั้งองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
   6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
   7. ทบทวน  ปรับปรุง  และแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริษทั  เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
   8. จดัใหมี้การประเมินตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง    
   9. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล  
 -  อ านาจด าเนินการ  
   1. มีอ  านาจเชิญฝ่ายจดัการ  หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงใหค้วามเห็น ร่วมประชุม หรือ 
ส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
   2. ขอรับค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ  หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือ  จา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญ 
ภายนอก  ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
   3. มีอ  านาจแต่งตั้งคณะท างาน  เพ่ือด าเนินการดา้นธรรมาภิบาลทัว่ทั้งองคก์ร 
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 -  หน้าที่และความรับผดิชอบ 
   1. ก าหนด  ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  หลกัการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมใน 
การด าเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน  นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  และระเบียบ
ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ  ประกาศ  ขอ้บงัคบั  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งต่อเน่ือง 
   2. ก าหนดแนวทางการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  พร้อมทั้ง 
ติดตามดูแล ใหค้ าปรึกษา  เสนอแนะ  และประเมินผลการปฏิบติังาน  เพ่ือพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
   3. ส่งเสริม และสนบัสนุนใหก้รรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน  มีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี และนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  
   4. ดูแล  ใหค้ าแนะน า  และติดตามการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม  ชุมชน  และส่ิงแวดลอ้ม   
(Corporate Social Responsibility  :  CSR) 
   5. จดัท ารายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล  เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึงรายงาน 
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
   6. ทบทวน ปรับปรุง  และแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาล  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
   7. จดัใหมี้การประเมินตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
   8. ปฏิบติัการอ่ืนใด  ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย   
อ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท  
   คณะกรรมการบริษทัฯ  ก าหนดอ านาจ  หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั  ดงัน้ี 
   1. เป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทัในการก ากบั  การท างานของคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ยใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละแผนงานท่ีก าหนดไว ้
   2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั 
   3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง  และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั 
   4. เป็นประธานการประชุมผูถื้อหุน้  และก ากบัการประชุมใหมี้ประสิทธิผล  
   5. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูถื้อหุน้ของบริษทั  
   6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
อ านาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ  
   คณะกรรมการบริษทัฯ  ก าหนดบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ  ดงัน้ี 
   1. ด าเนินการและ / หรือ บริหารงานประจ าวนัของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย 
ขอ้บงัคบั และระเบียบบริษทั 
   2. ด าเนินการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั  
ดว้ยงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัอยา่งเคร่งครัด  ซ่ือสตัย ์ สุจริต  และระมดัระวงั  รักษาผลประโยชนข์องบริษทั   
และผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด 
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   3. ด าเนินกิจการงานต่างๆ ของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีคณะกรรมการบริษทั 
ไดก้ าหนดไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 
   4. รายงานผลงาน ความกา้วหนา้จากการด าเนินงานตามมติท่ีประชุม  และผลการด าเนินงานของบริษทั 
ท่ีส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือน 
   5.   สร้างเสริมและพฒันาใหบ้ริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ  ปฏิบติัตามกฎหมาย ศีลธรรม และ
วฒันธรรมอนัดี โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
   6. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 

9.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  
 บริษทัฯ  มีคณะกรรมการสรรหา ท าหนา้ท่ีสรรหาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีทรงคุณวฒิุท่ีไดรั้บการเสนอ 
ช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง 
   1. วธีิการสรรหาคัดเลือกบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ  
  หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ   
  ในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีจะเสนอเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ   บริษทัฯ  ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์าร 
พิจารณา  ดงัน้ี 
  1. คุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาใหมี้ความหลากหลาย  (Board Diversity)  ทั้งดา้นคุณวฒิุทาง
การศึกษา   ทกัษะวิชาชีพ   ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีตอ้งการเพ่ิมเติมและเป็นประโยชนต่์อธุรกิจของบริษทั      
และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  โดยไม่มีการกีดกนัทางเพศ  อาย ุ เช้ือชาติ  เป็นตน้ 
  2. มีภาวะผูน้ า  มีวิสยัทศัน ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส 
  3. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 
  4.  กรณีเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง  จะพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองผลการปฏิบติังานใน 
ฐานะกรรมการบริษทั  และกรรมการชุดยอ่ยในช่วงท่ีผา่นมา 
  5. กรณีการสรรหากรรมการอิสระ  ตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
และ ก.ล.ต. 
  กระบวนการในการพจิารณาสรรหากรรมการ   
  1. คณะกรรมการสรรหามีหนา้ท่ีสรรหาและกลัน่กรองบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ  ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทั  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่กรณีท่ีมิใช่ 
เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนต าแหน่งกรรมการ         
ท่ีวา่งลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน  ตามขอ้บงัคบั 
ของบริษทั   ทั้งน้ีบุคคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัดงักล่าวจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ียงัเหลืออยูข่อง
กรรมการบริษทัท่ีตนแทน 
                2. คณะกรรมการสรรหาวิเคราะห์ทกัษะ  ประสบการณ์  ความรู้  และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของ
คณะกรรมการ  มีคุณสมบติัเหมาะสมตอบสนองความตอ้งการของต าแหน่งท่ีวา่งลง  โดยจดัท าตารางความรู้  ความ 
ช านาญเฉพาะดา้นของกรรมการ  (Board  Skill  Matrix)  เพ่ือเป็นขอ้มูลใชป้ระกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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   นอกจากน้ีในการสรรหาคดัเลือกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาเพ่ิมเติมในเร่ือง 
ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชนต่์อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการและมีความจ าเป็นต่อองคป์ระกอบ 
ของโครงสร้างคณะกรรมการท่ียงัขาดอยู ่
  3. นอกจากน้ีคณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาบุคคลท่ีเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม 
จากท าเนียบกรรรมการอาชีพ  ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
 คุณสมบัติกรรมการอสิระ   
 บริษทัฯ  ก าหนดนิยามและคุณสมบติัของคณะกรรมการอิสระของบริษทั   ซ่ึงเขม้กวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ 
ก.ล.ต.  ดงัน้ี  

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

  ขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า  
 หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุน้ 

รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่ 
 นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี

กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั 

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
   ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน   
  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั  
   บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะ 
   ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้  ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม  ค ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวม 

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

กนั   ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
อนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว  ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ี 

      มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
 



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

   

หนำ้  115 

 

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่   หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือ 
  ผูถื้อหุน้  ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  
8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย   
 หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจา้ง  พนกังาน  
 ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า  หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
 บริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั  
 หรือบริษทัยอ่ย 
9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
ทั้งน้ี หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน มีประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบติักรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

ของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีประกาศเปล่ียนแปลงไปทุกประการภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ  
ท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง ( 1 ) ถึง ( 9 )  แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั   
ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัผูถื้อหุน้  
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้     
และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั  (http://www.icc.co.th) 
 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอช่ือกรรมการ  
 บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ- 
บริษทั เป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ  ก าหนด  และเผยแพร่ผา่น  website   
ของบริษทั  (http://www.icc.co.th) 
   2. วธีิการสรรหาคัดเลือกบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด  
  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  
     คณะกรรมการสรรหา เป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทั  โดยคดัเลือกจากผูบ้ริหาร
ปัจจุบนัหรือบุคคลอ่ืน  ท่ีมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี  และ 
สามารถบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ตามกฎหมาย  พร้อมน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

http://www.icc.co.th/
http://www.icc.co.th/
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 คณะกรรมการบริษทั ก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดไวอ้ยา่งชดัเจน  ประธาน
กรรมการ บริหาร (CEO)  ในฐานะหวัหนา้ฝ่ายจดัการ  ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัใหมี้หนา้ท่ีดูแล 
การด าเนินธุรกิจบริหารการงานของบริษทั   
 อีกทั้งบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณ 
อายขุองผูบ้ริหารระดบัสูงสุด  โดยมีกระบวนการสรรหาท่ีชดัเจน  และโปร่งใส 
 การสรรหาผู้บริหาร  
 บริษทัฯ พิจารณาสรรหาพนกังานภายในบริษทัท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกบังาน 
ท่ีตอ้งรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ  เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร โดยบริษทัฯ ไดพ้ฒันาสร้างความพร้อมใหทุ้กคนมี 
โอกาสกา้วข้ึนมาเป็นผูบ้ริหารในอนาคต  โดยผา่นขั้นตอนการประเมินศกัยภาพของพนกังาน  ซ่ึงพนกังานท่ีไดรั้บ 
การประเมินวา่มีศกัยภาพในการท างานดี  จะไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทายและมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน  
ซ่ึงบริษทัฯ เตรียมความพร้อมในการพฒันาพนกังานทุกระดบัเพ่ือทดแทนในกรณีท่ีมีต าแหน่งงานวา่งลง   ในกรณี 
ท่ีไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในท่ีเหมาะสม จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ ความสามารถ  
ประสบการณ์  วิสยัทศัน ์และทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร  และเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร  เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 

9.5 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อย  และบริษทัร่วม  
 บริษทัฯ  มีบริษทัยอ่ย  3 บริษทั  นโยบายและวิธีปฏิบติัในการส่งผูบ้ริหารของบริษทั เขา้ไปเป็นกรรมการ- 
บริษทัในบริษทัย่อย  โดยมีประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานบริษทัในบริษทัยอ่ย  มีบทบาทอ านาจหนา้ท่ีใน 
การก ากบัและบริหารงานของบริษทัยอ่ย  ก าหนดใหใ้ชน้โยบายบญัชีตามบริษทัใหญ่  และในการท ากิจกรรมใดๆ  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ ก าหนดของบริษทัใหญ่ซ่ึงเป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 นอกจากน้ีบริษทัฯ  ไดก้ าหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัฯ  ตอ้งดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัและ 
เปิดเผยขอ้มูลส าคญัตามหลกัเกณฑต่์างๆ  ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ปฏิบติั อาทิเช่น  การท ารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกนั  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนๆ 
 บริษทัฯ  มีบริษทัร่วม  7  บริษทั  ซ่ึงเป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษทัในเครือและบริษทัอ่ืน ๆ  บริษทัฯ  
ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทัท่ีลงทุน  การบริหารงานของบริษทัดงักล่าวข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการของแต่ละบริษทั 
 นโยบายและวิธีปฏิบติัในการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหารใน
บริษทัร่วมหรือบริษทัลงทุน  บริษทัในเครือสหพฒันมี์ทีมผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูพิ้จารณาวา่  บริษทัอ่ืนนั้นประกอบ 
ธุรกิจอะไร มีความจ าเป็นตอ้งใหก้รรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารจากบริษทัใดบริษทัหน่ึงในกลุ่มเขา้ไปเป็นตวัแทน 
ของกลุ่มในฐานะผูร่้วมลงทุนหรือตามสญัญาร่วมทุนหรือไม่ หากจ าเป็นตอ้งส่งจะพิจารณากรรมการบริษทัหรือ 
ผูบ้ริหารในกลุ่มท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญในธุรกิจนั้น ๆ 
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9.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษทัฯ มีมาตรการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน โดยก าหนดไวใ้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจท่ีตอ้ง 
ปฏิบติัต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ และก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ใหก้รรมการ- 
บริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์ มีความรับผิดชอบ   มีวินยัและมีจิตส านึกท่ีดีต่อ 
ส่วนรวม และต่อตนเอง  ไม่ใชต้ าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาประโยชนเ์พ่ือตนเอง และ / หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ รักษา
ผลประโยชนแ์ละทรัพยสิ์นของบริษทั โดยไม่น าขอ้มูลและทรัพยสิ์นของบริษทัไปใช ้เพ่ือประโยชนข์องตนเอง  
และ / หรือผูอ่ื้น และหา้มกระท าการอนัเป็นการสนบัสนุนบุคคลอ่ืนใดใหท้ าธุรกิจแข่งขนักบับริษทั  ซ่ึงบริษทัฯ  
ไดแ้จกนโยบายในการก ากบัดูแลกิจการ  หลกัการก ากบัดูแลกิจการ  5  หมวด  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน ใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังาน เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบติัตนในการด าเนินธุรกิจ และเป็นหลกัยึดในการท างาน และเผยแพร่ผา่น  website  ของบริษทั 
(http://www.icc.co.th)   
 ในระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั มีก าหนดเร่ืองดงักล่าวและก าหนดบทลงโทษทางวินยั 
ไวสู้งสุด คือการเลิกจา้ง ซ่ึงกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานไดป้ฏิบติัตามท่ีก าหนด 
 บริษทัฯ มีมาตรการดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั  โดยก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั  
ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  หา้มมิใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภาย 
ในท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  และภายหลงังบการเงิน
เปิดเผยแลว้  24  ชัว่โมง ยกเวน้การซ้ือขายตามธุรกรรมปกติ ซ่ึงไม่เก่ียวเน่ืองจากขอ้มูลภายในดงักล่าว 
 นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง มีการรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการถือครอง
หลกัทรัพยข์องกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะใหท่ี้ประชุมรับทราบ หากมี 
การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทั และ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง ตามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต. 
 ในปี 2563 ท่ีผา่นมากรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  ไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัดไม่ปรากฏการซ้ือขาย 
หุน้ในช่วงเวลาท่ีหา้ม  และไม่ปรากฏการซ้ือขายหุน้โดยใชข้อ้มูลภายในของบริษทั  ทั้งน้ีมีกรรมการบริษทั  1  ท่าน 
ซ้ือขายหุน้  ของบริษทั  และไดแ้จง้ให ้ก.ล.ต. รับทราบตามระยะเวลาท่ีก าหนด  พร้อมรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบดว้ย 
 อีกทั้งยงัก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ 
ของบริษทัล่วงหนา้ก่อนการซ้ือขายอยา่งนอ้ย   1  วนั 
 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีมาตรการดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ก าหนดใหก้รรมการบริษทั และผูบ้ริหาร 
ตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑ ์
ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 ในปี 2563  ท่ีผา่นมา  กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด 
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9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหจ่้ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
ใหแ้ก่   บริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี จ ากดั ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2563 2562 

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)    2,695,000    2,480,000 
บริษทัยอ่ย 4 บริษทั 
(ปี 2563  =  3 บริษทั, ปี 2562  =  4 บริษทั) 

      506,477       534,871 

รวม    3,201,477    3,014,871 
  

 โดยบริษทั Canchana International Co., Ltd. และบริษทั ไหมทอง จ ากดั ไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบั 
บริษทั  เน่ืองจาก 

 1.  บริษทั ไหมทอง จ ากดั  สามารถต่อรองราคาค่าสอบบญัชีกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมไดถู้กกวา่รายอ่ืน 
 2.  บริษทั Canchana International Co., Ltd.  เป็นบริษทัท่ีอยูต่่างประเทศ  และสามารถต่อรองราคา 
    ค่าสอบบญัชีไดต้ ่ากวา่ปีท่ีแลว้ 

 3.  บริษทั  Amis Du Monde SARL  เลิกกิจการ และเสร็จช าระบญัชีตามกระบวนการกฎหมายของประเทศ
ฝร่ังเศส  ในไตรมาส 3 ปี 2563  แต่ในปี  2563  ยงัมีการจ่ายค่าสอบบญัชี  ส าหรับการเสร็จช าระบญัชี 

ถึงแมว้า่บริษทัยอ่ยบางบริษทัไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทั  แต่บริษทัฯ  มีวิธีการดูแล และติดตาม      
ใหแ้ต่ละบริษทัสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา 

2. ค่าบริการอ่ืน 
ในปี 2563  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของ 

บริษทั และบริษทัยอ่ย ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ 
ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 
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9.8  การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืนๆ   
  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีและผลการปฏิบัติ  
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าองคก์ร  เขา้ใจประโยชนแ์ละหลกัปฏิบติัตาม 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ส าหรับบริษทัจดทะเบียน  ปี  2560  (CG Code)  ในการน าไปใชส้ร้างคุณค่าใหก้บั 
กิจการอยา่งย ัง่ยืน    จึงใหค้วามส าคญัต่อการสร้างระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัมาตรฐาน 
การก ากบัดูแลกิจการอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทั  เป็นไปดว้ยความโปร่งใส   มีประสิทธิภาพ   
มัน่คงและเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน  ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมัง่คัง่ในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   
และสร้างความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจและ 
สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งสมดุลบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี  2560  (CG Code)        
 บริษทัฯ ก าหนดใหมี้การทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นประจ าทุกปี  อยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง   
และปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ส าหรับบริษทัจดทะเบียน  ปี  2560   
(CG Code)  ของ ก.ล.ต.  และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ ASEAN CG Scorecard, Corporate Governance Report (CGR)  
และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้  และสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป    
 ในปี  2563  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560  (CG Code)  ของ ก.ล.ต.  มาปฏิบติัปรับใชต้ามความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ 
ของบริษทั  รวมทั้งไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาลก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัใน  CG Code  
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่  มีกระบวนการท่ีไดป้รับใชใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกิจ   และน าไปสู่ผลการปฏิบติัท่ีสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการ
อยา่งย ัง่ยืน ส าหรับส่วนท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติั  บริษทัฯ จะน าไปเป็นแนวทางในการปรับใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป 
 

ข้อทีย่งัไม่ได้ปฏิบตั ิ เหตุผล 
1. คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนด

นโยบายจ ากดัจ านวนบริษทัจดทะเบียน 
ท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการไดไ้ม่เกิน  5 แห่ง  ไวใ้น
นโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไม่ไดมี้นโยบายจ ากดัจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ี
กรรมการแต่ละคนไปด ารงต าแหน่งกรรมการไวไ้ม่เกิน  5  แห่ง   
เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัเช่ือวา่ความสามารถทางธุรกิจและความ
เช่ียวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัจ านวนบริษทัท่ีด ารง
ต าแหน่ง   ตราบเท่าท่ีกรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากคณะกรรมการ
บริษทัและผูถื้อหุน้ 

2. คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนด
นโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน   
9  ปี 

คณะกรรมการบริษทัไม่ไดก้ าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการอิสระ  เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษทัยงัคง
ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความเป็นอิสระ  ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัท่ี
อาจขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบริษทั  และตดัสินใจโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั   ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
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3. ประธานคณะกรรมการสรรหา  และ
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน  เป็น กรรมการอิสระ  และ
คณะกรรมการสรรหา  และณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 

ถึงแมป้ระธานคณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษทั  ไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ   แต่ทุกคนเป็น
กรรมการท่ีมีความรู้  ประสบการณ์ในการท าหนา้ท่ีดงักล่าวเป็นระยะ
เวลานาน  อีกทั้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ  ซ่ือสตัยสุ์จริต   
และไม่ไดอ้อกเสียงในวาระท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย 

4. ประธานกรรมการบริษทัเป็นกรรมการ
อิสระ 

ถึงแมป้ระธานกรรมการบริษทัไม่เป็นกรรมการอิสระ   แต่ประธาน
กรรมการบริษทั ไดท้ าหนา้ท่ีก ากบัดูแลบริษทัอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส  
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั  และไม่เอ้ือผลประโยชน์
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง อีกทั้งยงัสนบัสนุนและส่งเสริมใหก้รรมการ
บริษทั และกรรมการอิสระไดร่้วมอภิปรายและแสดงความเห็น 
อยา่งเป็นอิสระ 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 สารจากผู้บริหาร 
 มุ่งมั่นสร้าง  “คนด ี สินค้าด ี สังคมด”ี 
 เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  ด าเนินธุรกิจมายาวนานกวา่  56  ปี  ภายใตห้ลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี  ยึดหลกัจริยธรรม  คุณธรรม  และความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมาโดยตลอด  และ
ยึดถือเป็นความรับผิดชอบของบริษทั  ท่ีตอ้งด าเนินธุรกิจใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนแก่บริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
 ตลอดปี  2563  ท่ีผา่นมา   เศรษฐกิจทัว่โลกไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  
ผูค้นทุกชาติทุกภาษา  ทุกภาครัฐ  ทุกภาคธุรกิจ  ต่างอยูใ่นภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจกนัทั้งส้ิน  ประเทศไทยของเราก็
ประสบปัญหาเช่นกนั  แต่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ไอ.ซี.ซี.  อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั  (มหาชน) ทุกคน   
ยงัคงยืนหยดัต่อสู ้ เพ่ือฝ่าฟันใหธุ้รกิจขององคก์รกา้วพน้วิกฤติน้ีไปใหไ้ด ้ และดว้ยการด าเนินธุรกิจภายใตน้โยบายการ
พฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยืน  กท็ าใหเ้รากา้วผา่นสถานการณ์ดงักล่าวมาไดอ้ยา่งดี   
 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  (มหาชน)  ยงัคงเช่ือวา่   การมุ่งมัน่สร้างใหเ้กิด  “คนด ี สินค้าด ี  
สังคมดี”  เป็นนโยบายท่ีดีในการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยืน  เพราะเราเช่ือวา่  องคก์รใดอุดมดว้ยคนดี  มีความซ่ือสตัย ์       
ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น  จะน ามาซ่ึงการสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการท่ีดี  ส่งผลใหธุ้รกิจของบริษทัเจริญกา้วหนา้  และ 
เอ้ือประโยชนต่์อสงัคมและประเทศชาติ  น ามาซ่ึงความเจริญอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัต่อไป 
 คนด ี มุ่งเนน้การเสริมสร้างใหบุ้คลากรเป็นคนดี  มีความซ่ือสัตย ์ ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นทั้งคู่คา้  ลูกคา้  สงัคม   
และประเทศชาติ  ปฏิบติังานตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด   อีกทั้งยงัสร้างเสริมใหผู้บ้ริหารและ
พนกังานเขา้ใจความหมายในวิธีการปฏิบติัตน สานต่อเจตนารมณ์ในเร่ืองของ การให ้ 5  ประการ อนัไดแ้ก่  ใหค้วามรู้  
ใหอ้ภยั ใหค้วามช่วยเหลือ  ใหชี้วิต  และใหค้วามรัก โดยในปี  2563  บริษทัฯ ยงัคงสานต่อในเร่ืองของการใหค้วามรู้ 
แก่พนกังานภายในองคก์รเป็นหลกั เห็นไดจ้ากโครงการต่างๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือพฒันาบุคลากรในทุกมิติ  เช่น  การอบรม
เพ่ือพฒันาศกัยภาพพนกังานใหพ้ร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจดิจิทลั  รวมถึงส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนกัถึง 
การใหใ้นทุกมิติ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใหค้วามช่วยเหลือ  ใหอ้ภยั  ใหชี้วิต  และใหค้วามรัก  จากภายในสู่ภายนอก
องคก์รตามล าดบั 
 สินค้าด ี การพฒันาสินคา้และบริการ  จะยึดหลกัการใหโ้ดยมุ่งเนน้การมอบประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัลูกคา้   
โดยค านึงถึง  Customer Journey   เป็นหลกั เพ่ือใหลู้กคา้มีความสุขในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ  ดงันั้นสินคา้
ทุกช้ินจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงบริการหลงั
การขาย หากลูกคา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการ  จะเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบ และลูกคา้จะไดรั้บการ
ดูแลอยา่งดีท่ีสุดจากศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์ของบริษทัต่อไป 
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 สังคมด ี การสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  และส่ิงแวดลอ้มในทุกมิติ  ยงัคงเป็นแนวทาง
ปฏิบติัของบริษทัมาอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ จะใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการทั้ง
กระบวนการ  จากตน้น ้า  กลางน ้า  สู่ปลายน ้า   นอกจากน้ียงัสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชนแ์ละสร้างสรรคส่ิ์งดีงาม
ต่อสงัคมอยา่งต่อเน่ือง  เช่น  ส่งเสริมการใหชี้วิตดว้ยกิจกรรมบริจาคโลหิตใหแ้ก่สภากาชาดไทย ส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรมดว้ยกิจกรรมตกับาตรในวนัส าคญัทางศาสนาและหลกัคิดในการด าเนินชีวิต   และร่วมใจจดักิจกรรมเพ่ือสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ชุมชน  และส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้  
 
 
                                    
 
 
 

                                                                            ธรรมรัตน ์โชควฒันา 
                                                                           (นายธรรมรัตน ์โชควฒันา) 

                                                                         กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   
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นโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 ดว้ยพนัธกิจของบริษทั  ท่ีมุ่งมัน่พฒันาองคก์รอยา่งมีธรรมาภิบาล  ธุรกิจเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  และมอบ
ผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยืนใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ  บริษทัฯ จึงก าหนดกรอบการด าเนินงานท่ีครอบคลุม 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  และส่ิงแวดลอ้ม พร้อมขยายธุรกิจใหม่ๆ  พฒันาบุคลากรและองคก์รอยา่งต่อเน่ือง  ภายใต้
หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี   เพ่ือใหมี้ศกัยภาพพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในการแข่งขนั 
 

ทศิทางการพฒันาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์หลกัในการขบัเคล่ือนองค์กรสู่ความยัง่ยืน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ดูรายละเอียดจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ 1 - 7  และรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน   
ปี 2563   ตามเอกสารแนบ 5.6  ในแบบ 56-1  น้ี 
 

 ปรัชญาการด าเนินธุรกจิ 
• คนดี  

สร้างคุณค่าคนดี  :  ประพฤติ  ปฏิบติัตนเป็นคนดี 
บนพ้ืนฐานความซ่ือสัตยสุ์จริต  ต่อตนเอง  องคก์ร  
และสงัคม 

 • สินค้าดี  
 สร้างมูลค่าธุรกิจ  :  พฒันาคุณภาพสินคา้  บริการ  

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 • สังคมดี  
 สร้างโอกาสทางสงัคม  :  สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเอ้ือ

ประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ  เพ่ือน าไปสู่
สังคมท่ีเขม้แขง็ 

 

 หลกัคิดสู่ความส าเร็จ  
• สู้เพ่ือชนะ 
• คิดบวก 
• วินยั 
• ศรัทธา 
• รวดเร็ว 
• ซ่ือสัตยเ์ท่ียงธรรม 
• สามคัคี 

 

กลยุทธ์ด้านความยัง่ยืน 
• มุ่งเนน้การสร้างคุณค่า  และพฒันาความยัง่ยนืในทุกสถานการณ์  ในทุกธุรกิจทั้งต่อองคก์ร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
• ก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ปฏิบติัต่อลูกคา้  คูค่า้  ผูถื้อหุน้  และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

เป้าหมายด้านความยัง่ยืน 
• ส่งมอบคุณภาพชีวติท่ีดีใหผู้บ้ริโภค  โดยหลกัการส าคญัของบริษทั  “คนดี  สินคา้ดี  สงัคมดี” 
• บริหารงานบนพ้ืนฐานแห่งความรับผิดชอบ  ซ่ือสตัยสุ์จริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ

อยา่งโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มัน่คง  และเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
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  11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
       การบริหารของบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั (มหาชน) ยงัอยูภ่ายใตป้รัชญาของการท างานเป็นทีม  
บนพ้ืนฐานของความโปร่งใสและธรรมาภิบาลท่ีดี ซ่ึงเป็นปรัชญาการบริหารของบริษทัมาโดยตลอด การบริหารงาน
ภายใตป้รัชญาดงักล่าว เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหบ้ริษทั มีประสิทธิผลดา้นการควบคุมภายในมาอยา่งต่อเน่ือง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการตรวจสอบใหก้บัคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมของกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 19  กมุภาพนัธ์ 2564  โดยมีกรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทั
ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั  โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ  
สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง มาตรการควบคุม  ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล และระบบ
การติดตาม  คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นตรงกบัความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบวา่  ระบบการควบคุม
ภายใน   และระบบการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทั   มีความเพียงพอและเหมาะสม 

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 บริษทัฯ วา่จา้งนิติบุคคลภายนอกเป็นท่ีปรึกษาดูแลคุณภาพงานดา้นตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุม 
ภายใน  เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถปรับปรุงตนเองใหท้นัสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน  และภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงตลอด 
เวลา  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งบริษทั  ตรวจสอบภายในธรรมนิติ  จ ากดั  ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษทัตั้งแต่ปี 2547   ซ่ึงบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ  จ ากดั  ไดม้อบหมายให ้  นางสาวศมจรีย ์ 
แกว้ขอมดี  เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 
         คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบริษทั  ตรวจสอบภายในธรรมนิติ   จ ากดั   และ 
นางสาวศมจรีย ์แกว้ขอมดี  ผูต้รวจสอบภายในแลว้  เห็นวา่มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว  
เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ  และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจท่ีมีลกัษณะ 
เดียวกบับริษทั มาเป็นระยะเวลา 11  ปี   
         รายละเอียดของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  ตามเอกสารแนบ 3 ในหนา้ 178  ในแบบ 56-1 น้ี 
         โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหป้ระสานงานกบัเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   ผูรั้บผิดชอบหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษทั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองทุกไตรมาสเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล 
ในงานตรวจสอบใหดี้ยิ่งข้ึนในกระบวนการตรวจสอบภายใน 
         หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัร่วมกบั บริษทั  ตรวจสอบภายในธรรมนิติ  จ ากดั น าผลการตรวจสอบ 
ไปหารือ กบักรรมการผูอ้  านวยการและรองประธานกรรมการบริหาร  ก่อนรายงานเป็นบนัทึกต่อคณะกรรมการ-
ตรวจสอบทุกไตรมาส  และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือรับทราบผลการ
ตรวจสอบ  และแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัแนวคิดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองการควบคุมการ
บริหารการขาย  เพ่ือใหส้อดคลอ้งและสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในธุรกิจของบริษทัท่ีมีความหลากหลาย และ
ซบัซอ้นมากข้ึน ส าหรับการตรวจสอบในปี  2563  นั้น  บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดัในฐานะท่ีปรึกษางาน
ดา้นตรวจสอบภายใน ไดส้รุปความเห็นเร่ืองประสิทธิผลการควบคุมภายในวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
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 การควบคุมภายในองค์กร 
    องคก์รและสภาพแวดลอ้มของบริษทั มีลกัษณะท่ีท าใหฝ่้ายบริหารสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจท่ีสามารถติดตามและประเมินผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน และบริหารงานบนฐาน
ของความโปร่งใส และความยุติธรรม  โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกคา้เป็นส าคญั 
    การบริหารจัดการความเส่ียง 
           คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ซ่ึงประกอบดว้ย นายอมร  อศัวานนัท ์ เป็นประธานคณะกรรมการ 
นายธรรมรัตน ์โชควฒันา   นางสาวมญัชุสา ธีรพงษพิ์พฒัน์   นางสาวเยาวลกัษณ์ นามกรณ์  นายโยธิน  สุวรรณเกษร์  
นายวิริทธ์ิพล  ชยัถาวรเสถียร  ดร.จีรภทัร  เจริญชยักรณ์   เป็นกรรมการ  และนางดวงฤดี  มิลินทางกรู   เป็นกรรมการ
เลขานุการ  ไดร้ายงานความกา้วหนา้ของการบริหารความเส่ียงในปี  2563  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ  
 ในปี 2563  ฝ่ายบญัชีการเงิน  และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด าเนินการปรับเปล่ียนระบบ ERP (Enterprise 
Resource Planning) ) Phase II  ร่วมกบัคณะท างาน  น า Work Process ท่ีไดป้รับปรุงใหม่ในแต่ละระบบงานมาเป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือต่อยอดสู่การใชร้ะบบ ERP ใหม่ และการท าระบบ Paperless ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ภายใตแ้นวทางท่ีไดป้ระเมินความเส่ียงของบริษทั ทั้งการประเมินความเส่ียงดา้นกลยทุธ์  การประเมินความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ และการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษทั   และเพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษทั  สอดคลอ้ง 
กบัแนวโนม้การแข่งขนัและการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป    เพ่ือส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน  นอกจากนั้น
ยงัไดพิ้จารณาปรับปรุงระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล  เพ่ือใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติังานให้
สอดคลอ้งกบั พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชป้ระมาณกลางปี  2564 
 การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 บริษทัฯ  ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี  และอ านาจในการอนุมติัวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไว ้
อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนและกฎเกณฑข์องทางการอยา่งเคร่งครัด  
 เพ่ือเนน้ความชดัเจนในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานบริษทัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้
พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดในนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ  และจรรยาบรรณพนกังาน  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการระหวา่งกนัร่วมกบัผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน บนพ้ืนฐานของ
ความโปร่งใสของรายการ จ านวน 13 รายการ บนพ้ืนฐานของผลประโยชนท่ี์บริษทัฯ สามารถคาดหวงัไดต้ามสภาวะ 
ของตลาด และความขดัแยง้ของผลประโยชนข์องผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีจะเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
 ในระหวา่งปี คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหฝ่้ายบริหารสรุปเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัท่ีผกูพนับริษทั ซ่ึงไดก้ระท า 
ไปภายใตอ้  านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอ านาจ  มาใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นระยะๆ  เป็นการเสริมสร้าง 
บรรษทัภิบาล  และเป็นการบริหารความเส่ียงท่ีดียิ่งข้ึน 
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 และตามท่ีบริษทัฯ ไดล้งนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต  (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC)  และไดรั้บการต่ออายใุบรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition against Corruption) เม่ือวนัท่ี  4  พฤศจิกายน  2562  แลว้นั้น  ในปี 2563 บริษทัฯ ไม่ไดรั้บการแจง้เบาะแส
ทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกๆ ช่องทางท่ีเปิดรับแต่อยา่งใด 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารกระตุน้และเนน้ใหพ้นกังานมีวินยัท่ีดีในการปฏิบติังาน 
ภายใตก้ฎเกณฑ ์และขอบเขตของทางการ ตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกขอ้ ท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย  และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 บริษทัฯ ไดเ้สนอขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา   และนดัวนัประชุมล่วงหนา้ 

ระบบการตดิตาม 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอยา่งชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีระบบในการติดตาม 
ผลการด าเนินงาน  และแนวทางการแกไ้ข   เม่ือผลการด าเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 

ข้อมูลผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ(CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 
 เพ่ือปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   และใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินท่ีมี 
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561  เห็นชอบใหก้ าหนดผูรั้บผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน  (CFO)  และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี 

1.  นายณฐัพฒัน ์ เพช็รรัตนาภรณ์    กรรมการบริหารและผูอ้  านวยการ       เป็น      ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงาน 
                     ฝ่ายบญัชีการเงิน                            บญัชีและการเงิน (CFO) 
2.  นางสาวเยาวลกัษณ์  นามกรณ์     ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน      เป็น     ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี  

            (ซ่ึงมีคุณสมบติัและเง่ือนไขการเป็นผูท้  าบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้) 
ซ่ึงทั้ง  2  ท่าน  มีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. 
  รายละเอียดของผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน  (CFO)   และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี   
ตามเอกสารแนบ 1 ในหนา้  171  ในแบบ  56-1 น้ี  
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  12.  รายการระหว่างกนั  
ปี 2563 บริษทัฯ ไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพ่ือจดัสรรวงเงินใหกู้แ้ละวงเงินค ้าประกนั

แก่บริษทัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั แต่จะขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้
เป็นคร้ังๆ ไป ข้ึนอยูก่บัขนาดของวงเงิน 
ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มียอดเงินใหกู้ ้และมีภาระค ้าประกนั ดงัน้ี  

ประเภทกจิการ 
เงนิให้กู้ ภาระค า้ประกนั 

จ านวนราย ล้านบาท 
อตัราคิด  

ค่าธรรมเนียมต่อปี 
จ านวนราย ล้านบาท 

บริษทัร่วมทุน 3 176.00 0.125 – 0.75 12 401.40 
รวม 3 176.00  12 401.40 

ในปี 2563 เงินใหกู้ย้ืมและค ้าประกนั เป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินกบับริษทัย่อย และตามสดัส่วน 
การลงทุน 
รายการระหว่างกันปี 2563 ประกอบด้วย 
 1. เงนิลงทุนในบริษทัที่เกีย่วข้อง 

2. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
เหตุผลและความจ าเป็นในการใหกู้ย้ืมเงิน 
-  เพ่ิมช่องทางแหล่งเงินกูใ้หผู้กู้ ้
-  เพ่ือแกปั้ญหาและเพ่ิมสภาพคล่องในการด าเนินกิจการของผูกู้ ้
-  ผูกู้มี้ความสมัพนัธ์กบับริษทัและบริษทัในเครือสหพฒัน์ ดา้น Supply Chain, Strategic Alliance และอ่ืนๆ 
-  บริษทัผูกู้ย้ืมเงินมีหลกัประกนัและ/หรือมีผูค้  ้าประกนั 
-  ใหกู้ต้ามสดัส่วนการลงทุน 
-  ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บสูงกวา่เงินฝากในตลาด 

3.  รายการกจิการค้าระหว่างกนั 
 โปรดดูในรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้  6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หนา้  58 - 75 

ขอ้ 10  เงินลงทุนในบริษทัร่วม หนา้  71 - 74  ขอ้ 11  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย หนา้ 74 - 75 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษทัท่ีท ารายการคา้ โปรดดูจากรายการคา้ระหวา่งกนั หนา้ 128 - 131 ในแบบ 56-1 น้ี 
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รายการค้าระหว่างกนั ณ  31  ธันวาคม  2563 
    ลกัษณะ     ซ้ือที่ดนิ 

ล าดบั
ที่ 

ช่ือบริษทั 
ความ 
สัมพนัธ์ 

ขายสินค้า รายได้ ซ้ือสินค้า ค่าใช้จ่าย อาคารและ
อุปกรณ์/ 

         สิทธิการเช่า 

1 เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ A - 6,757,032 777,694 11,436 - 

2 ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์  A - 20,264,577 - - - 

3 ไทยวาโก ้ A 2,642,712 240,426,897 2,125,191,712 1,136,304 - 

4 ธนูลกัษณ์ A 8,455,054 12,312,362 425,436,094 1,054,596 - 

5 นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) A - 40,648 39,684 - - 

6 ประชาอาภรณ์ A - 1,371,706 331,064,297 2,953,414 - 

7 แพนเอเซียฟตุแวร์   A - 1,053,408 - - - 

8 ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี A - 9,028,000 - 15,832,328 - 

9 สหพฒันพิบูล A 46,261 33,694,358 - 198,502 - 

10 เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 
เอนเตอร์ไพรส์ 

A 14,497,258 24,296,936 4,864,415 221,201 - 

11 โอ ซี ซี A 49,562 3,522,289 730,684 - - 

12 สหโคเจน (ชลบุรี) A - 6,620,386 - - - 

13 แชมป์เอช A - - - 168,000 - 

14 ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ A - 115,000 - - - 

15 เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี A - 547,020 - - - 

16 มอลเทน (ไทยแลนด)์  A - 3,638,875 - - - 

17 มอลเทน็เอเซียโพลิเมอร์ โปรดกัส์ A - 1,872,000 - - - 

18 ไลออ้น (ประเทศไทย) A - 88,691,471 1,093,958,083 289,881 - 

19 สหพฒัน์เรียลเอสเตท  A - 862,202 - 14,681,638 - 

20 อินเตอร์เนชัน่แนลแลบบอราทอรีส์ A 13,548 10,636,354 395,138,313 11,324,455 - 

21 เส-นอร์สห โลจิสติกส์ 
(เดิม เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์)  

A - 310,000 - - - 

22 คิวพี (ประเทศไทย) A - 7,086,175 - - - 

23 ซนัร้อยแปด  A 155,707 6,173,640 - - - 

24 ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์โลจิสติคส์ A 486,585 14,238,358 98,840 85,839,247 - 
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    ลกัษณะ     ซ้ือที่ดนิ 

ล าดบั
ที่ 

ช่ือบริษทั 
ความ 
สัมพนัธ์ 

ขายสินค้า รายได้ ซ้ือสินค้า ค่าใช้จ่าย อาคารและ
อุปกรณ์/ 

         สิทธิการเช่า 

25 เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) A 8,311,303 32,967,500 1,083,912 18,355 - 

26 ราชาอูชิโน A - 578,122 219,293 84,000 - 

27 รักษาความปลอดภยัไทยซีคอม A - 11,595,384 - 777,482 - 

28 ไทยแน็กซิส  A - 202,500 99,250 36,632 - 

29 ภทัยาอุตสาหกิจ  A - 495,768 115,922,738 22,673 - 

30 เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์)  A - 3,741,333 1,740 - - 

31 เอราวณัส่ิงทอ A 180,268 954,096 8,881,370 - - 

32 เอช แอนด ์บี อินเตอร์เทก็ซ์ A 94,866 9,333,366 32,664,339 243,867 - 

33 อี.พี.เอฟ. A 10,520,115 - - - - 

34 โทเทิลเวยอิ์มเมจ  A - - 25,180,612 - - 

35 ไทยสเตเฟล็กซ์  A - 51,345 - - - 

36 ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์ A - 1,200,000 - - - 

37 ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด)์ A - 1,454,250 - - - 

38 ซูรูฮะ (ประเทศไทย) A 6,122,465 196,035 - 307,558 - 

39 โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ A 311,860 - - 56,328 - 

40 สห ลอวส์นั A 3,432,419 1,239,551 - 472,941 - 

41 เอส.ที. (ไทยแลนด)์ A - 5,111,059 30,160,131 - - 

42 ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส A - 393,010 - 8,247,526 3,567,970 

43 เค คอมเมอร์เชียล แอนด ์คอนสตรัคชัน่ A - - - 76,554 - 

44 สหชลผลพืช A 253,026 733,179 114,699,822 - - 

45 ไอ.ดี.เอฟ. A - 2,889,728 - - - 

46 ไทยทาเคดะเลซ A - 3,240,000 - - - 

47 ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) A 500,900 5,698,000 - - - 

48 ดบัเบิ้ลยบีูแอลพี A - 500,901 9,700,719 64,080 - 

49 ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด)์ A - 409,020 - - - 

50 ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง A 596,632 2,160,000 292 - - 
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    ลกัษณะ     ซ้ือที่ดนิ 

ล าดบั
ที่ 

ช่ือบริษทั 
ความ 
สัมพนัธ์ 

ขายสินค้า รายได้ ซ้ือสินค้า ค่าใช้จ่าย อาคารและ
อุปกรณ์/ 

         สิทธิการเช่า 

51 ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) A 29,332,011 3,738,215 61,000 1,367 - 

52 ไทยอรุซ A - 1,568,932 - 6,261,904 12,374,197 

53 เพรซิเดนทเ์บเกอร่ี A - 450,000 - - - 

54 สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง B 80,467 44,894,147 - 14,721,160 - 

55 วิทยาสิทธ์ิ C - - - 281,803 - 

56 วีระ  ลอว ์ ออฟฟิส C - 231,304 - 5,418,064 - 

57 สุขทรรศน ์ C - 78,184 - 16,027,941 9,119,554 

58 เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ C 18,720,863 1,637,248 25,860,523 - - 

59 เทรน ไทม ์เทสต ์ C - 107,764 - 4,001,881 - 

60 ที-เวย ์ C 1,088 - - 272,345 - 

61 ดบัเบิ้ลยบีูเอชเอฟ C - 127,389 129,932 - - 

62 อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล โค
ออร์ดิเนชัน่ 

D - 32,972 - 8,563,839 - 

63 ไทยกุลแซ่ D - 2,681,086 8,640,620 - - 

   64 ดีเอฟ อินเตอร์ D - 1,425,000 - - - 

65 เอสอาร์พี นานาไซ D - 15,194 - 2,523,501 15,886,512 

66 ทอฝัน พร็อพเพอร์ต้ี D - 12,941 - - - 

67 อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่ E - 621,429 74,819,813 1,734,392 - 

68 เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร์ E 41,475 3,271,065 4,285 3,695,746 - 

69 ร่วมอิสสระ E 49,000 1,276,682 - - - 

70 ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์ E 1,400 - - - - 

71 Canchana International F 16,607,779 222,149 - 77,532 - 

72 ไหมทอง F 325,465 5,651,230 57,912,772 5,725,347 - 

73 ดบัเบิ้ลย ูบี อาร์ อี F - 1,690,273 - - - 

74 ปากน ้าโพวฒันา G 12,300,613 158,768 - 501,084 - 

75 มหาราชพฤกษ ์ G 18,900,561 160,721 - 1,290,067 - 

76 แคน G 8,961,888 26,019 - 11,296 - 

77 โคราชวฒันา G 17,644,505 5,345 - 2,083,201 - 

78 ซนัแอนดแ์ซนด ์ G 19,254,954 7,131 - 2,340,551 - 
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    ลกัษณะ     ซ้ือที่ดนิ 

ล าดบั
ที่ 

ช่ือบริษทั 
ความ 
สัมพนัธ์ 

ขายสินค้า รายได้ ซ้ือสินค้า ค่าใช้จ่าย อาคารและ
อุปกรณ์/ 

         สิทธิการเช่า 

79 อินเตอร์เซา้ท ์ G 19,377,182 8,632 - 1,939,707 - 

80 อินทนิลเชียงใหม ่ G 34,186,311 6,268 - 3,647,871 - 

81 อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. G 14,178,635 6,310 - 3,162,588 - 

82 โชควฒันา G - 5,505 - - - 

 รวมกจิการที่เกีย่วข้องกนั  266,634,738 648,821,744 4,883,342,979 228,402,185 40,948,233 
 

           หมายเหตุ 1 :  A   SPI  เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั             B   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ  ICC C   ผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร ICC 
                   D   กรรมการผูจ้ดัการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร ICC      E   บริษทัร่วม F   บริษทัยอ่ย       
                   G   กรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นกรรมการผูจ้ดัการ ICC 

                            2  :  รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนยอ้นหลงั 3 ปี โปรดดูรายละเอียดไดจ้าก website ของบริษทั (http://www.icc.co.th)   
 

นโยบายในการก าหนดราคารายการค้าระหว่างกัน  
 เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ปกติ เป็นราคาเดียวกบัท่ีท ากบับุคคลภายนอก  และเป็นราคาตลาด  

รายการ นโยบายก าหนดราคา 
เคร่ืองหมายการคา้ ตน้ทุนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้บวกตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีผูข้ายจ่ายไปนบัตั้งแตปี่ท่ีซ้ือ 
ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ รับ/จ่าย 
 

ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากท าเลท่ีตั้ง  ลกัษณะสภาพและการใชป้ระโยชนข์อง
สินทรัพย ์

ค่าลิขสิทธ์ิรับ อตัราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงานโดยเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่าลิขสิทธ์ิจ่าย อตัราร้อยละของยอดขายสุทธิของบริษทั โดยเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ค่าท่ีปรึกษา  รับ/จ่าย ตามลกัษณะความยากง่ายของการใหบ้ริการ 
ค่าบริหารสตอ้ก 
 

ตามจ านวนช้ินการจดัสินคา้ ตาม  record  การคียเ์อกสาร และจ านวนกล่องในการส่งและรับ
คืนสินคา้ 

ค่าขนส่ง ตามปริมาตรหรือปริมาณ และระยะทางขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบราคากบับริษทัขนส่งอ่ืน 
ค่าตกแต่ง และติดตั้ง ตามรูปแบบ  ขนาดพ้ืนท่ี  วสัดุ  และเทคนิคการตกแต่งโดยการประมูลราคา 
ค่าโฆษณา ตามราคาตลาด  โดยค่าบริการท่ีเรียกเก็บไม่เกินอตัราค่าบริการท่ีก าหนดโดยธุรกิจโฆษณา 
ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว ์   

      ตามราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายคอมพิวเตอร์   
ค่าภาชนะหีบห่อ  ค่าซ้ือคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์สินคา้ของแถม 

ค่าอบรม ตามหลกัสูตรอบรม และความเช่ียวชาญของวทิยากร 

ค่าบริการจา้งขายออกงาน อตัราร้อยละของอตัราค่าจา้งต่อวนั โดยเทียบเคียงกบัราคาตลาดและผูรั้บเหมารายอ่ืน 

 



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

   

หนำ้  132 

 

รายการเกีย่วโยงทีเ่กดิขึน้ในปี  2563 
 1.  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี   9/2562  เม่ือวนัท่ี  10  มกราคม  2563  กรรมการตรวจสอบ 
เขา้ร่วมประชุมดว้ย  3  ท่าน  เห็นควรใหบ้ริษทัฯ ต่ออายคุ  ้าประกนับริษทั  โตโยโบะ สห เซฟต้ี วีฟ  จ ากดั ในวงเงิน 
สินเช่ือท่ีไดรั้บจาก  Sumitomo  Mitsui  Banking Corporation,  Mizuho Bank, Ltd.  และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน)  ตามสดัส่วนการลงทุนออกไปอีก  1  ปี    ตั้งแต่  31  มกราคม   2563  -  31  มกราคม   2564   จ านวน 
150,000,000.- บาท  โดยค ้าประกนัตามสดัส่วนการลงทุน  7.00%  เป็นเงิน  10,500,000.-  บาท 
  และเห็นชอบใหบ้ริษทัฯ  ร่วมค ้าประกนับริษทั  โตโยโบะ สห เซฟต้ี วีฟ  จ ากดั  ในวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ 
เพ่ิมจาก 3 ธนาคาร  จ านวน  30  ลา้นบาท  รวมวงเงิน  180  ลา้นบาท  ดงัรายละเอียด 
                      (หน่วย : ลา้นบาท) 

 วงเงินกู ้ วงเงินกู ้(ใหม่) รวม 
-   Sumitomo  Mitsui Banking Corporation   50 10 60 
-   Mizuho Bank, Ltd.    50 10 60 
-   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จ ากดั  (มหาชน)   50 10 60 
                                                รวม            150 30            180 

  โดยมีบริษทั โตโยโบะ  (ญ่ีปุ่น)  จ ากดั  ค ้าประกนัเตม็วงเงิน และบริษทัในเครือสหพฒันใ์นฐานะผูร่้วมลงทุน 
ฝ่ายไทย  ร่วมค ้าประกนัตามสัดส่วนการถือหุน้ฝ่ายไทย  25.00%  จ านวน 45  ลา้นบาท  ใหก้บับริษทั โตโยโบะ (ญ่ีปุ่น)  
จ ากดั   โดยบริษทัฯ ร่วมค ้าประกนัตามสดัส่วนการลงทุน 7.00%  เป็นเงิน  12,600,000.- บาท   
  ในวาระน้ี    กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย  และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  และไม่ไดอ้นุมติัการท า
รายการ   - ไม่มี - 
 2.  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  10/2562  เม่ือวนัท่ี  21  กมุภาพนัธ์  2563  และคร้ังท่ี  3/2563   
เม่ือวนัท่ี  9  ตุลาคม  2563  กรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย  4  ท่าน   
  2.1   เห็นควรใหบ้ริษทัฯ ต่ออายคุ  ้าประกนัใหก้บับริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั  ในวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ 
จากธนาคารซูมิโตโม  มิตซุย แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ สาขากรุงเทพ อีก  5  ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 - 28  กมุภาพนัธ์  2568 
วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ  101,000,000.- บาท โดยค ้าประกนัตามสดัส่วนการลงทุน  เป็นเงิน  30,910,000.- บาท 
  2.2   เห็นควรใหบ้ริษทัฯ ร่วมค ้าประกนับริษทั  ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด)์ จ ากดั ในวงเงินสินเช่ือท่ีได ้      
รับเพ่ิมจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญ่ีปุ่น) จ านวน  30  ลา้นบาท  ระยะเวลาค ้าประกนั  2  ปี  ตั้งแต่  1  พฤศจิกายน   
2563  -  31  ตุลาคม  2565  [รวมวงเงินสินเช่ือเดิมท่ีไดรั้บจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญ่ีปุ่น)  จ านวน 121  ลา้นบาท  
รวมเป็นวงเงินทั้งส้ิน  151 ลา้นบาท]  โดยบริษทัฯ ค ้าประกนัตามสดัส่วนการลงทุน  9.00%  เป็นเงิน  2,700,000.- บาท  
(รวมค ้าประกนัตามสดัส่วนการลงทุนกบัคร้ังท่ีแลว้   เป็นเงินทั้งส้ิน  13,590,000.- บาท) 
 ในวาระ  2.1 - 2.2    นายธรรมรัตน ์ โชควฒันา  กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย  และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ไดเ้ขา้ 
ร่วมประชุม  และไม่ไดอ้นุมติัการท ารายการ 
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           3.  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   คร้ังท่ี   14/2562  เม่ือวนัท่ี  12  มิถุนายน  2563  กรรมการตรวจสอบ 
เขา้ร่วมประชุมดว้ย  4  ท่าน  เห็นควรใหบ้ริษทัฯ ต่ออายคุ  ้าประกนับริษทั  สหโตคิว คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั ใหก้บั 
บริษทั โตคิว คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั  (ญ่ีปุ่น)  ในวงเงินสินเช่ือท่ีมีกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จ ากดั  (มหาชน)  ตาม 
สดัส่วนการลงทุน  วงเงินกูท่ี้ไดรั้บระยะยาวและระยะสั้น  จ านวน 689.50  ลา้นบาท  ซ่ึงบริษทั สหโตคิว คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั  ไดท้ยอยคืนเงินกูร้ะยะยาว จ านวน  179  ลา้นบาท  คงเหลือวงเงินกูร้ะยะยาวและระยะสั้น  จ านวน  510.50    
ลา้นบาท  พร้อมปรับเปล่ียนวงเงินกูร้ะยะยาวใหม่  เพ่ือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียต ่าสุด  
แบ่งเป็น  -   เงินกูร้ะยะยาว  3  ปี   ตั้งแต่  19 มิถุนายน  2563 - 29  พฤษภาคม  2566   วงเงิน  410.50 ลา้นบาท 
 -   เงินกูร้ะยะสั้น  1  ปี  ตั้งแต่  19 มิถุนายน  2563 - 29  พฤษภาคม  2564   วงเงิน  100.00 ลา้นบาท 
โดยบริษทั โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (ญ่ีปุ่น)  ค ้าประกนัเตม็วงเงิน  และบริษทัในเครือสหพฒันใ์นฐานะผูร่้วมลงทุน 
ฝ่ายไทย   ร่วมค ้าประกนัตามสดัส่วนการถือหุน้ฝ่ายไทย  50.00%  จ านวน  255.25  ลา้นบาท  ใหก้บับริษทั โตคิว   
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (ญ่ีปุ่น)  โดยบริษทัฯ  ร่วมค ้าประกนัตามสดัส่วนการลงทุน 12.00 %  เป็นเงิน  61,260,000.- บาท    
 ในวาระน้ี    กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย  และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  และไม่ไดอ้นุมติัการ 
ท ารายการ   - ไม่มี -  
 4.  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  15/2562  เม่ือวนัท่ี  17  กรกฎาคม  2563  กรรมการตรวจสอบ 
เขา้ร่วมประชุมดว้ย  3  ท่าน   
  4.1 เห็นควรใหบ้ริษทัฯ ร่วมค ้าประกนับริษทั  ร่วมอิสสระ   จ ากดั  ในวงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารกรุงเทพ   จ ากดั  (มหาชน)  จ านวน  255  ลา้นบาท  ระยะเวลา  2  ปี  โดยผูถื้อหุน้ทุกรายร่วมค ้าประกนัตาม
สดัส่วนการลงทุน  ระยะเวลาค ้าประกนั  2  ปี   บริษทัฯ ร่วมค ้าประกนัตามสดัส่วนการลงทุน  25.00%  เป็นเงิน  
63,750,000.- บาท  
  ในวาระน้ี   นายบุญเกียรติ   โชควฒันา  กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย  และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ไดเ้ขา้ 
ร่วมประชุม  และไม่ไดอ้นุมติัการท ารายการ 
 รายการที่  1 - 4.1  วตัถุประสงค์ในการท ารายการ  :   

1. เป็นการสนบัสนุนกิจการท่ีบริษทัร่วมลงทุน 
2. ปฏิบติัตามภาระสญัญา Joint  Venture 

  4.2 เห็นควรใหบ้ริษทั  โมบาย  โลจิสติกส์  จ ากดั กูย้ืมเงินตามสดัส่วนการลงทุน จ านวน  3,550,000.- บาท 
 - อตัราดอกเบ้ีย  3.37%  ต่อปี 
 - ระยะเวลา  2   ปี  นบัจากวนัท่ีบริษทั  โมบาย  โลจิสติกส์  จ ากดั   ไดรั้บเงินกู ้
   วตัถุประสงค์ในการท ารายการ  :   

1. เป็นการสนบัสนุนกิจการท่ีบริษทัร่วมลงทุน 
2. เพ่ือประโยชนใ์นดา้นดอกเบ้ียรับ 

  ในวาระน้ี   กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย   และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  และไม่ไดอ้นุมติัการ 
ท ารายการ   - ไม่มี - 
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 5.  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  1/2563  เม่ือวนัท่ี  21  สิงหาคม  2563  กรรมการตรวจสอบ            
เขา้ร่วมประชุมดว้ย  4  ท่าน   เห็นควรใหบ้ริษทัฯ ใชบ้ริการพ้ืนท่ีวางสินคา้ในบริเวณศูนยก์ระจายสินคา้ไทเกอร์   
สุวรรณภูมิ  ดีซี  จากบริษทั  สหพฒันเ์รียลเอสเตท  จ ากดั  เพ่ือจดัเกบ็สินคา้และรวมศูนยก์ระจายสินคา้ของบริษทั   
เน้ือท่ี  11,363.10  ตารางเมตร  อายสุญัญา  1 ปี   ตั้งแต่  1  กนัยายน  2563 - 31 สิงหาคม  2564 
 - อตัราค่าบริการพ้ืนท่ีวางสินคา้  และค่าบริการส่วนกลาง  18,628,275.60   บาท/ปี 

1,552,356.30 บาท/เดือน  รวมเป็นเงินประมาณ 
- ค่าประกนัความเสียหายจ านวน  3 เดือน  เป็นเงิน    4,657,068.90 บาท 
- ค่าใชจ่้ายในการใชพ้ื้นท่ีระหวา่งการขนยา้ยคลงัสินคา้   6,253,970.10 บาท 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

     รวมเป็นเงิน  29,539,314.60 บาท 
  วตัถุประสงค์ในการท ารายการ  :   

1. เพ่ือลดภาระในการจดัหาพ้ืนท่ีและการบริหารจดัการคลงัสินคา้ 
2. สามารถบริหารศูนยก์ระจายสินคา้ของบริษทัในระบบ  Supply  Chain  กบัโรงงานผลิตและผูจ้ดัจ าหน่าย

ของบริษทัในเครือสหพฒัน์อยา่งมีประสิทธิภาพ  
  ในวาระน้ี   นายธรรมรัตน ์ โชควฒันา    และนางชยัลดา   ตนัติเวชกลุ  กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย  และไม่มี 
สิทธิออกเสียง   ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  และไม่ไดอ้นุมติัการท ารายการ 
 6.  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  11/2562  เม่ือวนัท่ี  13  มีนาคม  2563   กรรมการตรวจสอบ 
เขา้ร่วมประชุมดว้ย  4  ท่าน   
  - เห็นควรใหบ้ริษทัฯ ท ารายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3  ปี และรายการเก่ียวกบัสินทรัพย์
หรือบริการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง  ช่ือบุคคลท่ีเก่ียวโยงและลกัษณะความสมัพนัธ์ โปรดดูจากรายการคา้ระหวา่งกนั  หนา้ 
128 - 131  ในแบบ 56-1 น้ี 
  รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์  และรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ  รวมจ านวนเงิน 
นอ้ยกวา่ 611  ลา้นบาท  (นอ้ยกวา่  3%  ของ  NTA  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562) 
 1. ค่าเช่ารับ (อสงัหาริมทรัพย)์  อายสุญัญาเช่า  1  ปี  เกิดจริง  ปี  2563   =      26,002,721 บาท 
 2. ค่าเช่าจ่าย (อสงัหาริมทรัพย)์  อายสุญัญาเช่า  1  ปี  เกิดจริง  ปี  2563  =              - บาท 
 3. ค่าลิขสิทธ์ิรับ อายสุญัญา  3 ปี  ตั้งแต่  2562 - 2564  เกิดจริง ปี 2563  =       1,553,250 บาท 
 4.  ค่าลิขสิทธ์ิจ่าย อายสุญัญา  5 ปี  ตั้งแต่  2560 - 2564  เกิดจริง ปี 2563  =    10,292,901 บาท 
  5. รายจ่ายเกิดจริง   ปี 2563                                                                     =     46,379,610 บาท  
  -  ค่าตกแต่งและติดตั้ง 
   -  ค่าท่ีปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย 
   -  ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า 
   -  ค่าใชจ่้ายในการอบรม 
             -  ค่าบริการจา้งขายออกงาน 
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                  ในวาระน้ี    กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย  และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  และไม่ไดอ้นุมติั 
การท ารายการ   คือ 

1. นายบุญเกียรติ   โชควฒันา         2.   นายธรรมรัตน ์ โชควฒันา          3.  นายนพพร   พงษเ์วช      
4. นายมนู   ลีลานุวฒัน์                   5.   นางกอบสุข   แสงสวสัด์ิ             6.  นางสาวมญัชุสา   ธีรพงษพิ์พฒัน ์     

 7.  ดร. สุรัตน ์  วงศรั์ตนภสัสร    
 

หมายเหตุ  :  รายการเก่ียวโยงท่ีเกิดข้ึนยอ้นหลงั  3  ปี  โปรดดูจาก  website  ของบริษทั (http://www.icc.co.th) 
 
มาตรการในการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั  
 1. บริษทัฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุด  ในการพิจารณารายการระหวา่งกนั  (การใหกู้ ้ ค ้าประกนั  การลงทุน   
รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ม่เกิน  3  ปี และรายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ) 
  1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  2. คณะกรรมการบริหาร   
  3. คณะกรรมการบริษทั 
  โดยทุกคร้ังคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูต้รวจสอบ  วินิจฉยัสรุปผล  เร่ืองความขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชนใ์นแต่ละรายการ   และส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัพิจารณาในเร่ืองความ
เส่ียงทางธุรกิจ   ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทั   กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการดงักล่าวไม่ไดอ้ยูใ่น 
หอ้งประชุม และไม่มีส่วนในการอนุมติัการท ารายการ 
 2. คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถท าธุรกรรมท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติ  
หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป  ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึง
กระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไป  ในสถานการณ์เดียวกนัดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี 
สถานะเป็นกรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
  โดยขออนุมติัหลกัการทุกปี   และสรุปผลรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีผา่นมา  ต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การท ารายการสมเหตุสมผลเป็นประโยชน ์
สูงสุดต่อบริษทั พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียด  ชนิด  มูลค่า  ของรายการระหวา่งกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ทุกไตรมาส 

หลกัเกณฑ์ในการพจิารณา  
1. ผลประโยชนท่ี์บริษทั  และ / หรือบริษทัในเครือจะไดรั้บจากการเขา้ท ารายการทั้งในดา้นดอกเบ้ีย   

เงินปันผลรับรวมทั้งกิจกรรม และธุรกรรมการคา้รวมถึงธุรกิจการคา้ต่อเน่ือง  
 2. หลกัประกนัท่ีบริษทัควรตอ้งมีหรือไดรั้บจากการท ารายการ 
 3. ความแขง็แกร่งของผูกู้ ้ตลอดจนความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียภายในเวลาท่ีก าหนด 
 4. โอกาสในการท าธุรกิจของบริษทัท่ีกูเ้งิน ค ้าประกนั และลงทุน 
 5. ความสามารถของผูบ้ริหารของบริษทัท่ีกูเ้งิน ค ้าประกนั และลงทุน 
 6. รวมตลอดถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมในบริษทัท่ีกูเ้งิน  ค ้าประกนั  และลงทุน  และการ 
  รายงานขอ้มูลตวัเลขเพ่ือรับทราบความเป็นไปในบริษทัดงักล่าว 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการทีท่ ากบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 

 การประกอบธุรกิจภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง  บริษทัฯ ตอ้งพ่ึงพาอาศยัพนัธมิตรหรือเครือข่ายทาง 
ธุรกิจทั้งท่ีเป็นอุตสาหกรรมตน้น ้าและปลายน ้า  เพ่ือเพ่ิมความเขม้เขง็และศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ  ซ่ึงจะน า 
ไปสู่การพฒันาและการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนในอนาคต 
 ถึงแมว้า่พนัธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษทั   จะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  แต่ในการท ารายการ
ระหวา่งกนัคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเขา้ท าสญัญาหรือท าความตกลง 
นั้นๆ โดยยึดถือประโยชนข์องบริษทั และผูถื้อหุน้เป็นหลกั  ส าหรับการก าหนดราคาซ้ือขายเป็นไปตามปกติทาง 
การคา้  มิไดก้ระท าเพ่ือจ าหน่ายถ่ายโอนผลประโยชนข์องบริษทั  ออกไปยงับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 นอกจากน้ี บริษทัฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและจ ากดัการใหค้วามช่วยเหลือทาง
การเงินกบับริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัยอ่ยโดยการใหกู้ย้ืมเงินหรือค ้าประกนัเงินกูต้ามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีเป็นไปตามสญัญา
ร่วมทุน 
 อีกทั้งบริษทัฯ ก าหนดมาตรฐานในการวดัประเมินผลคุณค่าของการท ารายการระหวา่งกนั และการติดตาม 
วดัผลรายงานในรายการระหวา่งกนัใหมี้ความชดัเจน  ครบถว้น  แม่นย  า  รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 

แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัมหาชนท่ีพึงมีต่อผูถื้อหุน้  
พนกังาน  และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  รายการระหวา่งกนัของบริษทัท่ีจะเกิดใน
อนาคต   เป็นรายการท่ีด าเนินการตามปกติทางการคา้  โดยใชน้โยบายซ้ือขายต่อรองกนัตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการ
ท่ีเป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนก์ลไกราคาระหวา่งบริษทักบักิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง   และเปิดเผยขอ้มูล
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเร่ือง  “หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั” 
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 ส่วนที ่3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

 รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียน
ในการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของ บริษทั  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  ซ่ึง 
งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)  โดยพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั  และประมาณการท่ีมเหตุสมผล
ในการจดัท า  มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงค าอธิบายและ
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั  และบริษทัยอ่ย   เพ่ือใหเ้กิดประโยชนต่์อผูถื้อหุน้และ  
นกัลงทุนทัว่ไป  ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีเป็นอิสระ  

นอกจากน้ี  คณะกรรมการบริษทั ไดส่้งเสริมใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ตลอดจนจดัใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียง  ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให ้
มัน่ใจไดว้า่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย รวมถึงป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระท าหนา้ท่ีสอบทาน
เก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้
ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) แลว้ 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม  สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่ 

งบการเงินของบริษทั  และบริษทัยอ่ย   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563   ไดจ้ดัท าและเปิดเผยโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญั  ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
      บุญเกียรติ  โชควฒันา     ธรรมรัตน ์ โชควฒันา 
 (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา) (นายธรรมรัตน ์ โชควฒันา) 
   ประธานกรรมการบริษทั      กรรมการผูอ้  านวยการ  
       และประธานกรรมการบริหาร                                    และรองประธานกรรมการบริหาร 
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(1) งบการเงนิ 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
        งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561  
                                                       (หน่วย : พนับาท) 

2563 2562 2561 2563 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,795,163 1,113,701 1,404,374 1,780,973 1,095,120 1,378,050

เงินลงทุนชัว่คราว 576,541 806,882 412,802 576,541 806,882 412,802

ลูกหน้ีการคา้  1,083,002 1,415,823 1,784,661 1,076,076 1,396,406 1,760,025

ลูกหน้ีอ่ืน 260,006 139,593                      -   260,312 139,686                      -   

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57,500 57,500 90,000 176,000 181,500 232,510

สินคา้คงเหลือ  2,999,779 3,658,213 3,356,988 2,986,327 3,644,478 3,366,241

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 98,051 110,515 124,480                       -                         -    - 

ภาษีขายของสินคา้ท่ียงัไม่ถือเป็นการขาย 236,003 307,840 304,875 236,003 307,840 304,875

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 26,177 37,225 143,350 22,742 32,605 135,841

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,132,221 7,647,293 7,621,530 7,114,974 7,604,518 7,590,344

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     4,132,442.45     3,989,079.78     4,128,647.60     3,960,039.59

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัใน

   การเบิกใช้ 2,949 2,949 2,949                       -                         -                        -   

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,686,554                       -                        -   19,686,554                       -                        -   

เงินลงทุนเผ่ือขาย                       -   8,917,669 9,091,796                       -   8,917,669 9,091,796

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 892,238 935,930 837,165 707,227 707,323 593,443

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                       -                         -                        -   26,449 39,442 47,253

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน                       -   1,992,851 1,856,421                       -   1,992,851 1,871,721

เงินให้กูย้มืระยะยาว 3,550                       -                        -   3,550                       -                        -   

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,129,447 927,693 1,005,017 1,193,791 993,350 1,071,988

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,662,659 2,870,697 2,848,798 2,592,705 2,794,957 2,770,419

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 383,927                       -                        -   381,877                       -                        -   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 90,850 100,052 35,853 83,312 92,118 27,664

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  243,410 249,695 249,983 239,938 242,560 241,935

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 25,095,582 15,997,535 15,927,982 24,915,402 15,780,271 15,716,219

รวมสินทรัพย์ 32,227,804 23,644,828 23,549,512 32,030,377 23,384,789 23,306,563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
รายการ
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                  (หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2561 2563 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 31,050 37,680 20,000                     -                        -                       -   

เจา้หน้ีการคา้ 1,005,407 1,328,034 1,273,490 986,475 1,303,870 1,236,402

เจา้หน้ีอ่ืน 410,637 528,099 677,045 404,543 515,380 662,847

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ี

   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 194,894                     -                       -   193,824                 -                  -   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,000 10,000 10,000                     -                   -                  -   

รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ท่ีถึงก าหนดรับรู้

   ภายในหน่ึงปี 6,662                     -                       -   6,662                 -                  -   

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,670,650 1,903,813 1,980,536 1,591,504 1,819,250 1,899,249

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน                     -                         0                     -                        -   

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 205,761                     -                       -   204,581                 -                       -   

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,452,849            672,275 692,473 2,450,507        669,894 690,091

553,592            562,106 588,805 523,768             530,963 549,550

รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ 191,275                     -                       -   191,275                 -                       -   

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 36,916              36,947 42,464 35,263          35,709 41,456

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,440,393 1,271,328 1,323,742 3,405,395 1,236,566 1,281,097

รวมหนีสิ้น 5,111,043 3,175,141 3,304,278 4,996,899 3,055,816 3,180,346

ส่วนของผู้ถือหุ้น 0 0 0 0

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 290,634 290,634 290,634 290,634 290,634 290,634

ส่วนเกินมูลคา่หุน้

   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 1,487,144 1,487,144 1,487,144 1,487,144 1,487,144 1,487,144

   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 51,433 51,433 51,433 51,433 51,433 51,433

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนส ารองตามกฎหมาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

      ส ารองทัว่ไป 2,030,721 1,961,197 1,869,149 2,030,721 1,961,197 1,869,149

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,498,629 11,318,202 11,003,254 11,401,641 11,169,975 10,888,945

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 11,719,605 5,315,788 5,489,351 11,721,905 5,318,590 5,488,912

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 27,128,166 20,474,398 20,240,965 27,033,478 20,328,973 20,126,217

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (11,405) (4,710) 4,270                     -                   -                       -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,116,761 20,469,687 20,245,234 27,033,478 20,328,973 20,126,217

รายการ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน
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                  (หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2561 2563 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 7,809,024       11,309,214 12,349,628 7,624,325 11,048,058 12,067,452

ตน้ทุนขาย 5,489,383         7,568,023 7,838,876 5,367,211 7,433,499 7,595,702

ก าไรขั้นต้น 2,319,641 3,741,191 4,510,752 2,257,114 3,614,559 4,471,750

รายได้อ่ืน 0 0 0 0

เงินปันผลรับ 343,451            531,071 528,012 358,400 570,780 545,352

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 10,266            157,239 33,622 9,877 157,009 33,605

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย                     -                       -   169,203                     -                       -   169,203

รายไดอ่ื้น 166,337            280,494 247,792 181,833 311,700 245,702

รวมรายได้อ่ืน 520,054 968,805 978,628 550,109 1,039,489 993,862

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,839,695 4,709,996 5,489,380 2,807,223 4,654,048 5,465,612

ค่าใช้จ่าย 0 0 0 0

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 1,420,330         2,488,425 2,890,384 1,413,944 2,485,956 2,877,500

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1,306,044         1,468,980 1,637,038 1,251,485 1,416,972 1,593,205

ตน้ทุนทางการเงิน 87,178                2,315 1,640 84,379                     -                       -   

รวมค่าใช้จ่าย 2,813,552 3,959,720 4,529,062 2,749,808 3,902,928 4,470,705

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วม 0 0 0 0

  ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (29,709)              25,039 48,548                     -                       -                       -   

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ (3,566) 775,315 1,008,866 57,416 751,120 994,907

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 55,757              56,276 74,848              55,536              55,875 74,432

ก าไรส าหรับปี (59,324) 719,039 934,018 1,880 695,244 920,475

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (52,359) 725,196 931,280 1,880 695,244 920,475

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

       อ  านาจควบคุม (6,965) (6,157) 2,738                     -                       -                       -   

ก าไรส าหรับปี (59,324) 719,039 934,018 1,880 695,244 920,475

รายการ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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                   (หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2561 2563 2562 2561

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

 รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่

      ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

127,057                     -                       -   127,057                     -                       -   

ผลก าไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

    ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนด                     -   40,841 41,443                     -   36,876 41,443

   ภายหลงั (25,208) (7,375) (8,289) (25,208) (7,375) (8,289)

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของ

   บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,087                     -                       -                       -                       -                       -   

102,937 33,466 33,154 101,849 29,501 33,154

 รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน

      ก าไรหรือขาดทนุ

3,501 (6,064) 2,479                     -                       -                       -   

                    -   (212,902) (595,765)                     -   (212,902) (595,765)

ก าไรจากการโอนเปล่ียนเงินลงทุนท่ีจะถือ

   จนครบก าหนดไปเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย                     -                       -   201,560                     -                       -   201,560

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภท

  ใหม่ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั                     -   42,580 78,841                     -   42,580 78,841

3,501 (176,385) (312,885)                     -   (170,322) (315,364)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 47,114 576,120 654,287 103,729 554,423 638,265

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 52,993 585,099 649,726 103,729 554,423 638,265

(5,879) (8,980) 4,561                     -                       -                       -   

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 47,114 576,120 654,287 103,729 554,423 638,265

ก าไรต่อหุ้น (บาท)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  (บาท) (0.18) 2.50 3.20 0.01 2.39 3.17

ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม

รายการ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร

ผลก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่น

   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดั
ประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนใน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง
คา่งบการเงิน
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                 (หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2561 2563 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (59,324) 719,039 934,018 1,880 695,244 920,475

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทุน)

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 448,207 237,387 238,384 440,381 232,630 231,504

หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีอ่ืน                    -                      -   6,472                    -                      -   6,472

กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ                    -   (1,932) (1,403)                    -   (1,517) 960

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ 1,138 (10,076) (27,659) 3,526 (6,873) (5,881)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของโครงการอสงัหา-

   ริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา 350 1,809                    -                      -                      -                      -   

(438) 32,704 (13,719) 12,651 55,815 26,815

ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์ (3,308)                    -                      -   (3,308)                    -                      -   

ดอกเบ้ียรับ (15,585) (35,029) (24,662) (17,171) (37,111) (26,823)

เงินปันผลรับ (343,451) (531,071) (528,012) (358,400) (570,780) (545,352)

ตน้ทุนทางการเงิน 87,178 2,315 1,640 84,379                    -                      -   

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน                    -   1,793 (111,565) (3,866) 1,793 (100,292)

ขาดทุนจากการสูญเสียอิทธิพลในบริษทัร่วม                    -                      -   5,184                    -                      -                      -   

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (941) (157,239) (33,087) (901) (157,009) (33,322)

ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น                    -                      -   5,887                    -                      -   5,863

29,709 (25,039) (48,548)                    -                      -                      -   

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 54,894 64,372 78,654 52,615 61,098 78,128

ภาษีเงินได้ 55,757 56,276 74,848 55,536 55,875 74,432

254,188 355,308 556,432 267,320 329,166 632,979

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 334,053 375,588 137,814 321,561 369,815 154,434

ลูกหน้ีอ่ืน (130,488) (19,429)                    -   (130,701) (19,429)                    -   

สินคา้คงเหลือ 657,296 (291,148) 97,464 654,626 (271,365) 46,420

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 12,114 12,156 33,280                    -                      -                      -   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 83,088 (17,163) (33,621) 81,903 (20,145) (34,612)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,835 5,855 (915) 12,172 3,511 (37,810)

เจา้หน้ีการคา้ (322,627) 54,543 (37,575) (317,396) 67,468 (37,285)

เจา้หน้ีอ่ืน (116,894) (153,693) 70,319 (110,270) (151,601) 66,035

รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ 197,937                    -                      -   197,937                    -                      -   

รายการ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ีรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุน ของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธี
ส่วนไดเ้สีย
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                (หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2561 2563 2562 2561

(63,408) (50,229) (26,143) (59,809) (42,809) (24,439)

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (30) (5,517) (991) (445) (5,747) (913)

เงนิสดได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 921,064 266,272 796,064 916,898 258,865 764,809

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (28,038) (45,932) (91,049) (27,514) (43,701) (90,633)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 893,026 220,340 705,015 889,383 215,165 674,176

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

รับดอกเบ้ีย 24,867 30,368 22,260 26,453 32,449 24,422

รับเงินปันผล 358,400 570,780 528,012 358,400 570,780 545,352

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ (228,840) (346,638) (200,528) (227,346) (343,615) (198,433)

เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ี

   เก่ียวขอ้งกนัและพนกังาน 105 33,467 1,187 7,105 52,118 24,377

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 230,341 (394,080) (412,802) 230,341 (394,080) (412,802)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุน (221,890) (226,819) (102,908) (221,890) (226,819) (110,875)

เงินสดรับจากการขายตราสารทุน 87,844                     -   210,115 87,844                     -   210,115

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                     -                       -                       -   (1,500)                     -                       -   

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืแก่กิจการอ่ืน (3,550)                     -                       -   (3,550)                     -                       -   

                    -   20,000                     -                       -   20,000                     -   

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนอ่ืนท่ีไม่อยู่

   ในความตอ้งการของตลาด                     -   19,531 3,389                     -   19,531 3,389

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 23,184 237,548 62,542 23,144 237,318 62,525

เงิดสดรับคืนจากการเลิกบริษทัยอ่ย                     -                       -                       -   3,866                     -                       -   

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม                     -   (114,240)                     -                       -   (114,240)                     -   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กจิกรรมลงทุน 270,461 (170,083) 111,267 282,868 (146,557) 148,070

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

จ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะ     
 ถือจนครบก าหนด
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              (หน่วย : พนับาท)

2563 2562 2561 2563 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน #REF! #REF! #REF! #REF!

จ่ายดอกเบ้ีย (2,188) (2,196) (1,639)                     -                       -                       -   

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั (203,444) (351,537) (319,542) (203,444) (351,537) (319,542)

22,000 20,000                     -                       -                       -                       -   

(10,000) (20,000)                     -                       -                       -                       -   

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (284,831)                     -                       -   (282,955)                     -                       -   

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

   สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (6,630) 17,680                     -                       -                       -                       -   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 817                     -                       -                       -                       -                       -   

เงนิสดสุทธิ ใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (484,276) (336,053) (321,181) (486,398) (351,537) (319,542)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้

 (ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 679,212 (285,797) 495,101 685,853 (282,930) 502,704

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด 2,251 (4,877) (1,828)                     -                       -   (384)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้

    (ลดลง)สุทธิ 681,462 (290,673) 493,273 685,853 (282,930) 502,320

1,113,701 1,404,374 911,101 1,095,120 1,378,050 875,730

1,795,163 1,113,701 1,404,374 1,780,973 1,095,120 1,378,050
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 31 

ธันวาคม

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและ   
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจาก          
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
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(2)     อตัราส่วนทางการเงนิ 

2563 2562 2561 2563 2562 2561

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO)

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.27 4.02 3.87 4.47 4.18 4.01

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.07 1.75 1.82 2.16 1.81 1.65

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.50 0.11 0.35 0.52 0.12 0.35

  อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 6.18 7.00 6.61 6.09 6.94 6.52

  ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 58.28 51.41 54.43 59.07 51.90 55.23

  อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 1.65 2.16 2.31 1.62 2.12 2.24

  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 218.32 166.85 155.77 222.38 169.76 160.50

  อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 4.70 5.82 6.07 4.69 5.85 6.05

  ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 76.51 61.88 59.36 76.81 61.51 59.49

  Cash Cycle (วนั) 200.09 156.38 150.84 204.64 160.15 156.24

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

  อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 29.70 33.08 36.53 29.60 32.72 37.06

  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (0.05) 6.86 8.17 0.75 6.80 8.24

  อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) (25,040.96) 28.42 69.88 1,549.03 28.65 67.76

  อตัราก าไรสุทธิ (%) (0.63) 5.91 6.99 0.02 5.75 7.05

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (0.22) 3.56 4.64 0.01 3.44 4.61

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) (0.19) 3.07 3.98 0.01 2.98 3.97

  อตัราผลตอบแทนจากทรัพยสิ์นถาวร (%) 9.93 25.16 30.15 11.68 24.32 29.79

  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.30 0.52 0.57 0.30 0.52 0.56

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY)

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.19 0.16 0.16 0.18 0.15 0.16

  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) A         1.04 338.50 614.47 1.68      N.M.       N.M.  

  อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั

   - Cash Basis (เท่า) 1.36 0.21 1.13 1.36 0.21 1.07

   - Payout Ratio (%) B   (138.77) 28.05 37.76        3,865.13 29.26 38.20

A ผลลพัธ์ไม่มีนยัส าคญั

B ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จ่ายเงินปันผล หุน้ละ 0.25  บาท และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 26 
เมษายน 2564

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

อตัราส่วนทางการเงิน

รายการ Note
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

1.  การด าเนินงานและฐานะการเงนิทีผ่่านมา 
1.1   ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 32,227.80 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก  
31 ธนัวาคม 2562  8,582.98  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 36.30 โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
  สินทรัพยห์มุนเวียน ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 7,132.22 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.13 ของสินทรัพย์
รวม ลดลงจากปี 2562  515.07 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 6.74 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงส าคญัดงัต่อไปน้ี 

- สินคา้คงเหลือสุทธิลดลง 658.43 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัฯไดค้วบคุมการสั่งซ้ือสินคา้ให้ลดลงจาก
เหตุการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ลดลงของลูกคา้ใน
ประเทศและลูกคา้นกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศถูกหา้มการเดินทาง 

- ลูกหน้ีการคา้ลดลง 332.82 ลา้นบาท เน่ืองจากการรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง 
- เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 230.34 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับลดเงินฝากท่ีมีระยะเวลามากกว่า 4 เดือน

มาอยูใ่นประเภทนอ้ยกวา่ 4 เดือน เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19  
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 681.46 ลา้นบาท เน่ืองจากมาตรการควบคุมการสั่งซ้ือสินคา้

ใหล้ดลงและควบคุมการใชจ่้ายใหล้ดลง  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 25,095.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 77.87 ของ

สินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึนจากปี 2562  9,098.05  ลา้นบาท หรือร้อยละ 56.87 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงส าคญัดงัต่อไปน้ี 
- สินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึน 8,776.03 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2563 มีมาตรฐานบญัชีใหม่ท่ีบงัคบัใช้

คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ซ่ึงเก่ียวกบัการวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทัว่ไป ท าให้บริษทับนัทึกมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทัว่ไป
เพ่ิมข้ึน 

- สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 383.93 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2563 มีมาตรฐานบญัชีใหม่ท่ีบงัคบัใชคื้อ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง เร่ืองสัญญาเช่า (TFRS 16) บริษทัมีการเช่าพ้ืนท่ี
ส าหรับขายสินคา้ ดงันั้นจึงท าใหต้อ้งบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 

- อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน 201.75 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2563 บริษทัได้น าท่ีดินให ้
บริษทัแห่งหน่ึงเช่า จึงปรับลดประเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

หนีสิ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 5,111.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 

2562  1,935.90 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 60.97  รายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 หน้ีสินหมุนเวียน รวมทั้งส้ิน 1,670.65 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 32.69 ของหน้ีสินรวม ลดลงจากปี 2562  
233.16 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.25  เน่ืองจาก เจา้หน้ีการคา้ลดลง 322.63 ลา้นบาท  เจา้หน้ีค่าใชจ่้ายลดลง  177.46 
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ลา้นบาท  หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เพ่ิมข้ึน 201.56 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า(TFRS16) 
 หน้ีสินไม่หมุนเวียน รวมทั้งส้ิน 3,440.39 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 67.31 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจากปี 
2562   2,169.70 ลา้นบาท หรือร้อยละ 170.61 สาเหตุหลกัมาจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการปรับมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนทัว่ไปเพ่ิมข้ึน 1,780.57 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9)  และหน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 205.76 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง  สญัญาเช่า  (TFRS16) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทั้งส้ิน 27,116.76  ลา้นบาท  

เพ่ิมข้ึนจากปี 2562  6,647.07 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.47  สาเหตุหลกัมาจาก  องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ 
ผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน จากการมาตรฐานบญัชีใหม่ท่ีบงัคบัใชคื้อ  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือ
ทางการเงิน (TFRS 9) ซ่ึงเก่ียวกบัการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนทัว่ไปเพ่ิมข้ึน 

1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ปี อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
2563 0.19 
2562 0.15 
2561 0.16 

 จากตวัเลขอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 0.19 และ 0.15 เท่าตามล าดบั บ่งบอก
ถึงฐานะของส่วนผูถื้อหุน้ท่ีมีมากกวา่หน้ีสินรวม ตลอดจนศกัยภาพของการขยายฐานหน้ีไดอี้ก หากโอกาสในการ
ท าธุรกิจมาถึง  

1.3 ความเพยีงพอของสภาพคล่อง 
บริษทัฯ มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนหลกัจาก 2 แหล่ง คือ 1. เงินรับจากกิจกรรมด าเนินงาน และ 2. เงินรับ

จากกิจกรรมลงทุน ในรูปแบบอสงัหาริมทรัพย ์และเงินลงทุนในหุน้ทุน โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า และขาย
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และเงินปันผลรับจากหุน้ทุนในอตัราท่ีสูง บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการสภาพคล่อง
ของกิจการไดดี้ และสามารถน าเงินในธุรกิจมาใชจ่้ายในกิจการโดยไม่ตอ้งอาศยัเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก 
รวมทั้งยงัสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอ 

 

 ปี 
อตัราส่วนเงินทุน

หมุนเวียน 
อตัราส่วนสภาพคล่อง

กระแสเงินสด 
กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน 

(ลา้นบาท) 
2563 4.27 0.50 892.68 
2562 4.02 0.11 220.34 
2561 3.87 0.32 705.01 
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 จากอตัราส่วนสภาพคล่องพบว่าบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสภาพคล่องท่ีดี มีทรัพยสิ์นหมุนเวียน
มากกวา่หน้ีสินหมุนเวียน ในปี 2563 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 4.27 เท่า  ปี 2562  4.02 เท่า สภาพคล่องเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดปี 2563  0.50 เท่า เทียบกบัปี 2562 เท่ากบั 0.11 เท่า เพ่ิมข้ึน 0.39 เท่า 
เกิดจากกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2563 เพ่ิมข้ึน  จากปี 2562  672.34 ลา้นบาท  

1.4 คุณภาพสินทรัพย์ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัฯ มีระยะเวลาการจดัเกบ็หน้ี

จากลูกหน้ีการคา้ ในปี 2563 58.28 วนั เทียบกบัในปี 2562  51.41 วนั เพ่ิมข้ึน 7 วนั เกิดจากลูกคา้บางรายไดรั้บ
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากเหตุการณ์ COVID-19 จึงไดข้อขยายระยะเวลาสั้นๆเป็นการชัว่คราว เพ่ือใหธุ้รกิจ
สามารถด าเนินต่อไปไดแ้ละไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทั 

บริษทัฯ ก าหนดนโยบายการใหเ้ครดิตเทอม (Credit Term) ส าหรับลูกหน้ีการคา้ ดงัน้ี 
1. ลูกหน้ีการคา้ประเภทเครดิต ก าหนดเครดิตเทอม (Credit Term)  75 วนั 
2. ลูกหน้ีการคา้ประเภทเกบ็เงินจากยอดขาย (ฝากขาย) ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ  

ประเทศ ก าหนดเครดิตเทอม (Credit Term)  45 วนั 
 บริษทัฯ มีการพิจารณาคุณภาพของลูกหน้ีโดยมีการวิเคราะห์ลูกหน้ีแต่ละรายในการใหเ้ครดิตเทอม 
บริษทัมีการติดตามหน้ีคงคา้งอยา่งสม ่าเสมอ และมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งนาน 
โดยในปี 2563  บริษทัมีค่าเผื่อหน้ีจะสูญสงสยั จ านวน  14.26  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  1.32  ของยอดลูกหน้ีการคา้ 
(ปี 2562  ค่าเผื่อหน้ีจะสูญสงสัย จ านวน 15.49 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.09) 
 นโยบายการใหสิ้นเช่ือส าหรับลูกหน้ีการคา้ก าหนดดงัน้ี 

1. ความสามารถในการช าระหน้ีค่าสินคา้ของร้านคา้ 
2. ความเอาใจใส่ของผูบ้ริหารของร้านคา้ 
3. ศกัยภาพการเจริญเติบโตของร้านคา้ 
4. มีระบบบญัชีท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้
5. มีระบบการจดัการบริหารดา้นคลงัสินคา้และจดัส่งท่ีดี 
6. มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีรวมถึงการควบคุมการเข้าออกของพนักงานและสินค้าได ้

อยา่งรัดกมุ 
7. มีหลกัประกนัท่ีมัน่คง แขง็แรง และครอบคลุม 

 ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นสินทรัพยท่ี์บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัหาสะสมมาใชง้าน 
ตลอด  56  ปี  มูลค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563  มีทั้งส้ิน  2,662.66  ลา้นบาท 
           อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน เป็นสินทรัพยท่ี์บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยถือครองไวใ้ชใ้นการหาประโยชน์
โดยไดรั้บรายไดใ้นรูปค่าเช่าและรายไดจ้ากการขาย ซ่ึง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีทั้งส้ิน  1,129.45  ลา้นบาท 
 ในดา้นเงินลงทุน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ มีก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับราคา
ยติุธรรมของหลกัทรัพย ์ 14,487.42  ลา้นบาท  แสดงในส่วนของผูถื้อหุน้และไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนใน 
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รูปเงินปันผล ปี 2563 ในอตัราร้อยละ 5.90 ต่อปี  (ปี 2562 อตัราร้อยละ 9.09 ต่อปี)  บริษทัฯ มีการบริหารเงินลงทุน
ต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งบุคคลซ่ึงอยูใ่นบริษทัท่ีร่วมลงทุนหรืออยูใ่นบริษทัท่ีท าธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทุนเป็น
ศูนยดู์แลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และขอ้มูลสถานการณ์ของบริษทัท่ีลงทุน และรายงานทนัทีท่ี 
เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือวิกฤติเพ่ือช่วยกนัหาแนวทางแกไ้ข 

1.5 ความสามารถในการท าก าไร 
      (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายละเอยีด งบการเงินรวม 
2563 2562 2561 % เพ่ิม (ลด) 

63/62 62/61 
รายได ้ 8,329.08 12,303.06 13,376.80 (32.30) (8.03) 
ค่าใชจ่้าย 8,332.64 11,527.74 12,367.94 (27.72) (6.79) 
ก าไรก่อนภาษี (3.57) 775.31 1,008.87 (100.46) (23.15) 
ภาษีเงินได ้  55.76   56.28  74.85 (0.93) (24.81) 
ก าไรสุทธิ (59.32) 719.04 934.02 (108.25) (23.02) 
การแบ่งปันก าไร      
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (52.36) 725.20  931.28 (107.22) (22.13) 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี      
      ไม่มีอ านาจควบคุม (6.97) (6.16) 2.74 13.07 (324.82) 
ก าไรสุทธิ (59.32) 719.04 934.02 (108.25) (23.02) 

 
รายละเอยีด งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563 2562 2561 % เพ่ิม (ลด) 
63/62 62/61 

รายได ้  8,174.43   12,087.55  13,061.31 (32.37) (7.46) 
ค่าใชจ่้าย  8,117.02   11,336.43  12,066.41 (28.40) (6.05) 
ก าไรก่อนภาษี  57.42   751.12  994.91 (92.36) (24.50) 
ภาษีเงินได ้  55.54   55.88  74.43 (0.62) (24.92) 
ก าไรสุทธิ  1.88   695.24        920.47 (99.73) (24.47) 

 สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563  ไม่มีความเติบโตหดตวัร้อยละ  6-7 จากผลกระทบรุนแรงของการ
แพร่ระบาดของไวรั้สโคโรนา 2019 (COVID-19) จากมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ท่ีเขม้งวดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะในช่วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 รัฐบาลตอ้งประกาศ LOCK DOWN 
ปิดหา้งร้านต่างๆ ทัว่ประเทศ การเดินทางของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งหยดุชะงกั ถึงแมจ้ะเร่ิมผอ่นปรนมาตรการควบคุม
ในปลายเดือน พฤษภาคม แต่ก็ยงัมีแนวโนม้ยืดเยื้อ โดยเฉพาะในต่างประเทศท่ียงัมีการแพร่ระบาดอยูม่ากขณะท่ีไม่
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มีวคัซีนป้องกนั  ส่วนภาครัฐมีมาตรการกระตุน้การใชจ่้าย โครงการคนละคร่ึง ชิม ชอ้ป ท่องเท่ียวในประเทศ กไ็ม่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวม ภาระหน้ีสินครัวเรือนยงัคงสูงอยู ่ รายไดค้รัวเรือนลดลง  และการใชจ่้ายภาครัฐท่ีเป็น
แรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคญัยงัต ่าอยู ่ท าใหเ้กิดภาวะก าลงัซ้ือลดลงมาก  และก าลงัซ้ือภายในประเทศไม่สามารถ
ท าใหเ้ศรษฐกิจภาพรวมเติบโต 

 ปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีรายไดจ้ากการขาย 7,809.02 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562  3,500.19 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  30.95   มีขาดทุนสุทธิ  59.32  ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน  มีก าไรสุทธิลดลง  778.36  
ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  108.25  มีตน้ทุนขาย  5,489.38 ลา้นบาท  ลดลงจากปี  2562  จ านวน  2,078.64  ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 27.47  มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  2,726.37  ลา้นบาท  ลดลงจากปี  2562  จ านวน  1,231.03 
ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 31.11  สาเหตุท่ีบริษทัมีก าไรสุทธิลดลง สาเหตุหลกัเกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จนถึงขั้นตอ้งปิดหา้งร้านต่างๆ ทัว่ประเทศในช่วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563  อีกทั้ง
สภาวะเศรษฐกิจยงัไม่เติบโต  ก าลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคในประเทศลดลง  และไม่มีนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ 
เขา้มา ท าใหบ้ริษทั ตอ้งมีมาตรการในการปรับลดค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ส่งผลต่อการเติบโตของยอดขายและค่าใชจ่้ายบุคลากร 

1.5.1 ประสิทธิภาพการท าก าไร 

ปี 

งบการเงินรวม  

อตัราก าไรต่อ 
รายได้รวม 

(%) 

อตัราก าไร 
จากการด าเนินงาน 

(%) 

อตัราก าไรต่อ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

(%) 

ก าไรต่อหุ้น 
 

(บาท) 

ราคาตลาดต่อ
ก าไร  
(เท่า) 

2563 (0.63) (0.05) (0.22) (0.18) (154.17) 
2562 5.91 6.86 3.56 2.50 15.80 

2561 6.99 8.17 4.64 3.20 12.97 
 

ปี 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
อตัราก าไรต่อ 
รายได้รวม 

(%) 

อตัราก าไร 
จากการด าเนินงาน 

(%) 

อตัราก าไรต่อ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

(%) 

ก าไรต่อหุ้น 
 

(บาท) 

ราคาตลาดต่อ
ก าไร  
(เท่า) 

2563 0.02 0.75 0.01 0.01 2,775.00 

2562 5.75 6.80 3.44 2.39 16.53 
2561 7.05 8.24 4.61 3.17 13.09 

 ในปี 2563 บริษทัฯ ท าก าไรต ่ากวา่ปี 2562 โดยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ (0.05)  ลดลง
ร้อยละ 6.90  เม่ือเทียบกบัปี  2562  มีก าไรต่อหุน้เท่ากบั (0.18) บาท  ลดลงจากปี  2562  เน่ืองจากบริษทัมีรายไดจ้าก
การขายลดลงจ านวน  3,500.19  ลา้นบาทสาเหตุจากเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) อยา่ง 
ต่อเน่ือง  อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจยงัไม่เติบโต  ก าลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคในประเทศลดลง  และไม่มีนกัท่องเท่ียวจาก
ต่างประเทศเขา้มา  จึงส่งผลใหย้อดขายลดลง 
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  1.5.2     รายได้ของบริษทั  ประกอบด้วย 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

สายผลติภัณฑ์ 
งบการเงินรวม 

2563 % 2562 % 2561 % 

รายไดห้ลกัจากการขายสินคา้       
    เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม 739.17  8.91  1,027.27 8.35 1,142.32 8.54 
    เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 2,419.31  29.15  4,039.57 32.83 4,587.85 34.30 
    เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 2,123.32  25.58  3,021.02 24.56 3,131.27 23.41 
    อ่ืนๆ 2,527.21  30.45  3,221.36 26.18 3,488.20 26.08 
รายไดอ่ื้น       
   เงินปันผลรับ 343.45 4.14 531.07 4.32 528.01 3.95 
   ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และ       
    อุปกรณ์และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10.27 0.12 157.24 1.28 33.62 0.25 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 169.20 1.26 
   ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วม (29.71) (0.36) 25.04 0.20 48.55 0.36 
   อ่ืนๆ  166.34   2.00  280.49 2.28 247.79 1.85 

รวมรายได้ 8,299.36 100.00 12,303.06 100.00 13,376.81 100.00 
 

สายผลติภัณฑ์ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563 % 2562 % 2561 % 

รายไดห้ลกัจากการขายสินคา้       
    เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม 739.17  9.04  1,027.27  8.50  1,142.32 8.54 
    เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 2,274.08  27.82  3,849.67  31.85  4,344.62 32.48 
    เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 2,114.14  25.86  2,991.34  24.75  3,131.27 23.41 
    อ่ืนๆ 2,496.93  30.55  3,180.18  26.31  3,449.63 25.79 
รายไดอ่ื้น       
   เงินปันผลรับ 358.40 4.38  570.78  4.72 545.35 4.08 
   ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และ       
      อุปกรณ์และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุน 

9.88 0.12  157.01  1.30 33.60 0.25 

   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 169.20 1.26 
   อ่ืนๆ  181.83  2.22  311.70  2.58 245.70 1.84 

รวมรายได้  8,174.43  100.00  12,087.94  100.00 13,061.69 100.00 
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1.6 วงจรหมุนของเงินสด 

ปี 
ระยะเวลา 

การขายสินค้า
เฉลีย่ 

ระยะเวลา 
รับช าระหนี ้
จากลูกหนี ้

ระยะเวลา 
ช าระหนี ้
แก่เจ้าหนี ้

วงจรการหมุน 
ของเงนิสด 

2563 218.32 58.28 76.51 200.09 
2562 166.85 51.41 61.88 156.38 
2561 155.77 54.43 59.36 150.84 

  ในปี  2563  บริษทัฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด  (Operating cycle  days) จ านวน 200 วนั เพ่ิมข้ึนจาก
ปี 2562  44 วนั เกิดจาก 

 1.  ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย  เพ่ิมข้ึนจาก 167 วนั  ในปี 2562  เป็น 218 วนั  ในปี 2563  เพ่ิมข้ึน 
51 วนั  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ภาครัฐมีมาตรการ LOCK DOWN 
ปิดหา้งร้านต่างๆ ช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563  ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถขายสินคา้ไดใ้นเวลาดงักล่าว  
จึงมีผลท าใหร้ะยะเวลาการขายเพ่ิมข้ึน 

 2.  ระยะเวลาการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี  ในปี 2563  58.28 วนั เทียบกบัในปี 2562  51.41 วนั เพ่ิมข้ึน 
7 วนั เน่ืองจากในปี  2563  มีเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) อยา่งต่อเน่ือง  ท าใหมี้
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของลูกคา้ต่างๆ  จึงมีลูกคา้บางรายไดข้อขยายระยะเวลาการช าระหน้ีเป็นการชัว่คราวใน
ระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถด าเนินการต่อไปได ้
  3.  ระยะเวลาการช าระหน้ีแก่เจา้หน้ี ในปี 2563  76.51 วนั ปี 2562  61.88 วนั เพ่ิมข้ึน 14 วนั เกิดจาก
พิจารณาวนัวางบิลและก าหนดการจ่ายช าระหน้ีของบริษทัใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงบริษทัได้
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีมีกบัเจา้หน้ีตลอดมา 

1.7  ภาระผูกผนัทีอ่าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ 
 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ขอ้ 28  หนา้  113   
                บริษทัฯ มีภาระค ้าประกนั ใหก้บับริษทั ร่วมทุน อยู ่ 12  แห่ง จ านวน 401.42 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการ
ค ้าประกนัตามสญัญาร่วมทุนโดยค ้าประกนัตามสดัส่วนการถือหุน้ 
 

2.  ปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิในอนาคต 
1. การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปลายเดือน ธนัวาคม 2562  มาจนถึงตน้
ปี 2564  และยงัคงมีการระบาดอยูใ่นแต่ละประเทศ  ถึงแมจ้ะเร่ิมมีวคัซีนแลว้ในบางประเทศ แต่กย็งัไม่เพียงพอต่อ
ประชากรโลกทุกคน  นกัท่องเท่ียวท่ียงัไม่สามารถเดินทางออกยงัประเทศต่างๆ ได ้ ภาคธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ
ในประเทศท่ีถูกกระทบอยา่งรุนแรง  สภาวะเศรษฐกิจท่ียงัไม่เติบโต ส่งผลต่อก าลงัซ้ือท่ีลดลงอยา่งมาก  อนัมี
ผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัอยา่งมากเช่นกนั 
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2. การแข่งขนัของตลาดภายนอก 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีต่างๆ กา้วไกลอยา่งรวดเร็ว ผูป้ระกอบการต่างๆ มุ่งสู่การเขา้ถึงลูกคา้รายบุคคล   

เพ่ือเป็นลูกคา้ของบริษทัโดยตรงไม่ตอ้งผา่นคนกลางต่างๆ  ดงันั้นปัจจยัหลกัท่ีอาจกระทบต่อผลการด าเนินใน
อนาคตไดแ้ก่ 

2.1 โครงสร้างดา้น  supply chain  เพ่ือใหมี้ตน้ทุนท่ีต ่าไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั 
2.2 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  บริษทัจะตอ้งมีความสามารถในการเขา้ถึงความตอ้งการ

ของลูกคา้เชิงลึก  (Deep Customer Insight) 
2.3 การปรับโครงสร้างองคก์รใหก้ระชบั  มีประสิทธิภาพ  และมีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้  ดว้ยความระมดัระวงั 
บริษทัฯ ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด  หรือไม่ขาดขอ้มูล 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี   ไดแ้สดงขอ้มูล 
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน   ผลการด าเนินงาน   และกระแสเงินสดของบริษทั 
และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี   เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้   รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ 
ดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี   และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว   
และบริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วนัท่ี  19   กมุภาพนัธ์  2564    ต่อผูส้อบบญัชี 
และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้   ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการ 
ควบคุมภายใน   รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและ 
บริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้   บริษทัฯ  ไดม้อบหมายให ้ดร. สุรัตน ์  วงศรั์ตนภสัสร  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ดร. สุรัตน ์  วงศรั์ตนภสัสร  ก ากบัไว ้ บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ได้
รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
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1. นายสมพล ชยัสิริโรจน ์  กรรมการ ........................................................ 
      
     
2.   ดร. สุรัตน ์ วงศรั์ตนภสัสร  กรรมการ ........................................................ 
   

                               ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

ผูรั้บมอบอ านาจ    ดร. สุรัตน ์  วงศรั์ตนภสัสร  กรรมการ ........................................................ 
      
 

สมพล  ชยัสิริโรจน ์

สุรัตน ์ วงศรั์ตนภสัสร 

สุรัตน ์ วงศรั์ตนภสัสร 



 

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

                  

 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 155 

 

1. รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี  และเลขานุการบริษัท 
    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   

ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง / 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั     
ณ 31 ธ.ค. 63       
***   (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

* 1. นำยบุญเกียรติ  โชควฒันำ 
     ประธำนกรรมกำรบริษทั 
     และประธำนกรรมกำร-   
     บริหำร 
     ปี  2516 
       

74 - ปริญญำบริหำรธุรกิจดุษฎี  
  บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
 มหำวิทยำลยัศรีปทุม 

- ปริญญำบริหำรธุรกิจดุษฎี 
  บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ      
  วิทยำลยัพำณิชยศำสตร์ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

- ปริญญำบริหำรธุรกิจดุษฎี  
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
มหำวิทยำลยันเรศวร 

- ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์ 
  สำขำวิศวกรรมเคร่ืองกล   
  Worcester Polytechnic Institute, 
  Massachusetts สหรัฐอเมริกำ 

 DAP, DCP 2.19 
  

 - บิดำของนำงกิตยำภรณ์  
   ชยัถำวรเสถียร 
 -  อำของนำยธรรมรัตน์ 
    โชควฒันำ  
     
 

  
  2536 - ปัจจุบนั 
 

2537 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 

  2559 - ปัจจุบนั 
 
  2558 - 2559   
  2538 - 2557 

 
  2529 - ปัจจุบนั 
  2559 - ปัจจุบนั 
 
 
  2530 - ปัจจุบนั 
  2537 - ปัจจุบนั 
  2543 - ปัจจุบนั 

 

บริษทัจดทะเบียน   จ ำนวน 6 แห่ง 
ประธำนกรรมกำร บมจ.  เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์
ไพรส์  และบริษทัยอ่ย 6 แห่ง 
ประธำนกรรมกำร บมจ. ประชำอำภรณ์  
ประธำนกรรมกำร บมจ. แพนเอเซียฟตุแวร์ และบริษทัยอ่ย 7 แห่ง 
ประธำนกรรมกำรบริษทัและประธำนกรรมกำรบริหำร  บมจ. ไอ.ซี.ซี.  
อินเตอร์เนชัน่แนล และบริษทัยอ่ย 3 แห่ง 
ประธำนกรรมกำรบริหำร  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรบมจ. ไอ.ซี.ซี.  
อินเตอร์เนชัน่แนล 
กรรมกำร บมจ. สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง 
กรรมกำร บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) และบริษทัยอ่ย 1 แห่ง 
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 57 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
ประธำนกรรมกำร บจ. เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ 
ประธำนกรรมกำร บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์โลจิสติคส์ 
ประธำนกรรมกำร บจ. เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) และ 
บจ. เทรน ไทม ์เทสต ์

หมำยเหตุ   : * กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัตำมหนงัสือรับรอง 
 ** ณ  31  มีนำคม  2564  นบัตำมปีปฏิทิน 
 *** รวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

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

                  

 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 156 

 

 
1.1 รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   

       

ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง / 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั     
ณ 31 ธ.ค. 63       
***   (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

* 1. นำยบุญเกียรติ  โชควฒันำ  
     ประธำนกรรมกำรบริษทั 
     และประธำนกรรมกำร-   
     บริหำร 
     ปี  2516 
 

(ต่อ)       
 
 2544 - ปัจจุบนั 
  2545 - ปัจจุบนั 
 2554 - ปัจจุบนั 
  2556 - ปัจจุบนั  
  2561 - ปัจจุบนั 
 
  2563 - ปัจจุบนั 
  2520 - 2563 
  2562 - ปัจจุบนั    
  2536 - 2562 
  2523 - ปัจจุบนั 
  2524 - ปัจจุบนั   
  2532 - ปัจจุบนั 
  2534 - ปัจจุบนั 
  2538 - ปัจจุบนั 
  2539 - ปัจจุบนั 
  2552 - ปัจจุบนั 
  2558 - ปัจจุบนั   
   

กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)   
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
ประธำนกรรมกำร บจ. เมคอพัเทคนิค อินเตอร์เนชัน่แนล 
ประธำนกรรมกำร บจ. สุขทรรศน์ 
ประธำนกรรมกำร บจ. ไหมทอง 
ประธำนกรรมกำร บจ. ดบัเบิ้ลย ูบี แอล พี 
ประธำนกรรมกำร บจ. ดบัเบิ้ลยบีูเอชเอฟ  และ บจ. เซนติเมนทลั  
(ประเทศไทย) 
ประธำนกรรมกำร บจ. อินทนิลเชียงใหม่ 
กรรมกำร บจ. อินทนิลเชียงใหม ่
ประธำนกรรมกำร บจ. โครำชวฒันำ 
กรรมกำร บจ. โครำชวฒันำ 
กรรมกำร บจ. อินเตอร์เซำ้ท ์
กรรมกำร บจ. แคน 
กรรมกำร บจ. ซนัแอนดแ์ซนด ์
กรรมกำร บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. 
กรรมกำร บจ. ปำกน ้ำโพวฒันำ 
กรรมกำร บจ. มหำรำชพฤกษ ์และบจ. อี เอฟ 
กรรมกำร บจ. ที-เวย ์
กรรมกำร บจ. สหชลผลพืช 
 

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  



 

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

                  

 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 157 

 

    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   

ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง / 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 
ณ 31 ธ.ค. 63   
*** (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

* 2. นำยธรรมรัตน์  โชควฒันำ 
     กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
     รองประธำนกรรมกำรบริหำร  
     และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย G, N, S  
     24  มีนำคม  2542 
      

52 ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์   
 มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

CSP, DAP, DCP  0.63 
 

-  หลำนของ 
    นำยบุญเกียรติ   
    โชควฒันำ 

 
  2544 - ปัจจุบนั 
  2559 - 2561 

2562 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั   

  2559 - ปัจจุบนั 
 
  2558 - 2559   

 
 

  2562 - ปัจจุบนั    
  2554 - 2562 
  2562 - ปัจจุบนั 
  2559 - 2562 

2542 - ปัจจุบนั 
2543 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 

 
2549 - ปัจจุบนั 

  2553 - ปัจจุบนั   
2557 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียน  จ ำนวน 4 แห่ง 
กรรมกำร บมจ. ไทยวำโก ้และบริษทัยอ่ย 3 แห่ง 
กรรมกำร บมจ. ธนูลกัษณ์ 
รองประธำนกรรมกำร บมจ. ธนูลกัษณ์ 
กรรมกำร บมจ. สหพฒันพิบูล 
กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและรองประธำนกรรมกำรบริหำร  
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  และบริษทัยอ่ย 1 แห่ง 
กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน  43  แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
ประธำนกรรมกำร บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) 
กรรมกำร บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) 
ประธำนกรรมกำร บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.  
กรรมกำร บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. 
กรรมกำร บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชัน่ 
กรรมกำร บจ.ไทยอรุซ 
กรรมกำร บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรำทอรีส์   บจ. แคน 
และ บจ. อินเตอร์เซำ้ท ์
กรรมกำร บจ. อินทนิลเชียงใหม ่
กรรมกำร บจ. เพนส์ มำร์เก็ตต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 
กรรมกำร บจ. Canchana International Co., Ltd. 
กรรมกำร บจ. ทรำนสคอสมอส (ไทยแลนด)์  บจ. ซนัแอนดแ์ซนด ์
และ บจ. โครำชวฒันำ  



 

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

                  

 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 158 

 

    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   

ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง / 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 
ณ 31 ธ.ค. 63   
*** (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

* 2. นำยธรรมรัตน์  โชควฒันำ 
     กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
     รองประธำนกรรมกำรบริหำร  
     และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย G, N, S  
     24  มีนำคม  2542 

(ต่อ)        
 
  2559 - ปัจจุบนั   
  2562 - ปัจจุบนั 

กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)   
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
กรรมกำร บจ. โชควฒันำ 
กรรมกำร บจ. กบินทร์พฒันกิจ  และ บจ. มหำรำชพฤกษ ์

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  

3. ดร. ธีระพงษ ์ วิกิตเศรษฐ 
    กรรมกำรอิสระและ       
    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
    26  เมษำยน  2542             

75 ปริญญำเอก สำขำเศรษฐศำสตร์  
มหำวิทยำลยั   WEST VIRGINIA 
สหรัฐอเมริกำ 

DAP, DCP, 
ACP, FND,  

QFR 

- ไม่มี - 
 

- ไม่มี -  
2559 - ปัจจุบนั 
 
2534 - ปัจจุบนั 
 
2527 - 2528 
2528 - 2529 
2529 - 2534 
2538 - 2540 
2544 - 2545 
    ปัจจุบนั 
 
2529 - 2534 
2534 

บริษทัจดทะเบียน   จ ำนวน 2 แห่ง   
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ 
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 1 แห่ง 
กรรมกำรอิสระ บจ. เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) 
ต าแหน่งบริหารในสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์     
รองคณบดีคณะพฒันำกำรเศรษฐกิจ 
คณบดีคณะพฒันำกำรเศรษฐกิจ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
กรรมกำรสภำวิชำกำร 
กรรมกำรสภำสถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
ศำสตรำจำรย ์คณะพฒันำกำรเศรษฐกิจ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
ต าแหน่งส าคญัอ่ืน 
กรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำนโยบำยพลงังำน 
กรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรวำงแผนพลงังำนในแผนพฒันำเศรษฐกิจและ
สงัคม ฉบบัท่ี 7 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั - ไม่มี - 
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 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 159 

 

    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   
ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง / 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 
ณ 31 ธ.ค. 63   
*** (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

4. นำยอมร  อศัวำนนัท ์
     กรรมกำรอิสระ และ    
     กรรมกำรตรวจสอบ 
     26  พฤษภำคม  2542 
 

73 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ  
   มหำวิทยำลยัโบวล่ิ์งกรีน 
   สหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต  
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

DAP, FGP - ไม่มี - 
 

- ไม่มี -  
2545 -ปัจจุบนั 

 
2548 - ปัจจุบนั 

 
2560 - ปัจจุบนั 

 
 

2535 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียน   จ ำนวน 5 แห่ง 
กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ฟำร์อีสท ์ เฟมไลน์ ดีดีบี 
กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 
กรรมกำรบริษทั  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง    
ประธำนกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน   บมจ. กรุงเทพโสภณ 
กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล  
เอนเตอร์ไพรส์ 
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 1 แห่ง 
กรรมกำรอิสระ  บจ. บีเอน็เอช เมดิเคิลเซ็นเตอร์    

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  
5.  นำยนพพร  พงษเ์วช 
     กรรมกำรอิสระ และ 
     กรรมกำรตรวจสอบ  
     27 เมษำยน 2558 

74 - ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์  
Oregon State University
สหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์  
   University of Oregon   

  สหรัฐอเมริกำ 

DAP, DCP,  
ACP, ITG 

- ไม่มี - 
 

- ไม่มี -  
2553 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 

 
 

2558 - ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียน   จ ำนวน 3 แห่ง 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน  บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ ำนวน 2 แห่ง     
ประธำนกรรมกำร บจ. สหเอเชียแปซิฟิค 
ประธำนกรรมกำร บจ. ศรีรำชำ เอวิเอชัน่ 

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  
    

 
 
  
 



 

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

                  

 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 160 

 

    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   
ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง /  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี 
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 
ณ 31 ธ.ค. 63       
***   (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง
กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

6.  ดร. อนุชิต  อนุชิตำนุกลู 
     กรรมกำรอิสระ และ 
     กรรมกำรตรวจสอบ  
     9  เมษำยน  2563 
 
 
 
 
 
 
 

50 - Ph.D. Computer Science 
  Stanford University, CA 
  สหรัฐอเมริกำ 
- MSCS Computer Science 
  Stanford University, CA 
  สหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำโท 
  สำขำบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  
  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี 
  สำขำวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต 
  (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 
 

DCP, EDP,  
TEPCoT,  SIBA  

- ไม่มี - - ไม่มี -  
2563 - ปัจจุบนั 
 
2556 - 2563 
 
2556 -  ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 
 
พ.ย. 2563 - ปัจจุบนั 
มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2563 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
2561 - ปัจจุบนั 
 

บริษทัจดทะเบียน  จ ำนวน  4 แห่ง 
- รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ท่ีปรึกษำประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร  
  ธนำคำรเกียรตินำคินภทัร จ  ำกดั  (มหำชน)   
- รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  (ประธำนสำยงำนกลยทุธ์รำยยอ่ย 
   และนวตักรรม)  ธนำคำรเกียรตินำคินภทัร จ  ำกดั  (มหำชน) 
-กรรมกำรบริหำร   ธนำคำรเกียรตินำคินภทัร จ  ำกดั (มหำชน)   
- กรรมกำร บมจ. อกัษร เอด็ดูเคชัน่ 
- กรรมกำร บมจ. บำงจำก คอร์ปอเรชัน่    
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน  1 แห่ง 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั อำร์คิเทคทูรำ จ  ำกดั 
- กรรมกำร  บริษทั อำร์คิเทคทูรำ จ  ำกดั 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั - ไม่มี - 
หน่วยงานราชการ 
ต ำแหน่งบริหำรในกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
- อนุกรรมกำรมำตรฐำนและกำรก ำกบัดูแลภำยใตค้ณะกรรมกำร 
  ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
- อนุกรรมกำรยทุธศำสตร์และกำรส่งเสริมภำยใตค้ณะกรรมกำร 
  ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
- กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุดำ้นวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ของ คณะกรรมกำร 
   ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
กรมสรรพำกร 
- กรรมการในคณะกรรมการขบัเคล่ือนกรมสรรพากรสู่การเป็น 
  กรมสรรพากรดิจิทลั  



 

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

                  

 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 161 

 

    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   
ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง /  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี 
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 
ณ 31 ธ.ค. 63       
***   (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง
กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

6.  ดร. อนุชิต  อนุชิตำนุกลู 
     กรรมกำรอิสระ และ 
     กรรมกำรตรวจสอบ  
     9  เมษำยน  2563 
 
 
 
 
 
 
 

(ต่อ)     2563 - ปัจจุบนั 
 
2563 - ปัจจุบนั 
2563 - ปัจจุบนั 
 
 
2561 - ปัจจุบนั 
 
2561 - ปัจจุบนั 
2562 - ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
2563 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2559 - 2562 
 
2560 - 2562 
 
2561 - 2562 

- ท่ีปรึกษำคณะท ำงำนส่งเสริมสภำพคล่องในกำรประกอบธุรกิจดว้ย 
  เอกสำรภำษีอิเล็กทรอนิกส์ 
- ท่ีปรึกษำ  สภาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งประเทศไทย 
- ท่ีปรึกษำ  คณะอนุกรรมกำรดำ้นเทคโนโลย ี  คณะกรรมกำรก ำกบั 
  หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
ต ำแหน่งบริหำรในส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 
- กรรมกำรในคณะกรรมกำรขบัเคล่ือนและบริหำรจดักำรขอ้มูล 
   ขนำดใหญ่ (Big Data)  กระทรวงกำรคลงั 
- กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ  คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลเครดิต 
- กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ  คณะกรรมกำรกองทุนส่งเสริมกำรพฒันำ 
  ตลำดทุน (CMDF)  
- กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชนร่วม 
  ลงทุนในกิจกำรของรัฐ (PPP)   
- อนุกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรประเมินผลกำรพฒันำองคก์รของ 
  รัฐวิสำหกิจ ดำ้นกำรพฒันำเทคโนโลยดิีจิทลั และดำ้นกำรจดักำร 
  ควำมรู้และนวตักรรม 
ต ำแหน่งในอดีต 
- กรรมกำรขบัเคล่ือนตำมแผนยทุธศำสตร์ (National e-Payment)    
  ส ำนกันำยกรัฐมนตรี 
- ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรพฒันำระบบกำรพิสูจน์และยนืยนัตวัตนทำง 
  ดิจิทลั กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
- กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  



 

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

                  

 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 162 

 

    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   
ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง /  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี 
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 
ณ 31 ธ.ค. 63       
***   (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง
กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

 *7.  นำยมนู  ลีลำนุวฒัน์ 
      กรรมกำร 
      26  เมษำยน  2547 
 
 

76 ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์  
วิชำเอก :  เคร่ืองกล  
Chiba  University  Japan 

DAP, DCP 0.004 - ไม่มี -  
2523 - ปัจจุบนั 
2533 - ปัจจุบนั 
2562 - ปัจจุบนั 
2530 - ปัจจุบนั 

  2562 - ปัจจุบนั 
  2550 - 2562 

 
 

2527 - ปัจจุบนั 
2533 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 
2555 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียน   จ ำนวน 5 แห่ง 
ประธำนกรรมกำร บมจ. เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ 
ประธำนกรรมกำร บมจ. ไทยวำโก ้ 
ประธำนกรรมกำร บมจ. ธนูลกัษณ์ 
กรรมกำร บมจ. โอซีซี 
กรรมกำรบริหำร บมจ. สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง 
กรรมกำร บมจ. สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง 
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 17 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
ประธำนกรรมกำร บจ. รำชำอูชิโน และ บจ. ไทยอรุซ 
ประธำนกรรมกำร บจ. ไทยกุลแซ่ 
ประธำนกรรมกำร บจ. ภทัยำอุตสำหกิจ 
ประธำนกรรมกำร  และกรรมกำรผูจ้ดักำร  บจ. บำงกอกโตเกียว ซ็อคส์ 

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  
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 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 163 

 

    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   
ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง / 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี 
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 
ณ 31 ธ.ค. 63       
***   (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง
กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

 *8.  นำยสมพล  ชยัสิริโรจน์ 
        กรรมกำร    
        29  กนัยำยน  2552 

64 ปริญญำโท ศิลปศำสตร์ 
 มหำวิทยำลยัโอไฮโอ  
 สหรัฐอเมริกำ 

DAP, DCP 0.022 
 

- ไม่มี -  
  2533 - 2559 
  2552 - ปัจจุบนั 
  2561 - ปัจจุบนั 

 
 

  2543  - ปัจจุบนั 
  2546  - 2562 
  2562  - ปัจจุบนั 
  2536  - ปัจจุบนั 
  2538  - ปัจจุบนั   
  2539  - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียน   จ ำนวน 1 แห่ง 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย W บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
กรรมกำร บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
ท่ีปรึกษำฝ่ำยธุรกิจ  บมจ. ธนูลกัษณ์ 
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 6 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
ประธำนกรรมกำร บจ. ซนัแอนดแ์ซนด ์
ประธำนกรรมกำร บจ. แคน 
กรรมกำร บจ. แคน 
กรรมกำร บจ. โครำชวฒันำ 
กรรมกำร บจ. ปำกน ้ำโพวฒันำ 
กรรมกำร บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.และ บจ. มหำรำชพฤกษ ์

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  

*9. นำงสำวมญัชุสำ  ธีรพงษพิ์พฒัน์ 
      กรรมกำร และ 
      ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยส ำนกังำนบริษทั 
      25  เมษำยน  2559 

63  ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์ 
 (รัฐศำสตร์) 
 มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ACPG, DCP       0.004 - ไม่มี -  
 
 

2543 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียน  จ ำนวน 1 แห่ง 
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 4 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
กรรมกำร บจ.เทรน ไทม ์เทสต ์และ บจ.ซนั แอนด ์แซนด ์
กรรมกำร บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. 
กรรมกำร บจ. ปำกน ้ำโพวฒันำ 

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  

 
 



 

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

                  

 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 164 

 

    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   

ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง / 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี 
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 
ณ 31 ธ.ค. 63       
***  (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง
กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

*10. นำงกอบสุข  แสงสวสัด์ิ 
        กรรมกำร 
        25 เมษำยน  2559 

60    ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต 
   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

DCP 0.0005  - ไม่มี -   
 
 
2542 - ปัจจุบนั 
2543 - ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียน  จ ำนวน 1 แห่ง 
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 4 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
กรรมกำร บจ. วีระ ลอว ์ออฟฟิส   
กรรมกำร บจ.ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์โลจิสติคส์ 
กรรมกำร บจ. ดบัเบิ้ลย ูบี อำร์ อี 

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  

*11. ดร. สุรัตน์  วงศรั์ตนภสัสร 
        กรรมกำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย-  
        เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
        1  พฤษภำคม  2556 

55 - ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ 
  (คอมพิวเตอร์) 
  มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญำเอก  
  สำขำ  บริหำรธุรกิจกำรจดักำร 
  Nova Southeastern University 
  สหรัฐอเมริกำ 

DCP, ITG 0.007 - ไม่มี -      
  2557 - ปัจจุบนั 
 
 
  2554 - ปัจจุบนั 
  2558 - ปัจจุบนั 
  2559 - ปัจจุบนั 
  2561 - ปัจจุบนั   

บริษทัจดทะเบียน   จ ำนวน 2 แห่ง  
กรรมกำร บมจ. แพนเอเซียฟตุแวร์  
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 4 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
กรรมกำร บจ. ไหมทอง 
กรรมกำร บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. 
กรรมกำร บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์โลจิสติคส์    
กรรมกำร บจ. ดบัเบิ้ลยบีูเอชเอฟ 

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  

 
 
   
 
 



 

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

                  

 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 165 

 

    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   

ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง / 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี 
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 
ณ 31 ธ.ค. 63       
***  (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

กรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

  12. นำงชยัลดำ  ตนัติเวชกุล 
        กรรมกำร  
        22  เมษำยน  2562 

45 - ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์ 
   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำโท สำขำกำรคำ้ 
   และนโยบำยระหวำ่งประเทศ 
   มหำวิทยำลยัจอร์จเมสนั 
   สหรัฐอเมริกำ 
 
 

DAP, RCL 0.029 -  หลำนของ 
    นำยบุญเกียรติ   
   โชควฒันำ 

     
  2560 - ปัจจุบนั 
  
  2557 - 2560   
  2563 - ปัจจุบนั 
  2558 - 2562 
  2560 - 2563       
  2554 - 2560  
   
 
   

บริษทัจดทะเบียน   จ ำนวน 3 แห่ง  
รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรและผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน บมจ. ฟำร์อีสท ์ 
เฟมไลน์ ดีดีบี 
กรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. ฟำร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี 
รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร บมจ. สหพฒันพิบูล 
กรรมกำร บมจ. สหพฒันพิบูล 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด บมจ. สหพฒันพิบูล  
ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด บมจ. สหพฒันพิบูล  
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 11 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
                           - ไม่มี - 

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  
  13. ดร. เพญ็นภำ ธนสำรศิลป์ 

     ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  V  
     ปี  2546 

67  ปริญญำเอก (DBA)   
Nova  Southeastern University 
 สหรัฐอเมริกำ 
   

 
 
 

DAP, DCP 
 

0.006  
 
 
 
 
 

- ไม่มี -  
2556 - ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 

 
 

2553 - ปัจจุบนั 
2562 - ปัจจุบนั 

  

บริษทัจดทะเบียน   จ ำนวน 4 แห่ง   
กรรมกำรอิสระ บมจ. แพลน บี มี เดีย  
กรรมกำร บมจ. หลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล 
กรรมกำร บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ 
กรรมกำรตรวจสอบ  และกรรมกำรอิสระ บมจ. อินเด็กซ ์ลิฟว่ิงมอลล ์
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 5 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
ประธำนกรรมกำร บจ. เพนส์ มำร์เก็ตต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  
ประธำนกรรมกำร บจ. แคน 
กรรมกำร บจ. มหำรำชพฤกษ ์ 

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี - 



 

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

                  

 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 166 

 

    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   

ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง / 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี 
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 
ณ 31 ธ.ค. 63       
***  (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

กรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

 14. นำงนงลกัษณ์  เตชะบุญเอนก 
       ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  M, O 
       1  กนัยำยน  2548 

 

66  - ปริญญำตรี คณะนิเทศศำสตร์ 
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ      
    (กำรตลำด) 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  

DAP - ไม่มี - - ไม่มี -  
 
 

2556 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียน   - ไม่มี -  
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 3 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร บจ. เอส อำร์ พี นำนำไซ 
กรรมกำร บจ. อินเตอร์เซำ้ท ์

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี - 
15. นำยณฐัพฒัน์  เพช็รรัตนำภรณ์ 
       ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 
       25  พฤษภำคม  2553 

62     ปริญญำตรี บญัชี 
    มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

 

DCP  0.003 - ไม่มี -  
 
 

2563 - ปัจจุบนั 
2542 - ปัจจุบนั 
2543 - ปัจจุบนั 

 
2544 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 
2563 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียน  - ไม่มี -  
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 17 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
ประธำนกรรมกำร บจ. อินเตอร์เซำ้ท ์ 
กรรมกำร บจ. วีระ ลอว ์ ออฟฟิส 
กรรมกำร บจ. อินทนิล เชียงใหม ่และ บจ. ซนัแอนดแ์ซนด ์
กรรมกำร บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. และ บจ. ปำกน ้ำโพวฒันำ 
กรรมกำร บจ. สุขทรรศน์ 
กรรมกำร บจ. ไหมทอง 
กรรมกำรผูจ้ดักำร บจ. ดบัเบิ้ลย ูบี อำร์ อี 
กรรมกำร บจ. เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) 
กรรมกำร บจ. มหำรำชพฤกษ ์ บจ. โครำชวฒันำ  และ บจ.  แคน 

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  

 
 

 



 

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

                  

 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 167 

 

    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   

ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง /  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี 
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือหุ้นใน
บริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 63      
***   (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง
กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

16. นำงรมิดำ รัสเซลล ์มณีเสถียร 
       ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย B 
      25  พฤษภำคม  2553 

52  - ปริญญำโท คณะนิเทศศำสตร์ 
    สำขำส่ือสำรมวลชน 
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
 - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ      
    มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

FSD, TLP 7, 
DCP 

0.003 - ไม่มี -  
 
 

2554 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
2562 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียน  - ไม่มี -  
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 8 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร บจ. ไหมทอง 
กรรมกำร บจ. สุขทรรศน ์ 
กรรมกำร บจ. ชอ้ปโกลบอล (ประเทศไทย) 
กรรมกำร บจ. โครำชวฒันำ  
กรรมกำร บจ. ปำกน ้ำโพวฒันำ และ บจ. มหำรำชพฤกษ ์

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  
17. นำงบุษบง  ม่ิงขวญัยนื 
       ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย H 
       1  พฤษภำคม  2558 
 

55  - ปริญญำตรี  
    วิทยำศำสตร์บณัฑิต  
    สำขำจุลชีววิทยำ 
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
  

- ไม่มี - 0.0002 - ไม่มี -  
 
 

2558 - ปัจจุบนั 
2562 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียน  - ไม่มี -  
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 2 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
กรรมกำร บจ. อินเตอร์เซำ้ท ์
กรรมกำร บจ. ซนัแอนดแ์ซนด ์

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  

 
 
 
 
 



 

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

                  

 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 168 

 

    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   

ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง / 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี 
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 
ณ 31 ธ.ค. 63       
***  (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

กรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

  18. นำยวิริทธ์ิพล  ชยัถำวรเสถียร  
        ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  I 
        1  มีนำคม 2557 

50   - ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ 
  มหำวิทยำลยั คลีฟแลนดส์เตท  
  สหรัฐอเมริกำ 

  - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
  มหำวิทยำลยั เคนทกักี  
  สหรัฐอเมริกำ 

- ไม่มี - - ไม่มี - - สำมีของนำงกิตยำภรณ์ 
ชยัถำวรเสถียร 

- บุตรเขยของ 
นำยบุญเกียรติ  

  โชควฒันำ 

 
2563 - ปัจจุบนั 
2559 - 2563 
 
 
2562 - ปัจจุบนั 
2558 - 2562 
2558 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2562 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียน  จ ำนวน 1 แห่ง 
กรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. ประชำอำภรณ์ 
กรรมกำร บมจ. ประชำอำภรณ์ 
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 8 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
ประธำนกรรมกำร บจ.  ปำกน ้ำโพวฒันำ   
กรรมกำร บจ.  ปำกน ้ำโพวฒันำ   
กรรมกำร บจ. แคน 
กรรมกำร บจ. อินเตอร์เซำ้ท ์ 
กรรมกำร บจ. โครำชวฒันำ   

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  
19. นำยคณิศร  สุยะนนัทน ์

         ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย A 
         1  มิถุนำยน  2553 
        

76   - ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์  
  (กำรเงินกำรธนำคำร) 
  Northeastern University 
  Boston Mass. สหรัฐอเมริกำ 

  - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ 
  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ไม่มี - 
 
 
 

0.0001 
 

 
 
 

- ไม่มี - 
 
 
 
 

 
 
 

2557 - ปัจจุบนั 
2552 - 2560 
 

บริษทัจดทะเบียน  - ไม่มี -  
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 1 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
กรรมกำรบจ. ดบัเบิ้ลย ูบี แอล พี 
กรรมกำรท่ีปรึกษำ  บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่ 

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  
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 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 169 

 

    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   

ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง / 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี 
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 
ณ 31 ธ.ค. 63       
***  (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

กรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

20. นำงกิตยำภรณ์ ชยัถำวรเสถียร 
      ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย  D 
      24  พฤษภำคม  2554 

46 ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

DCP 2.06 - บุตรของ 
  นำยบุญเกียรติ  
  โชควฒันำ      
- ภรรยำของนำยวิริทธ์ิพล 
ชยัถำวรเสถียร 

 

 
2563 - ปัจจุบนั 

 
 

2562 - ปัจจุบนั 
2542 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
    ปัจจุบนั 

 
2560 - ปัจจุบนั 
2562 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียน  จ ำนวน 1 แห่ง 
กรรมกำร บมจ. ประชำอำภรณ์ 
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน 13 แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั 
ประธำนกรรมกำร บจ. มหำรำชพฤกษ ์
กรรมกำร บจ. วีระ ลอว ์ออฟฟิส 
กรรมกำร บจ. สุขทรรศน์ 
กรรมกำร บจ. อินทนิลเชียงใหม ่
กรรมกำร บจ. เอช แอนด ์บี อินเตอร์เทก็ซ์  และ บจ. อินเตอร์
เนชัน่แนล  แลบบอรำทอรีส์    
กรรมกำร บจ. เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) 
 กรรมกำร บจ. อินเตอร์เซำ้ท ์

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี - 

   21. นำยสวสัด์ิ   โพธ์ิสินสมวงศ ์
         ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย W 
         1  พฤศจิกำยน 2557 

53 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
   มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
   มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -   
 
 
    
   2553 - 2557 

บริษทัจดทะเบียน  - ไม่มี -  
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  - ไม่มี -     
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั  -            
                               -ไม่มี -     
กรรมกำรผูจ้ดักำร บจ. สวำรอฟสก้ี  (ประเทศไทย) 
 

 การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  
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 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 170 

 

    1.1   รายละเอยีดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุม   

ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง / 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
( ปี ) 
** 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

กำรอบรม 
บทบำทหนำ้ท่ี 
และทกัษะ 

กำรเป็นกรรมกำร 

สดัส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทั 
ณ 31 ธ.ค. 63       
***  (%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

กรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

22. นำยฐิติภูมิ  โชควฒันำ 
       ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย X 
       1  กนัยำยน  2561 

43    ปริญญำตรี  
   สำขำวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์  
   Seattle University 
   สหรัฐอเมริกำ 

- ไม่มี - 0.50  -  หลำนของ 
    นำยบุญเกียรติ  
    โชควฒันำ 
 -  นอ้งชำยของ 
 นำยธรรมรัตน์  
 โชควฒันำ 

 
  2562 - ปัจจุบนั 
 
     
  2561 - ปัจจุบนั 
  2561 - ปัจจุบนั 
  2563 - ปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียน  จ ำนวน  1  แห่ง 
กรรมกำร บมจ. โอซีซี 
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน)  จ  ำนวน  5  แห่ง 
กจิการที่แข่งขัน / คล้ายคลงึกนั / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทั   

  กรรมกำร บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชัน่   
  กรรมกำร บจ. พร้ิงส์ (ประเทศไทย)   
  กรรมกำร บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์โลจิสติคส์ 
 

  การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคญั  - ไม่มี -  
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 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 171 

 

    1.2   รายละเอยีดของผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี  

ช่ือ – สกุล / 
ต ำแหน่ง / 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
( ปี ) 

 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 

ประวติักำรอบรม 
 

สดัส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษทั 

ณ 31 ธ.ค. 63      
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครัว

ระหวำ่ง
กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง / บริษทั 

1. นำยณฐัพฒัน์ เพช็รรัตนำภรณ์ 
กรรมกำรบริหำรและผูอ้  ำนวยกำร
ฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็น CFO  
16 พฤศจิกำยน 2561 

62 ปริญญำตรี คณะบญัชี 
มหำวิทยำลยักรุเทพ 

1.TFRS for NPAEs:ประเด็นท่ีส ำคญัและทิศทำงใน
อนำคต 
2.TAX AUDIT วิเครำะห์งบกำรเงินก่อนยืน่แบบ ภงด.50 
 
 

0.03  ไม่มี - 2522 - 2540 
2541 - 2552 
2553 - ปัจจุบนั 
 
2554 - ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 
2562 -ปัจจุบนั 
มิ.ย 2563 -ปัจจุบนั 
มิ.ย 2563 -ปัจจุบนั 
ก.ค 2563 -ปัจจุบนั 
ก.ค 2563 -ปัจจุบนั 

ผูป้ฏิบติักำรดำ้นบญัชีและกำรเงิน 
ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
กรรมกำรบริหำรและผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 
บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล 
กรรมกำร  บจ. ไหมทอง 
กรรมกำรผูจ้ดักำร  บจ. ดบัเบิ้ลย ูบี อำร์ อี 
กรรมกำร บจ. เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) 
กรรมกำร บจ. มหำรำชพฤกษ ์
กรรมกำร บจ. โครำชวฒันำ 
กรรมกำร บจ. อินเตอร์เซำ้ท ์
กรรมกำร บจ. แคน 

2.นำงสำวเยำวลกัษณ์ นำมกรณ์ 
ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี
กำรเงิน 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูค้วบคุม 
ดูแลกำรท ำบญัชี  
16 พฤศจิกำยน 2561 

53 - ปริญญำตรี คณะบญัชี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล 
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยับูรพา 

1.TFRS for NPAEs:ประเด็นท่ีส ำคญัและทิศทำงใน
อนำคต 
2.TAX AUDIT วิเครำะห์งบกำรเงินก่อนยืน่แบบ ภงด.50 
3.Update ภำษีปี 2563 
 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2532 - 2546  
2547 - 2550  
2549 - 2550 
2551 - 2554 
 
 
2555 - 2558 
 
2559 - ปัจจุบนั 
 

นกับญัชีอำวโุส  บจ.เอสซีจี แอคเคำ้น์ต้ิง เซอร์วิสเซส    
หวัหนำ้ฝ่ำยปฏิบติักำร        จ  ำกดั 
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  และรักษำกำรประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
บจ. แอด๊มิน   แอนด ์แอค๊เคำท ์เซอร์วิส 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงินอำวุโส                                                                 
และ ผูจ้ดักำรบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย ์บจ.คนันำ 
ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 
บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล 
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    1.3  รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 
       -   ขอ้มูลของเลขำนุกำรบริษทั  โปรดดูจำกหนำ้ 56 - 57  ในแบบ  56-1  น้ี 
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 2.  การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม  และบริษัทอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ช่ือบริษัท 

การด ารงต าแหน่ง 

 บุญเกียรต ิ
โชควฒันา 

ธรรมรัตน์ 
โชควฒันา 

ดร. ธีระพงษ์ 
วกิิตเศรษฐ 

อมร 
 อัศวานันท์ 

นพพร  
พงษ์เวช 

ดร.อนุชิต 
อนุชิตานุกูล 

มนู 
ลีลานุวฒัน์ 

สมพล 
ชัยสิริโรจน์ 

มัญชุสา   
ธีรพงษ์- 
พพิฒัน์ 

กอบสุข  
แสงสวสัดิ์ 

ดร.สุรัตน์  
วงศ์รัตน-
ภสัสร 

ชัยลดา 
ตนัตเิวชกุล 

คณิศร 
สุยะนันทน์ 

รมิดา   
รัสเซลล์  
มณีเสถียร 

กิตยาภรณ์ 
ชัยถาวร- 
เสถียร 

บุษบง  
มิ่งขวญัยืน 

วริิทธ์ิพล 
ชัยถาวร- 
เสถียร 

นงลักษณ์ 
เตชะบุญ- 
เอนก 

ดร.เพญ็- 
นภา 

ธนสารศิลป์ 

ฐิตภูิม ิ
โชควฒันา 

ณัฐพฒัน์ 
เพช็รรัตนา-

ภรณ์ 

1  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  A, E C, EC AC  AC AC AC F F F F F F I I I I I I I I I 

2  เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ             A                           

3  ไทยวำโก ้   F          A                     EF       

4  ธนูลกัษณ์   B          A                           

5  ประชำอำภรณ์  A                         F    D      

6 ฟำร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี      AC               F                 

7  สหพฒันพิบูล   F                   F                  

8  สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง F        AC    EF                            

9  เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่- 
 แนล เอนเตอร์ไพรส์ 

A      AC                               

10  โอ ซี ซี            F                               F   

11  แชมป์เอช A F                        

12  อินเตอร์เนชัน่แนล  
 แลบบอรำทอร่ีส์ 

 F                   
 

     F             

13  ไอ.ดี.เอฟ                                A        

14  อินเตอร์เนชัน่แนล  
 คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชัน่ 

 F                  
 

                    F   

15  แคน F F           F           F  A    

16  แพนเอเซียฟุตแวร์ A          F           

17  บำงกอกโตเกียว ซ็อคส์       A,D                       

18  เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี   F                                      

                   หมำยเหตุ               A  =  ประธำนกรรมกำร          B   =   รองประธำนกรรมกำร   C     =  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร            AC     =  กรรมกำรตรวจสอบ           EC     =   รองประธำนกรรมกำรบริหำร    
                                               D   =   กรรมกำรผูจ้ดักำร             E    =   ประธำนกรรมกำรบริหำร              F    =  กรรมกำร                                     DE     =  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร        FC     =   กรรมกำรท่ีปรึกษำ          
                                                I    =  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย              EF    =   กรรมกำรบริหำร                                        
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 2.  การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม  และบริษัทอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง  

 

ช่ือบริษัท 

ด ารงต าแหน่ง 

 บุญเกียรต ิ
โชควฒันา 

ธรรมรัตน์ 
โชควฒันา 

ดร. ธีระพงษ์ 
วกิิตเศรษฐ 

อมร 
 อัศวานันท์ 

นพพร  
พงษ์เวช 

ดร.อนุชิต 
อนุชิตานุกูล 

มนู 
ลีลานุ- 
วฒัน์ 

สมพล 
ชัยสิริ- 
โรจน์ 

มัญชุสา   
ธีรพงษ์- 
พพิฒัน์ 

กอบสุข  
แสงสวสัดิ์ 

ดร.สุรัตน์  
วงศ์รัตน-
ภสัสร 

ชัยลดา 
ตนัตเิวชกุล 

คณิศร 
สุยะนันทน์ 

รมิดา   
รัสเซลล์  
มณีเสถียร 

กิตยาภรณ์ 
ชัยถาวร- 
เสถียร 

บุษบง  
มิ่งขวญัยืน 

วริิทธ์ิพล 
ชัยถาวร- 
เสถียร 

นงลักษณ์ 
เตชะบุญ- 
เอนก 

ดร.เพญ็- 
นภา 

ธนสารศิลป์ 

ฐิตภูิม ิ
โชควฒันา 

ณัฐพฒัน์ 
เพช็รรัตนา-

ภรณ์ 

19  โครำชวฒันำ A F            F         F       F        F 

20  ซนั แอนด ์แซนด์ F  F           A F           F        F 

 21  ดีเอฟ อินเตอร์  F          A                       

22  ทรัพยสิ์นสหพฒัน์  F                                 

23  ไทยกุลแซ่            A                           

24  ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์ 
โลจิสติคส์ 

A                F F                        F   

25  ไทยคิวบิค เทคโนโลย ี  A                                      

26  เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) A  F                       F           

27  ปำกน ้ำโพวฒันำ F             F F       F      A        F 

28  มหำรำชพฤกษ ์ F F            F         F  A        F    F 

29  สุขทรรศน์ A                     F  F          F 

30  ไหมทอง A                F   D          F 

31  อินเตอร์เซ้าท ์ F F                      F  F F F      A 

32  อินทนิลเชียงใหม่ A F                       F      F 

33  อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. F A            F F   F               F 

34  ราชาอูชิโน            A                         

35  ไทยอรุซ  F          A                       

36  ไทยทาเคดะเลซ             F                            

37  ภทัยาอุตสาหกิจ            A                            

 38  วีน  อินเตอร์เนชัน่แนล                                         

 39  โอสถ อินเตอร์  
 แลบบอราทอร่ีส์ 

 F                    
 

                  

 40  ไทยสเตเฟลก็ซ์             A                            

  
 
 
 

 



 

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

                  

 เอกสำรแนบ 1 

                      หนำ้ 175 

 

2.  การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม  และบริษัทอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง  

 

ช่ือบริษัท 

ด ารงต าแหน่ง 

 บุญเกียรต ิ
โชควฒันา 

ธรรมรัตน์ 
โชควฒันา 

ดร. ธีระพงษ์ 
วกิิตเศรษฐ 

อมร 
 อัศวานันท์ 

นพพร  
พงษ์เวช 

ดร.อนุชิต 
อนุชิตานุกูล 

มนู 
ลีลานุ- 
วฒัน์ 

สมพล 
ชัยสิริ- 
โรจน์ 

มัญชุสา   
ธีรพงษ์- 
พพิฒัน์ 

กอบสุข  
แสงสวสัดิ์ 

ดร.สุรัตน์  
วงศ์รัตน-
ภสัสร 

ชัยลดา 
ตนัตเิวชกุล 

คณิศร 
สุยะนันทน์ 

รมิดา   
รัสเซลล์  
มณีเสถียร 

กิตยาภรณ์ 
ชัยถาวร- 
เสถียร 

บุษบง  
มิ่งขวญัยืน 

วริิทธ์ิพล 
ชัยถาวร- 
เสถียร 

นงลักษณ์ 
เตชะบุญ- 
เอนก 

ดร.เพญ็- 
นภา 

ธนสารศิลป์ 

ฐิตภูิม ิ
โชควฒันา 

ณัฐพฒัน์ 
เพช็รรัตนา-

ภรณ์ 

 41  เอช แอนด ์บี อินเตอร์เทก็ซ์ A                        F              

 42  สหโคเจน (ชลบุรี)  F     AC AC                             

43  วีระ ลอว ์ ออฟฟิส              F         F              F 

44  ซนัร้อยแปด  F                                   

45  เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์)              A                          

46  สหชลผลพืช  F                                     

47  เอราวณัส่ิงทอ              FC                          

48  ไทยสปอร์ตการ์เมนท ์ A                                     

49  ไทยแน็กซิส       A               

50  ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง A                     

51  ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล  
(ไทยแลนด)์ 

 F          
 

         

52  International Commercial 
Coordination (HK) 

      A     
 

         

 53  เอส อาร์ พี นานาไซ                               D        

54  เค. คอมเมอร์เชียล แอนด ์ 
 คอนสตรัคชัน่ 

A                            F          

55  สหพฒัน์เรียลเอสเตท   A                 F                  

56  เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด ์ 
 ดิสทริบิวชัน่ 

  F                              A    

57  ร่วมประโยชน์ A F                  F                   

58  ซูรูฮะ (ประเทศไทย)          A                                    

59  ร่วมอิสสระ  A                      F   F             

 60   ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย)              F         

61  ดบัเบ้ิลย ู บี อาร์ อี A                 F              D 

62  Canchana International  F F                             
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2.  การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม  และบริษัทอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง  

 

ช่ือบริษัท 

ด ารงต าแหน่ง 

 บุญเกียรต ิ
โชควฒันา 

ธรรมรัตน์ 
โชควฒันา 

ดร. ธีระพงษ์ 
วกิิตเศรษฐ 

อมร 
 อัศวานันท์ 

นพพร  
พงษ์เวช 

ดร.อนุชิต 
อนุชิตานุกูล 

มนู 
ลีลานุวฒัน์ 

สมพล 
ชัยสิริโรจน์ 

มัญชุสา   
ธีรพงษ์- 
พพิฒัน์ 

กอบสุข  
แสงสวสัดิ์ 

ดร.สุรัตน์  
วงศ์รัตน-
ภสัสร 

ชัยลดา 
ตนัตเิวชกุล 

คณิศร 
สุยะนันทน์ 

รมิดา   
รัสเซลล์  
มณีเสถียร 

กิตยาภรณ์ 
ชัยถาวร- 
เสถียร 

บุษบง  
มิ่งขวญัยืน 

วริิทธ์ิพล 
ชัยถาวร- 
เสถียร 

นงลักษณ์ 
เตชะบุญ- 
เอนก 

ดร.เพญ็- 
นภา 

ธนสารศิลป์ 

ฐิตภูิม ิ
โชควฒันา 

ณัฐพฒัน์ 
เพช็รรัตนา-

ภรณ์ 

63  ทรานคอสมอส  F                                      

64  ร่วมอิสระดีเวลอ็ปเมนท ์ A                         F  F             

65  ดบัเบ้ิลย ูบี แอล พี A                     F                  

66  เทรน ไทม ์เทสต ์ A        F             

67 ดบัเบ้ิลย ูบี  เอช เอฟ A          F           

68 ทอฝันพร็อพเพอร์ต้ี A              F  D     

69 คิวพี   (ประเทศไทย)            F          

70 โชควฒันา F F                    

71 พิทกัษกิ์จ  F                    

72 ไลออ้น  (ประเทศไทย)  F                    

73 ฮูเวอร์  (ประเทศไทย)  F                    
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

รายช่ือผู้บริหาร 
รายช่ือบริษทั 

WBRE ITOKIN CANCHANA 
1. นายบุญเกียรติ    โชควฒันา A A F 
2. นางพชัราภา ภกัดีรัตน์ F   
3. นายสาโรจน ์ มูลลมยั F   
4. นายณฐัพฒัน์ เพช็รรัตนาภรณ์ D F  
5. นางกอบสุข แสงสวสัด์ิ F   
6. นางรมิดา     รัสเซลล ์ มณีเสถียร  D  
7. นายโยโซ ยามานิชิ  F  
8. ดร.สุรัตน ์ วงศรั์ตนภสัสร  F  
9. นางสุพร ฉนัทรัตนรักษา  F  

10. นายภีมภทัร ตาละลกัษมณ์  F  
11.    นายทนงชยั จงปิยวรางค ์   A 
12. นางผาสุข รักษาวงศ ์   F 
13. นายเวทิต โชควฒันา   F 
14. นายธรรมรัตน์ โชควฒันา   F 

 

หมายเหตุ : WBRE             =  บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จ ากดั A = ประธานกรรมการ 

 ITOKIN           =  บริษทั ไหมทอง จ ากดั D = กรรมการผูจ้ดัการ 

 CANCHANA  =  Canchana International Co.,ltd F = กรรมการ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน   
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ต่งตั้งนางสาวศมจรีย ์ แกว้ขอมดี กรรมการบริหารและผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั  เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั 
 ประวตัโิดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ช่ือ-นามสกลุ : นางสาวศมจรีย ์ แกว้ขอมดี 
      ต าแหน่งงานปัจจุบนั : กรรมการบริหารและผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
   บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั 
 วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
   เอกการบญัชี มหาวิทยาลยับูรพา (บญัชีบณัฑิต) 
 ประวติัการฝึกอบรมโดยสงัเขป  : 1. หลกัสูตร ผูต้รวจสอบภายใน รุ่น 1-2 
 2. หลกัสูตร การประเมินความเส่ียง 
 3. หลกัสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
 4. โครงการด ารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ

หน่วยงาน 
 5. แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
 6. แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต 
 7. มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

(International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing) 

 8. อบรมเตรียมตวัสอบ CIA Part II สภาวิชาชีพบญัชี 
 9. โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพ่ือเตรียมตวัเป็นผู ้

ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  10. Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors 
Conference 2018 (มาเลเซีย) 

 ประสบการณ์การท างาน : 1. พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 ผูต้รวจสอบภายใน บจ.สอบบญัชีธรรมนิติ 
 2. พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 ผูต้รวจสอบภายในอาวโุส บจ.สอบบญัชี

ธรรมนิติ 
 3. พ.ศ. 2554 - 3/6/2559 ผูช่้วยผูจ้ดัการ บจ.สอบบญัชีธรรมนิติ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 
 ในระหวา่งปี 2563  บริษทัฯ ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ย ดร. ธีระพงษ ์
วิกิตเศรษฐ  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นายอมร  อศัวานนัท ์  นางดวงพร สุจริตานุวตั  นายนพพร พงษเ์วช  
และ ดร. อนุชิต อนุชิตานุกลู เป็นกรรมการตรวจสอบ  และนางดวงฤดี มิลินทางกรู  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลรายงานงบการเงินใหมี้ความถูกตอ้งเช่ือถือได ้  จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   เสนอใหบ้ริษทัฯ  แต่งตั้ง  หรือเพิกถอน  
ผูต้รวจสอบบญัชี  และปฏิบติังานอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
 ในปีพ.ศ.  2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนัจ านวน 14  คร้ัง โดยไดเ้ชิญผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี
การเงิน  ผูอ้  านวยการฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง   ผูแ้ทนของส านกังานสอบบญัชี บริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  และ
บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ  จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทั  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  เขา้ร่วมประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง   เพ่ือพิจารณาแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและความครบถว้นถูกตอ้ง
ของขอ้มูลท่ีแสดงในงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย   ระบบการควบคุมภายในของบริษทั  
รายการระหวา่งกนั  การบริหารความเส่ียง   การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินของบริษทั  และมีสาระส าคญัต่อไปน้ี 
 1)  เห็นดว้ยกบัขอ้สรุปของผูแ้ทนส านกังานสอบบญัชี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั วา่งบการเงิน
ของบริษทั และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย   มีความถูกตอ้งในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีล่าสุด    
ตามท่ีปรากฏในรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี   

2)  มีความเห็นร่วมกนักบับริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั วา่บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม  ตามท่ี
ปรากฏในรายงานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั  ภายใต้
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  รวมทั้งใหค้วามเห็นชอบแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีของบริษทั ประเมินและดูแลใหผู้ด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ 
ความรู้และการอบรมท่ีเหมาะสม  ตลอดจนใหค้ าแนะน าในการปฏิบติังานเพ่ือใหมี้การปรับปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการท างานมากยิ่งข้ึน   

3)  พิจารณารายการระหวา่งกนั   บนพ้ืนฐานของความโปร่งใสของรายการ   ผลประโยชนท่ี์คาดหวงัของ 
บริษทั ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  ตามสภาวะของตลาด  และความขดัแยง้ของผลประโยชน์
ระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัรายการระหวา่งกนัรวมทั้งหมด 13 รายการ  
ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เป็นธุรกรรมท่ีมีความโปร่งใส สมเหตุสมผลและปกป้องผลประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้  
โดยในปี 2563 ไม่มีรายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์มีนยัส าคญัตามขอ้ก าหนด 
 4)  พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทน  โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี  เสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2564  พร้อมค่าตอบแทน 
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 5)  พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6)  พิจารณาสอบทานการปฏิบติังานตามระบบงานท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงบริษทัฯ มีการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตลอดจนกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
 
 
 
 

    ธีระพงษ ์ วิกิตเศรษฐ 
        (ดร.ธีระพงษ ์ วิกิตเศรษฐ) 
                              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 

                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 5.2 

    

หนำ้ 182 

 

รายงานคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหา   บริษทั  ไอ.ซี.ซี.   อินเตอร์เนชัน่แนล   จ ากดั   (มหาชน)   ประกอบดว้ย   

นายธรรมรัตน ์โชควฒันา  เป็นประธานกรรมการสรรหา  นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา  นายบุญเกียรติ โชควฒันา    
นาย มนู ลีลานุวฒัน ์  และนางสาวมญัชุสา ธีรพงษพิ์พฒัน ์เป็นกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
ในกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา มีหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและ
เช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการในการสรรหาโดยใช ้Board Skill Matrix  และรายช่ือบุคคลท่ีมีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษทั 
จดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD)  เพ่ือพิจารณาสรรหา 
บุคคลท่ีมีคุณวฒิุและคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  
การเขา้มามีบทบาทอยา่งมากของเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโนม้ธุรกิจคา้ปลีกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว   
มีความหลากหลายทั้งดา้นความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งไม่จ ากดัเพศ และวยัวฒิุ ตลอดจนไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงปรากฏวา่ในปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคล 
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัแต่อยา่งใด  

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมจ านวน 3 คร้ัง โดยคณะกรรมการสรรหา  (ไม่รวมกรรมการท่ีมี
ส่วนไดเ้สีย) เขา้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุม ไดพิ้จารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑแ์ละสอดคลอ้ง
กบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งไดพิ้จารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 

 
                                                                                                                          ธรรมรัตน ์ โชควฒันา 
        (นายธรรมรัตน ์ โชควฒันา) 
         ประธานกรรมการสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   ประกอบดว้ย         

นายบุญเกียรติ โชควฒันา เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นายธรรมรัตน ์โชควฒันา  และนางสาวมญัชุสา        
ธีรพงษพิ์พฒัน ์เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ตามท่ี 
ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  มีหนา้ท่ีหลกัดงัน้ี 

1. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ยและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง   ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล   เน่ืองจากค่าตอบแทนเป็นปัจจยัส าคญัในการ 
เชิญชวน และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใหอ้ยูคู่่องคก์ร อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย 
สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดประสิทธิภาพการท างาน 

2. พิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เป็นรายบุคคล ใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงอ านาจหนา้ท่ี   ความรับผิดชอบ  และเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนั ภายในวงเงินท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั  เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

ในปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง โดยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน  รวมทั้งไดพิ้จารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกปี 
และไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหาร ไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้  ซ่ึง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  
และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั 
  
 
 
 
 
                          บุญเกียรติ  โชควฒันา 
        (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา) 
             ประธานกรรมการพิจาณาค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เห็นความส าคญัของการบริหารความเส่ียง
ขององคก์ร  จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยนายอมร อศัวานนัท ์เป็นประธาน
คณะกรรมการ   นายธรรมรัตน ์โชควฒันา   นางสาวมญัชุสา   ธีรพงษพิ์พฒัน ์  นางสาวเยาวลกัษณ์   นามกรณ์   
นายโยธิน สุวรรณเกษร์  และนางดวงฤดี มิลินทางกรู เป็นกรรมการเลขานุการ  และท่ีประชุมกรรมการบริษทั  
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ไดแ้ต่งตั้งนายวิริทธ์ิพล  ชยัถาวรเสถียร  และดร.จีรภทัร  เจริญชยักรณ์ เขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง  เพ่ิมอีก 2 ท่าน 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดมุ่้งเนน้การเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหาร
ความเส่ียงในระดบัปฏิบติัการ โดยประเมินความเส่ียงดา้นขั้นตอนการปฏิบติั (Operational Risk) ความเส่ียงดา้นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความเส่ียงการทุจริตภายในองคก์ร (Fraud Risk)  ความเส่ียงการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Corruption 
Risk) ความเส่ียงเก่ียวกบั Ransomware  ฯลฯ โดยไดก้ าหนดวิธีการด าเนินการ การติดตาม และสร้างเคร่ืองมือเพ่ือ
สนบัสนุนการด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้เพ่ือใหบุ้คลากรในองคก์รสามารถปฏิบติังานและลดความ
เส่ียงต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  รวมทั้ง บริษทัฯ ไดป้รับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขยายการวางระบบ 
Enterprise Resource Planning (ERP) Phase II เพ่ือครอบคลุม module งานส าคญัเพ่ิมเติม คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงไดติ้ดตามการวางระบบงานทั้ง  Phase II   มุ่งเนน้การน าระบบมาช่วยในการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพ  และลด
ความเส่ียงการทุจริต  ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน  

ในปี 2563  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  มีการประชุมทั้งหมด 12 คร้ัง โดยด าเนินการประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
1. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สอดคลอ้ง เหมาะสม  

และสนบัสนุนใหอ้งคก์ร สามารถบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2. ใหค้วามเห็นประเดน็และขอบเขตความเส่ียงขององคก์ร ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ ความ

เส่ียงดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความเส่ียงดา้นการทุจริต  ความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก เช่น ความผนัผวนของค่าเงิน  ความเส่ียงดา้นการเงิน  ความเส่ียง
ผลกระทบจากคู่แข่ง  Market Trend ท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ตลาด Online มากข้ึน  และความเส่ียงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19  เป็นตน้ 

3. ติดตามและแนะน าใหฝ่้ายจดัการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ ทั้งปัจจยัภายนอก และปัจจยั
ภายในท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการท างานขององคก์ร  เพ่ือปรับเปล่ียนการด าเนินการใหท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลง ลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว 

4. รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั อยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความมัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง

กบัระบบควบคุมภายใน  และแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 
           อมร  อศัวานนัท ์
       (นายอมร  อศัวานนัท)์ 
          ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาล  บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ย นายนพพร     
พงษเ์วช เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาล นายณฐัพฒัน ์ เพช็รรัตนาภรณ์   นางสาวมญัชุสา  ธีรพงษพิ์พฒัน ์ และ    
นางดวงฤดี  มิลินทางกรู เป็นกรรมการธรรมาภิบาล  และท่ีประชุมกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี  15  พฤษภาคม  2563  
ไดแ้ต่งตั้ง  นางชยัลดา  ตนัติเวชกลุ  กรรมการบริษทั  เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการธรรมาภิบาล  เพ่ิมอีก  1 ท่าน 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ซ่ึงก าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล  โดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มี
การบริหารจดัการอยา่งโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได ้ มีความเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  และมีการ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
 ในปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวม 8 คร้ัง  ซ่ึงกรรมการเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อย
เปอร์เซ็นต ์ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

 ทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  รวมทั้งส่งเสริมและติดตามใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี  2560  (CG Code)   เพ่ือประโยชนใ์นการสร้างคุณค่าให้
กิจการ  และเห็นชอบกบัหลกัการท่ีใชใ้นปัจจุบนั  ยงัมีความเหมะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษทั   พร้อม
เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2563  และ  แบบ 56-1  ของบริษทั 

 ก ากบัดูแลใหจ้ดัท า “นโยบายและหลกัปฏิบติั”  ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ปี  2560  (CG Code)  เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมดูแลติดตามใหป้ปฏิบติัตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไว  ้

 ดูแลและสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บผล
ประเมินการก ากบัดูแลกิจการในระดบั “ดีเลิศ” ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 4  ในโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการ
บริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี  2563  

 ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ของบริษทั 
 ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทั และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้น

การคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  พร้อมติดตามใหมี้การปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้
 ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกบัระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัอ านาจอนุมติั  เพ่ือใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัการ

ปฏิบติังานในปัจจุบนั 
 ก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอระเบียบวาระการ

ประชุม  และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ล่วงหนา้ก่อนการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วนัท่ี  1 - 30  ธนัวาคม  2563 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

สารจากผู้บริหาร

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการผู้อำ นวยการ

และรองประธานกรรมการบริหาร

บริิษััท ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์ิเนชัั่�นแนล จำำ�กััด (มห�ชั่น) ดำ�เนินธุุริกิัจำม� 

ย�วน�นกัว่� 56 ปีี ภ�ยใต้หลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริที�ดี ยึดหลักัจำริิยธุริริม 

คุุณธุริริม และคุว�มรัิบผิิดชั่อบต่อผู้ิมีส่่วนได้ส่่วนเสี่ยของบริิษััทฯ ม�โดยตลอด 

และยึดถืือเป็ีนคุว�มรัิบผิิดชั่อบของบริิษััทฯ ที�ต้องดำ�เนินธุุริกิัจำให้เกิัด 

กั�ริพััฒน�อย่�งยั�งยืนแก่ับริิษััทฯ อย่�งต่อเนื�อง

 

ตลอดปีี 2563 ที�ผ่ิ�นม� เศริษัฐกิัจำทั�วโลกัได้รัิบผิลกัริะทบจำ�กั

ส่ถื�นกั�ริณ์แพัร่ิริะบ�ดของไวรัิส่โคุวิด-19 ผู้ิคุนทุกัชั่�ติทุกัภ�ษั� ทุกัภ�คุรัิฐ 

ทุกัภ�คุธุุริกิัจำ ต่�งอยู่ในภ�วะวิกัฤติท�งเศริษัฐกิัจำกัันทั�งสิ่�น ปีริะเทศไทย

ของเริ�ก็ัปีริะส่บปัีญห�เช่ั่นกััน แต่ผู้ิบริิห�ริและพันักัง�นของ บริิษััท ไอ.ซีี.ซีี. 

อินเตอร์ิเนชัั่�นแนล จำำ�กััด (มห�ชั่น) ทุกัคุน ยังคุงยืนหยัดต่อสู้่ เพืั�อฝ่่�ฟััน

ให้ธุุริกิัจำขององค์ุกัริก้ั�วพ้ันวิกัฤตินี�ไปีให้ได้ และด้วยกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำภ�ยใต้ 

นโยบ�ยกั�ริพััฒน�องค์ุกัริอย่�งยั�งยืน ก็ัทำ�ให้เริ�ก้ั�วผ่ิ�นส่ถื�นกั�ริณ์ 

ดังกัล่�วม�ได้อย่�งดี

บริิษััท ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์ิเนชัั่�นแนล จำำ�กััด (มห�ชั่น) ยังคุงเชืั่�อว่� 

กั�ริมุ่งมั�นส่ริ้�งให้เกิัด “คนดีี สิินค้าดีี สัิงคมดีี” เป็ีนนโยบ�ยที�ดี 

ในกั�ริพััฒน�องคุ์กัริอย่�งยั�งยืน เพัริ�ะเริ�เชืั่�อว่� องคุ์กัริใดอุดม 

ด้วย คุนดี มีคุว�มซืี�อสั่ตย์ ไม่เอ�เปีรีิยบผู้ิอื�น จำะนำ�ม�ซึี�งกั�ริส่ร้ิ�งส่ริริค์ุ 

สิ่นคุ้�และบริิกั�ริที�ดี ส่่งผิลให้ธุุริกิัจำของบริิษััทฯ เจำริิญก้ั�วหน้� 

และเอื�อปีริะโยชั่น์ต่อสั่งคุมและปีริะเทศชั่�ติ นำ�ม�ซึี�ง

คุว�มเจำริิญอย่�งยั�งยืนของบริิษััทฯ ต่อไปี

มุ่่�งมุ่่�นสร้้าง “คนดีี สินค้าดีี ส่งคมุ่ดีี”

เพ่ื่�อการ้พ่ื่ฒนาอย่�างย่่�งย่่น
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 มุ่งเน้นกั�ริเส่ริิมส่ร้ิ�งให้บุคุล�กัริเป็ีนคุนดี มีคุว�มซืี�อสั่ตย์ ไม่

เอ�เปีรีิยบผู้ิอื�นทั�งคูุ่คุ้� ลูกัคุ้� สั่งคุมและปีริะเทศชั่�ติ ปีฏิิบัติง�น

ต�มนโยบ�ยกั�ริต่อต้�นคุอร์ิรัิปีชัั่�นอย่�งเคุร่ิงคุรัิด อีกัทั�งส่ร้ิ�งเส่ริิม

ให้ผู้ิบริิห�ริและพันักัง�นเข้�ใจำคุว�มหม�ยในวิธีุกั�ริปีฏิิบัติตน 

ส่�นต่อเจำตน�ริมณ์ในเรืิ�องของกั�ริให้ 5 ปีริะกั�ริ ได้แก่ั ให้คุว�มรู้ิ 

ให้อภัย ให้คุว�มช่ั่วยเหลือ ให้ชีั่วิต และให้คุว�มรัิกั โดยในปีี 2563 

บริิษััทยังคุงส่�นต่อในเรืิ�องของกั�ริให้คุว�มรู้ิแก่ัพันักัง�นภ�ยใน

องค์ุกัริเป็ีนหลักั เห็นได้จำ�กัโคุริงกั�ริต่�ง ๆ ที�จัำดตั�งเพืั�อพััฒน�

บุคุล�กัริในทุกัมิติ เช่ั่น กั�ริอบริมเพืั�อพััฒน�ศักัยภ�พัพันักัง�น 

ให้พัร้ิอมรัิบกั�ริเปีลี�ยนแปีลงท�งธุุริกิัจำดิจิำทัล ริวมถึืงส่่งเส่ริิมให้

พันักัง�นตริะหนักัถึืงกั�ริให้ในทุกัมิติ โดยเฉพั�ะอย่�งยิ�ง กั�ริให้

คุว�มชั่่วยเหลือ ให้อภัย ให้ชีั่วิต และให้คุว�มรัิกัจำ�กัภ�ยในสู่่

ภ�ยนอกัองค์ุกัริต�มลำ�ดับ 

 กั�ริพััฒน�สิ่นคุ้�และบริิกั�ริ ยึดหลักักั�ริให้โดยมุ่งเน้นกั�ริมอบ 

ปีริะส่บกั�ริณ์ที�ดีให้กัับลูกัคุ้� โดยคุำ�นึงถืึง Customer Journey 

เป็ีนหลักั เพืั�อให้ลูกัคุ้�มีคุว�มสุ่ขในกั�ริใชั่้ผิลิตภัณฑ์์และกั�ริให้

บริิกั�ริ ดังนั�น สิ่นคุ้�ทุกัชิั่�นจำะอยู่ภ�ยใต้กั�ริคุวบคุุมคุุณภ�พัต�ม

ม�ตริฐ�นของบริิษััทฯ อย่�งเคุร่ิงคุรัิด ตั�งแต่ขั�นตอนกั�ริผิลิตจำนถึืง

บริิกั�ริหลังกั�ริข�ย ห�กัลูกัคุ้�ไม่ได้รัิบคุว�มพึังพัอใจำในสิ่นคุ้�หรืิอ

บริิกั�ริ จำะเข�้สู่่กัริะบวนกั�ริตริวจำส่อบ และลกูัคุ้�จำะไดรั้ิบกั�ริดแูล

อย่�งดีที�สุ่ดจำ�กัศูนย์ลูกัคุ้�สั่มพัันธ์ุของบริิษััทฯ ต่อไปี 

 กั�ริส่นับส่นุนให้บุคุล�กัริมีคุว�มรัิบผิิดชั่อบต่อสั่งคุม และ 

สิ่�งแวดล้อมในทุกัมิติ ยังคุงเป็ีนแนวท�งปีฏิิบัติของบริิษััทฯ ม�อย่�ง

ต่อเนื�อง ดังนั�น กั�ริพััฒน�ผิลิตภัณฑ์์ จำะใส่่ใจำผิลกัริะทบต่อสิ่�งแวดล้อม 

แบบบูริณ�กั�ริทั�งกัริะบวนกั�ริ จำ�กัต้นนำ�� กัล�งนำ�� สู่่ปีล�ยนำ�� 

นอกัจำ�กันี�ยังส่นบัส่นนุกิัจำกัริริมที�เอื�อปีริะโยชั่นแ์ละส่ริ�้งส่ริริคุสิ์่�งที�

ดีง�มต่อสั่งคุมอย่�งต่อเนื�อง เช่ั่น ส่่งเส่ริิมกั�ริให้ชีั่วิตด้วยกิัจำกัริริม

บริิจำ�คุโลหิตให้แก่ัส่ภ�กั�ชั่�ดไทย ส่่งเส่ริิมจำริิยธุริริมคุุณธุริริมด้วย

กิัจำกัริริมตักับ�ตริในวันส่ำ�คัุญท�งศ�ส่น� และหลักัคิุดในกั�ริดำ�เนิน

ชีั่วิต และร่ิวมใจำจัำดกิัจำกัริริมเพืั�อส่ร้ิ�งคุุณภ�ชีั่วิตที�ดีแก่ัชุั่มชั่น และ

สิ่�งแวดล้อม เป็ีนต้น

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

คนดี

สินค้าดี

สังคมดี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

ข้อมูลองค์กร

บริิษััท ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์ิเนชัั่�นแนล จำำ�กััด (มห�ชั่น) ก่ัอตั�งขึ�นในปีี 2507

โดยมีพันักัง�นเพีัยง 7 คุน ภ�ยใต้ชืั่�อห้�งหุ้นส่่วน จำำ�กััด อินเตอร์ิเนชัั่�นแนลคุอส่เมติกัส์่ (เพีั�ยซี)

รัิบเป็ีนตัวแทนจำำ�หน่�ยผิลิตภัณฑ์์ชุั่ดชัั่�นใน “ว�โก้ั” จำ�กัปีริะเทศญี�ปุ่ีน 

รัิบเป็ีนตัวแทนจำำ�หน่�ยผิลิตภัณฑ์์สุ่ภ�พับุรุิษั “แอร์ิโริว์” จำ�กัปีริะเทศส่หรัิฐอเมริิกั� 

ได้รัิบอนุมัติจำ�กักัริะทริวงกั�ริคุลังให้เป็ีนบริิษััทจำดทะเบียนในตล�ดหลักัทรัิพัย์แห่งปีริะเทศไทย

รัิบเป็ีนตัวแทนจำำ�หน่�ยผิลิตภัณฑ์์แฟัชัั่�นส่ตรีิ “อิโตคิุน” 

รัิบเป็ีนตัวแทนจำำ�หน่�ยผิลิตภัณฑ์์สุ่ภ�พับุรุิษั “กีัล�โริซี” จำ�กัปีริะเทศฝ่รัิ�งเศส่ 

รัิบเป็ีนตัวแทนจำำ�หน่�ยผิลิตภัณฑ์์สุ่ภ�พับุรุิษัและส่ตรีิ “ล�คุอส่” จำ�กัปีริะเทศฝ่รัิ�งเศส่

รัิบเป็ีนตัวแทนจำำ�หน่�ยผิลิตภัณฑ์์ที�ใช้ั่ในกีัฬ�ริะดับโลกั “มิซูีโน่”

จำดทะเบยีนแปีริส่ภ�พัเปีน็บริิษััท มห�ชั่น จำำ�กััด และไดเ้ปีลี�ยนชืั่�อเป็ีนบริิษััท ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอริเ์นชั่ั�นแนล 

จำำ�กััด (มห�ชั่น) 

เพืั�อส่ะท้อนต้นกัำ�เนิดและแนวคิุดของบริิษััทที�เป็ีน ASIAN อย่�งเต็มตัว จึำงได้มีกั�ริเปีลี�ยนสั่ญลักัษัณ์

ของบริิษััทใหม่ โดย I แทนชืั่�อบริิษััท ตัว C ซ้ีอนกััน 2 ตัวลักัษัณะคุล้�ยรูิปีโลกั ภ�ยในปีริะกัอบ

ด้วย มังกัริ แทนจัำกัริริ�ศี มะโริง หม�ยถึืงปีีที�ก่ัอตั�งบริิษััท (พั.ศ. 2507) และ หนู แทนจัำกัริริ�ศี ชั่วด 

หม�ยถึืงปีีที�มีกั�ริเปีลี�ยนชืั่�อ เมื�อริวมกัันจำะหม�ยถืึงคุว�มยิ�งใหญ่แห่งเอเชีั่ยที�มีอำ�น�จำบ�ริมีสู่ง 

ขณะเดียวกัันก็ัมีคุว�มคุล่องตัว พัร้ิอมที�จำะเผิชิั่ญหน้�กัับทุกัส่ถื�นกั�ริณ์ด้วยคุว�มอดทน

2507

2513

2518

2521

2525

2527

2531

2534

2537

2539
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รัิบเป็ีนตัวแทนจำำ�หน่�ยผิลิตภัณฑ์์สุ่ภ�พับุรุิษัและส่ตรีิ “DAKS” จำ�กัปีริะเทศอังกัฤษั

ริิเริิ�มมหกัริริมส่่งออกัสิ่นคุ้�ในเคุรืิอส่หพััฒน์ “ส่หกัรุิ�ปีเอ็กัซ์ีปีอร์ิต’98”

หรืิอ “ส่หกัรุิ�ปีแฟัร์ิ” ในปัีจำจุำบัน

เริิ�มธุุริกิัจำสิ่นคุ้� BSC (BEST SELECTED COLLECTION)

จัำดตั�ง His & Her Shop แห่งแริกั ณ ศูนย์กั�ริคุ้�บิ�กัเจีำยง จำ. หนองคุ�ย

จัำดตั�งโคุริงกั�ริ 108 SHOP เพืั�อส่นับส่นุนกั�ริคุ้�ปีลีกัของคุนไทย

และนำ�ริะบบ QRMS (Quick Response Marketing System) ม�ใช้ั่ในกั�ริบริิกั�ริกั�ริข�ย

โดยติดตั�งริะบบ ณ จุำดจำำ�หน่�ยสิ่นคุ้�ทั�วปีริะเทศ

 

จัำดตั�งอ�คุ�ริส่ำ�นักัง�นใหม่ด้วยโคุริงส่ร้ิ�งอ�คุ�ริแฝ่ดสู่ง 6 ชัั่�น ในบริิเวณใกัล้เคีุยงอ�คุ�ริเดิม และ

ยังคุงใช้ั่จำนถึืงปัีจำจุำบัน  และริิเริิ�มโคุริงกั�ริปีริะกัวดนวัตกัริริมเคุรืิอส่หพััฒน์ CHIRMAN AWARDS

จัำดตั�งส่ถื�นีโทริทัศน์ผ่ิ�นด�วเทียม S Channel

 

ขย�ยช่ั่องท�งกั�ริข�ยไปียังช่ั่องท�งออนไลน์ eThailandBEST.com และจัำดตั�งโคุริงกั�รินวัตกัริริม 

ICC INNOVATION AWARDS

ก่ัอตั�งศูนย์จัำดจำำ�หน่�ยเคุรืิ�องส่ำ�อ�งภ�ยใต้คุอนเซ็ีปีต์ ส่ถื�นีแห่งคุว�มง�ม Beauty Station

 

เซ็ีนสั่ญญ�คุว�มร่ิวมมือกัับ ADK Emotion Inc. รัิบสิ่ทธิุ�ดูแลลิขสิ่ทธิุ�คุ�แริคุเตอร์ิ Kumamon

ในปีริะเทศไทยอย่�งเป็ีนท�งกั�ริ

2540

2541

2542

2545

2546

2547

2551

2559

2561

2562

 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) เติมเต็มไลฟ์์สไตล์ของผู้บริโภคทุกเพศ

ทุกวัยอย่างครบครัน ด้วยผลิตภัณฑ์์และบริการที่มีคุณภาพระดับสากล ได้แก่ 

 1. เคร่่องสำาอางและเคร่่องหอม 5. เคร่่องหนังและเคร่่องประดับ 

 2. เคร่่องแต่งกายสุภาพบุรุษ 6. เคร่่องกีฬา

 3. เคร่่องแต่งกายสุภาพสตรี  7. เคร่่องใช้ภายในบ้าน

 4. เคร่่องแต่งกายเด็ก
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	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยม
 ในฐ�นะผู้ินำ�ด้�นกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำ คุณะกัริริมกั�ริและผู้ิบริิห�ริไดด้ำ�เนินง�น 

ต�มแบบแผินวิสั่ยทัศน์ พัันธุกิัจำ และกัลยุทธ์ุที�ได้ว�งไว้ และเพืั�อให้ 

กั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำส่อดคุล้องกัับกั�ริแข่งขันของตล�ด และมีจุำดมุ่งหม�ย 

ไปีในทิศท�งเดียวกััน

 ดังนั�น ในปีี 2561 คุณะกัริริมกั�ริและผู้ิบริิห�ริจึำงได้ร่ิวม

พิัจำ�ริณ�ทบทวน กัำ�หนดวิสั่ยทัศน์ พัันธุกิัจำ และกัลยุทธ์ุใหม่ 

เพืั�อเปี็นแผินง�นในกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำในริะยะเวล� 3 ปีี 

โดยเริิ�มในปีี 2562-2564 ดังนี�

ปี 2561 ปี 2562-2564

วิสัยทัศน์ : 
 มุ่งมั�นเป็ีนบริิษััทชัั่�นนำ�ของคุนไทยที�ดำ�เนินธุุริกิัจำ

สู่่ริะดับส่�กัล มุ่งส่ร้ิ�งนวัตกัริริม และพััฒน�บริิษััทฯ 

โดยยึดหลักัคุุณธุริริม และจำริิยธุริริมสู่่อน�คุตที�ยั�งยืน 

วิสัยทัศน์ : 
 มุ่งมั�นเป็ีนบริิษััทชัั่�นนำ�ของคุนไทยที�ดำ�เนินธุุริกิัจำ

สู่่ริะดับส่�กัล มุ่งส่ร้ิ�งนวัตกัริริม และพััฒน�บริิษััทฯ 

โดยยึดหลักัคุุณธุริริมและจำริิยธุริริมสู่่อน�คุตที�ยั�งยืน

พันธกิจ :

1
ส่ร้ิ�งตล�ดใหม่โดยนำ�เทคุโนโลยีม�อำ�นวยคุว�มส่ะดวกั 
และส่ร้ิ�งปีริะส่บกั�ริณ์ใหม่

2
ส่ร้ิ�งแบรินด์แฟัชัั่�นของตนเองเพืั�อคุว�มฉับไว และ 
บริิห�ริต้นทุนที�ได้เปีรีิยบเหนือคูุ่แข่ง

3
ส่ร้ิ�ง His & Her Shop Hub ขย�ยเคุรืิอข่�ยในกั�ริ
เชืั่�อมโยงลูกัคุ้�

4
รัิกัษั�ตล�ดที�มีอยู่ด้วยกั�ริส่ร้ิ�งกัริะบวนกั�ริ และริะบบ
กั�ริปีรัิบตัวให้ริวดเร็ิวและมีปีริะสิ่ทธิุภ�พั

5
พััฒน�ริะบบปีฏิิบัติง�น ด้วยกั�ริพััฒน�ริะบบเทคุโนโลยี
ส่�ริส่นเทศและดิจิำทัลอย่�งคุริบวงจำริ

6
ปีรัิบภ�พัลักัษัณ์ด้วยกั�ริปีริับกัริะบวนกั�ริทำ�ง�น 
คุวบคูุ่กัับกั�ริผิส่มผิส่�นกั�ริเริียนรู้ิริะหว่�งคุนรุ่ินใหม่
และรุ่ินปัีจำจุำบัน

7
ส่ร้ิ�งและพััฒน�บุคุล�กัริให้มีคุว�มทันส่มัยเน้นทักัษัะ
คุว�มชั่ำ�น�ญ เข้�ใจำปีริะสิ่ทธิุภ�พั กั�ริทำ�ง�นอย่�ง
คุริบวงจำริ

8
ร่ิวมมือกัับส่ถื�บันกั�ริศึกัษั�หริือส่ถื�นีวิจัำย ดึงดูด
พันักัง�นรุ่ินใหม่ที�มีคุว�มคิุดแตกัต่�งหล�กัหล�ย มี
พัลังพัร้ิอมเรีิยนรู้ิคูุ่ปีริะส่บกั�ริณ์ขององค์ุกัริ

พันธกิจ :

1
วิจัำยและพััฒน�นวัตกัริริม ออกัแบบและจัำดห�ผิลิตภัณฑ์์ 
ใหม่ ๆ

2

ร่ิวมมือกัับพัันธุมิตริท�งธุุริกิัจำในกั�ริพััฒน�แบรินด์
สิ่นคุ้�ใหม่ ๆ พัร้ิอมทั�งกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ กั�ริข�ย
และกั�ริตล�ดยุคุใหม่ เพืั�อเส่ริิมส่ร้ิ�งผิลิตภัณฑ์์ภ�ยใต้
แบรินด์ต่�ง ๆ ให้เข้มแข็ง

3
พััฒน�ช่ั่องท�งกั�ริจัำดจำำ�หน่�ยรูิปีแบบใหม่ ที�หล�กัหล�ย 
ทันส่มัยและผิส่มผิส่�น ส่�ม�ริถืตอบส่นองวิถีืชีั่วิต 
และตริงกัับคุว�มต้องกั�ริของลูกัคุ้�แต่ละกัลุ่ม

4
เพิั�มปีริะสิ่ทธิุภ�พัและพััฒน�คุว�มส่�ม�ริถืในกั�ริ
บริิห�ริจัำดกั�ริ ด้วยเทคุโนโลยีส่�ริส่นเทศที�ทันส่มัย 

5
มุ่งมั�นที�จำะพััฒน�องคุ์กัริที�มีธุริริม�ภิบ�ลเติบโตอย่�ง
ต่อเนื�อง
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กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

9

1

2

3

4

5

กลยุทธ์ ส่ร้ิ�ง ออกัแบบ และจัำดห�ผิลิตภัณฑ์์ใหม่ ๆ  ที�น่�ส่นใจำ ผ่ิ�นกั�ริวิจัำย 

และพััฒน�นวัตกัริริม  ที�มีคุว�มหล�กัหล�ย ส่�ม�ริถืตอบส่นองคุว�มตอ้งกั�ริ 

ของลูกัคุ้� ทั�งในปีริะเทศและต่�งปีริะเทศ

กลยุทธ์ พััฒน�แบรินด์สิ่นคุ้�ใหม่ ๆ ด้วยกั�ริร่ิวมมือกัับพัันธุมิตริท�งธุุริกิัจำ  

พัร้ิอมทั�งจัำดกั�ริด้�นกั�ริข�ยและกั�ริตล�ดที�เหม�ะส่มกัับยุคุส่มัย เพืั�อเส่ริิม

ส่ร้ิ�งคุว�มเข้มแข็ง  เป็ีนผู้ินำ�ในตล�ด

กลยุทธ ์ผิส่มผิส่�นคุว�มทนัส่มยัท�่มกัล�งคุว�มหล�กัหล�ย ผ่ิ�นกั�ริพััฒน�

ช่ั่องท�งกั�ริจำำ�หน่�ยรูิปีแบบใหม่ ๆ  ที�ตริงกัับคุว�มต้องกั�ริของลูกัคุ้�แต่ละ

กัลุ่ม  โดยนำ�เทคุโนโลยีม�ใช้ั่อำ�นวยคุว�มส่ะดวกัแก่ัลูกัคุ้�จำนส่�ม�ริถืส่ร้ิ�ง

คุว�มปีริะทับใจำสู่งสุ่ดได้

กลยุทธ์ เพิั�มและพััฒน�ขีดคุว�มส่�ม�ริถืในกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริ เทคุโนโลยี

และซีพััพัล�ยเชั่นคูุ่กัับพัันธุมติริท�งกั�ริคุ้� ตั�งแต่กั�ริผิลติถึืงโลจิำส่ติกัส์่  เพืั�อ

ส่่งมอบและตอบส่นองคุว�มต้องกั�ริของลูกัคุ้�อย่�งริวดเร็ิว

กลยุทธ์ เติบโตอย่�งต่อเนื�องบนหลักัธุริริม�ภิบ�ล เพืั�อมอบสิ่�งที�ดี ๆ  

ตอบแทนอย่�งยั�งยืนให้กัับผู้ิถืือหุ้น นักัลงทุน พัันธุมิตริ ผู้ิเกีั�ยวข้อง ริวม

ถึืงพััฒน�บุคุล�กัริในองค์ุกัริอย่�งต่อเนื�องให้มีศักัยภ�พั และพัร้ิอมต่อกั�ริ

เปีลี�ยนแปีลงและแข่งขัน



ห่วงโซ่คุณค่า
การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า เป็นยุทธศาสตร์ที่สำาคัญในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในทุกขั้นตอนและ 

ทุกกระบวนการของห่วงโซ่คุณค่า เพ่่อสร้างความย่ังยืนในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นนำา้จนถึงปลายนำ้า และสร้างคุณค่าให้กับทุก
สินค้าและบริการภายในบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจััดหาจััดซื้้�อ การผลิิต

การกระจัายสิินค้้า

 ในฐ�นะผู้ินำ�ในกั�ริผิลิตสิ่นคุ้�อุปีโภคุ

และบริิโภคุ บริิษััทฯ ให้คุว�มส่ำ�คัุญกัับ

กัริะบวนกั�ริจัำดซืี�อจัำดจ้ำ�งที�มีปีริะสิ่ทธิุภ�พั มี

คุว�มโปีร่ิงใส่ ตริวจำส่อบได้ด้วย

• พััฒน�ศักัยภ�พัคูุ่คุ้�ให้เติบโตไปีพัร้ิอมกัับ

บริิษััทฯ โดยกัำ�หนดแนวท�งปีฏิิบัตสิ่ำ�หรัิบ

คูุ่คุ้� คุวบคูุ่ไปีกัับกั�ริพิัจำ�ริณ�ตริวจำส่อบ

คุุณภ�พัและกัริะบวนกั�ริจัำดกั�ริเพืั�อให้

เป็ีนไปีต�มม�ตริฐ�น 

• จัำดตั� งกัริะบวนกั�ริจำัด ซืี�อจัำดจ้ำ�งที� มี

ม�ตริฐ�น คัุดเลือกัคูุ่คุ้�เฉพั�ะที�มีคุว�ม

รัิบผิิดชั่อบต่อสั่งคุม เพืั�อให้ลูกัคุ้�มั�นใจำว่�

สิ่นคุ้�และบริิกั�ริเป็ีนมิตริต่อสิ่�งแวดล้อม

ตั�งแต่ต้นนำ�� กัล�งนำ�� และปีล�ยนำ��ตลอด

อ�ยุกั�ริใช้ั่ง�นของผิลิตภัณฑ์์

 บริิษััทฯ ให้คุว�มส่ำ�คัุญและใส่่ใจำใน

กัริะบวนกั�ริผิลิตทุกัขั�นตอนด้วย

• คุวบคุุมคุุณภ�พัสิ่นคุ้�ให้ถูืกัต้องและ

เป็ีนไปีต�มข้อตกัลงท�งกัฎหม�ยและ

ม�ตริฐ�นกั�ริจำัดกั�ริต่�ง ๆ ต�มหลักั 

ส่�กัล สิ่�งแวดล้อม คุว�มปีลอดภัย และ 

ผู้ิบริิโภคุ เช่ั่น ISO HACCAP เป็ีนต้น 

• เลือกัใช้ั่วัตถุืดิบที�มีคุุณภ�พัและปีลอดภัย 

โดยคุำ�นึงถึืงสุ่ขอน�มัยที�ดีเป็ีนหลักั 

• ใช้ั่ทรัิพัย�กัริในกั�ริผิลิตให้เกิัดปีริะโยชั่น์

อย่�งสู่งสุ่ด ริวมถึืงมุ่งมั�นให้พันักัง�น

ในบริิษััทคิุดคุ้นนวัตกัริริมใหม่ ๆ ผ่ิ�น

โคุริงกั�ริปีริะกัวดนวัตกัริริมปีริะจำำ�ปีี เช่ั่น 

INNOVATION

 บริิษััทฯ มุ่งมั�นส่ร้ิ�งริะบบกั�ริกัริะจำ�ยส่ินคุ้�ที�มีปีริะสิ่ทธิุภ�พั คุริอบคุลุมทุกัพืั�นที�ทั�วปีริะเทศ

และต่�งปีริะเทศด้วย 

• กั�ริส่่งมอบสิ่นคุ้�คุวบคูุ่ไปีกัับบริิกั�ริอย่�งมืออ�ชีั่พั 

• ใช้ั่เทคุโนโลยทีี�ทันส่มยัในกั�ริจำดัเกับ็ส่นิคุ�้ และจำดักั�ริริะบบขนส่่งผิ�่นเคุริอืข่�ยโลจำสิ่ติกัส์่ของบริิษััทฯ 

โดยคุริอบคุลุมทั�งในและต่�งปีริะเทศ

10 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
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เป้้าหมายในป้ี 2564
 บริษัทฯ มุ่งม่ันสู่การเป็นบริษัทจัดจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถจดัหาสนิคา้ทีห่ลากหลาย และบรกิารไดต้รงใจลกูคา้ พรอ้มมุง่ม่ันพฒันา
พนักงานในองค์กรให้มีศักยภาพเท่าทันการเปลีย่นแปลงของตลาด

การตลิาดแลิะการขาย

การบริการหลิังการขาย

 บริิษััทฯ มุ่งมั�นในกั�ริส่่งมอบสิ่นคุ้�และบริิกั�ริที�มีคุุณภ�พัให้กัับผู้ิบริิโภคุผ่ิ�นช่ั่องท�งกั�ริจัำด

จำำ�หน่�ยที�หล�กัหล�ย และมีปีริะสิ่ทธิุภ�พั เช่ั่น 

• บริิกั�ริจัำดจำำ�หน่�ยผ่ิ�นแพัลตฟัอร์ิมออนไลน์ และออฟัไลน์ชัั่�นนำ� เพืั�อมุ่งมั�นสู่่กั�ริเป็ีนผู้ินำ�ในกัลุ่ม

สิ่นคุ้�อุปีโภคุและบริิโภคุ 

• ส่ร้ิ�งกิัจำกัริริมส่่งเส่ริิมกั�ริข�ยเพืั�อส่ร้ิ�งคุว�มสั่มพัันธ์ุอันดีอย่�งต่อเนื�อง

• สื่�อส่�ริและปีริะชั่�สั่มพัันธ์ุถึืงคุว�มรัิบผิิดชั่อบต่อผู้ิบริิโภคุ สิ่�งแวดล้อม และสั่งคุมผ่ิ�นโคุริงกั�ริ CSR 

ต่�ง ๆ

 บริิษััทฯ มุ่งมั�นส่่งเส่ริิมกั�ริส่ร้ิ�งคุว�มผูิกัพัันหลังกั�ริข�ยและรัิกัษั�คุว�มสั่มพัันธ์ุอันดีในริะยะ

ย�วกัับคูุ่คุ้� และลูกัคุ้�ด้วย

• จัำดกัริะบวนกั�ริแลกัเปีลี�ยนองคุ์คุว�มรู้ิ กั�ริจัำดปีริะชุั่มคูุ่คุ้�เพืั�อกัำ�หนดแผินกั�ริดำ�เนินท�งธุุริกิัจำ 

ร่ิวมกััน 

• มุ่งมั�นพััฒน�บริริจุำภัณฑ์์ที�เป็ีนมิตริต่อสิ่�งแวดล้อม ริวมถึืงเลือกัใช้ั่วัส่ดุที�ส่�ม�ริถืใช้ั่ซีำ��หรืิอนำ�กัลับม�

ใช้ั่ใหม่ได้
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การพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปร้่ชญาการ้ดีำาเนินธ่ร้กิจ

กลย่่ทธ์ดี้านความุ่ย่่�งย่่น

เป้าหมุ่าย่ดี้านความุ่ย่่�งย่่น

หล่กคิดีสู�ความุ่สำาเร้็จ

ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมัน่พัฒนาองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล การดำาเนินธุรกิจจึงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมอบ
ผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ได้กำาหนดกรอบการดำาเนินงานที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ�งแวดลอ้ม พรอ้มขยายธรุกจิใหม ่ๆ  พฒันาบคุลากรและองคก์รอยา่งตอ่เน่ือง ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาลท่ีด ีเพ่อ่ใหม้ศีกัยภาพ
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขัน

ส่ร้ิ�งคุุณคุ่�คุนดี : ปีริะพัฤติ ปีฏิิบัติตนเป็ีน

คุนดีบนพืั�นฐ�นคุว�มซืี�อสั่ตย์สุ่จำริิต ต่อตนเอง 

องค์ุกัริ และสั่งคุม

ส่ร้ิ�งมูลคุ่�ธุุริกิัจำ : พััฒน�คุุณภ�พัสิ่นคุ้� 

บริิกั�ริ ให้ส่อดคุล้องกัับคุว�มต้องกั�ริของผู้ิ

มีส่่วนได้ส่่วนเสี่ย

ส่ร้ิ�งโอกั�ส่ท�งสั่งคุม : ส่นับส่นุนกิัจำกัริริมที�

เอื�อปีริะโยชั่น์ต่อส่ังคุมอย่�งส่มำ��เส่มอ เพืั�อ

นำ�ไปีสู่่สั่งคุมที�เข้มแข็ง

คนดี

สินค้าดี

สังคมดี

สู้เพื่่�อชนะ

คิดีบวก

วิน่ย่

ศร้่ทธา

ร้วดีเร้็ว

ซื�อส่ตย่์เที�ย่งธร้ร้มุ่

สามุ่่คคี

1

2

3

4

5

6

7

• มุ่งเน้นกั�ริส่ร้ิ�งคุุณคุ่� และพััฒน�คุว�มยั�งยืนในทุกัส่ถื�นกั�ริณ์ ในทุกัธุุริกิัจำทั�งต่อองค์ุกัริ และผู้ิมี

ส่่วนได้เสี่ย 

• กัำ�หนดจำริริย�บริริณท�งธุุริกิัจำ เพืั�อเปีน็แนวท�งปีฏิิบัติใหส้่อดคุลอ้ง ภ�ยใตห้ลกัักั�ริกัำ�กัับดแูลกัจิำกั�ริ

ที�ดี ปีฏิิบัติต่อลูกัคุ้� คูุ่คุ้� ผู้ิถืือหุ้น และผู้ิมีส่่วนได้ส่่วนเสี่ย อย่�งเท่�เทียมและเป็ีนธุริริม

• ส่่งมอบคุุณภ�พัชีั่วิตที�ดีให้ผู้ิบริิโภคุ โดยหลักักั�ริส่ำ�คัุญของบริิษััท “คุนดี สิ่นคุ้�ดี สั่งคุมดี” 

• บริิห�ริง�นบนพืั�นฐ�นแห่งคุว�มรัิบผิิดชั่อบ ซืี�อสั่ตย์สุ่จำริิต มีคุุณธุริริม จำริิยธุริริม ส่่งผิลต่อกั�ริดำ�เนิน

ธุุริกิัจำอย่�งโปีร่ิงใส่ มีปีริะสิ่ทธิุภ�พั ปีริะสิ่ทธิุผิล มั�นคุง และเจำริิญเติบโตอย่�งยั�งยืน



โครงสร้างการจัดการ	
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างย่ังยืนในทุกมิติ  โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  ตามโครงสร้างการจัดองค์กร

ของบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2563  และได้เผยแพร่ผ่านทาง  Website  ของบริษัท  http://www.icc.co.th

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
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CORPORATE AFFAIRS

ISO STEERING COMMITTEE

CORPORATE SYSTEM DEVELOPMENT

VISION COMMITTEE

HUMAN RESOURCE COMMITTEE

REGIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
COMMITTEE

REMUNERATION COMMITTEE

EXECUTIVE CHAIRMAN (CEO)

NOMINATION COMMITTEE

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

PRESIDENT AND VICE
EXECUTIVE CHAIRMAN

EXECUTIVE COMMITTEE

➊

➍

➋ ➌

➊ - ➍ คือ ผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ด้วยความมุ่งม่ันในการพฒันาธรุกจิอยา่งย่ังยนื บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีมบีทบาทสำาคญัในการกำาหนด

ทศิทางของการดำาเนนิธรุกจิ และเพ่อ่ใหม้ัน่ใจวา่ผู้ท่ีมสีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทัฯ ไดร้บัประโยชนร์ว่มกนัท้ังในระยะสัน้และระยะยาว 
จึงมีการกำาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่่อจัดทำาแผนงานตอบสนองที่เหมาะสม อันจะนำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนพ่้นฐาน
ความเป็นธรรมในการดำาเนินธุรกิจกับทุกฝ่่าย ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมถึงได้มีการทบทวนและพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง

ความคาดีหวัง 
• คุ่�ตอบแทนและส่วัส่ดิกั�ริอย่�งเหม�ะส่ม 
• มีแผินในกั�ริอบริมพััฒน�คุว�มรู้ิคุว�มส่�ม�ริถื
• มีคุว�มทัดเทียมและโอกั�ส่ในคุว�มก้ั�วหน้� 
• ดูแลเรืิ�องคุว�มปีลอดภัยและคุุณภ�พัชีั่วิต 
การมีส่ิวนร่วม / วิธีีการส่ิ�อสิาร
• กั�ริฝ่ึกัอบริมเพืั�อพััฒน�คุว�มส่�ม�ริถืต�มแผิน 
 ปีริะจำำ�ปีี
• รัิบฟัังคุว�มคิุดเห็น หรืิอข้อร้ิองเรีิยนพันักัง�น
 (The Voice - QR code)
• ว�ริส่�ริส่�ยใย (ว�ริส่�ริภ�ยในองค์ุกัริ)
• กั�ริสื่�อส่�ริผิ่�นชั่่องท�งต่�งๆ เชั่่น Broadcasting  
 และ Webmail Intranet และ Line group

พนัักงานั

ลููกค้้า คู้�ค้้า

ผูู้้ถืือหุ้้้นั

ความคาดีหวัง
• ให้ผิลตอบแทนกั�ริลงทุนที�สู่งและต่อเนื�อง 
• ผิลกั�ริดำ�เนินง�นที�ดีและเติบโตอย่�งมั�นคุง 
• บริิห�ริง�นด้วยคุว�มโปีร่ิงใส่ เป็ีนธุริริมต�มหลักั 
 บริริษััทภิบ�ล 
• กั�ริเปิีดเผิยข้อมูล 
การมีส่ิวนร่วม / วิธีีการส่ิ�อสิาร
• ปีริะชุั่มส่�มัญผู้ิถืือหุ้นปีริะจำำ�ปีี 
• กั�ริแถืลงผิลกั�ริดำ�เนินง�นริ�ยไตริม�ส่ภ�ยใน 
 ริะยะเวล�ที�กัฎหม�ยกัำ�หนด 
• กั�ริตอบข้อซัีกัถื�มท�งโทริศัพัท์ อีเมลริ�ยง�นปีริะจำำ�ปีี
• จัำดง�น “นักัวิเคุริ�ะห์ นักัลงทุนพับเคุริือส่หพััฒน์”  
 เป็ีนปีริะจำำ�ทุกัปีี 

ความคาดีหวัง 
• ได้รัิบข้อมูลของสิ่นคุ้�และบริิกั�ริอย่�งถูืกัต้อง 
• ริ�คุ�ของสิ่นคุ้�และบริิกั�ริมีคุว�มเหม�ะส่ม
• ได้รัิบสิ่นคุ้�และบริิกั�ริมีคุว�มเหม�ะส่ม 
• มีสิ่นคุ้�ที�ช่ั่วยลดผิลกัริะทบต่อสิ่�งแวดล้อมเป็ีนท�งเลือกั 
• กั�ริรัิบปีริะกัันสิ่นคุ้�และบริิกั�ริ
• กั�ริรัิกัษั�คุว�มลับของข้อมูลลูกัคุ้� 
การมีส่ิวนร่วม / วิธีีการส่ิ�อสิาร
• กั�ริเข้�พับลูกัคุ้� 
• กั�ริจัำดง�นแส่ดงและจัำดจำำ�หน่�ย 
• กั�ริสื่�อส่�ริผ่ิ�นช่ั่องท�งต่�ง ๆ 
• กั�ริทำ�กิัจำกัริริมร่ิวมกัับลูกัคุ้� 
• จัำดตั�ง ICC Call Center บริิกั�ริศูนย์ข้อมูลลูกัคุ้�สั่มพัันธ์ุ 
• กั�ริมีช่ั่องท�งให้ลูกัคุ้�ได้แส่ดงข้อเส่นอแนะและ 
 ข้อร้ิองเรีิยน

ความคาดีหวัง
• ปีฏิิบัติให้เป็ีนไปีต�มข้อตกัลงเงื�อนไขท�งกั�ริคุ้�และ 
 ให้ข้อมูลที�ถูืกัต้อง 
• ส่ร้ิ�งสั่มพัันธุภ�พัและคุว�มเข้�ใจำที�ดีต่อกััน 
• แลกัเปีลี�ยนคุว�มรู้ิ ร่ิวมกัันพััฒน�สิ่นคุ้�และบริิกั�ริ  
 เพิั�มคุุณคุ่�ให้แก่ัสิ่นคุ้�และบริิกั�ริ
การมีส่ิวนร่วม / วิธีีการส่ิ�อสิาร
• กั�ริสื่�อส่�ริผ่ิ�นช่ั่องท�งต่�ง ๆ 
• กั�ริจำัดปีริะชัุ่มคูุ่คุ้�เป็ีนปีริะจำำ�ทุกัปีีเพืั�อส่่งเส่ริิมและ 
 ชีั่�แจำงแนวท�งกั�ริดำ�เนินง�น 
• กั�ริเยี�ยมเยียนคูุ่คุ้�เพืั�อริับฟัังคุว�มคุิดเห็นและ 
 ข้อเส่นอแนะ 
• กั�ริมีช่ั่องท�งกั�ริรัิบข้อเส่นอแนะ หรืิอข้อร้ิองเรีิยน 
• กั�ริจัำดกิัจำกัริริมเส่ริิมส่ร้ิ�งคุว�มสั่มพัันธ์ุเป็ีนปีริะจำำ�
• กั�ริทำ�ข้อตกัลงร่ิวมกัันเพืั�อจัำดทำ�กัริอบคุว�มร่ิวมมือ 
 กัับพัันธุมิตริท�งธุุริกิัจำกั�ริแข่งขันท�งกั�ริคุ้�ที�สุ่จำริิต 
 ริวมถืึงหลีกัเลี�ยงกั�ริซืี�อสิ่นคุ้�ของคูุ่คุ้�ที�ละเมิดส่ิทธิุ 
 มนุษัยชั่นและละเมิดทรัิพัย์สิ่นท�งปัีญญ� 
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คู้�แข่�ง

ชุ้มชุนั สัังค้ม แลูะสั่�งแวดลู้อม

ลููกหุ้น้ั� 

สั่อมวลูชุนั

เจ้้าหุ้นั้�เง่นักู้

เจ้้าหุ้นั้�การค้้า

ภาค้รัฐ

ความคาดีหวัง
• ดำ�เนินธุุริกัิจำและแข่งขันด้วยคุว�มเป็ีนธุริริม โปีร่ิงใส่ 
• ปีฏิิบัติต�มกัริอบกั�ริแข่งขันที�ดีและสุ่จำริิต
การมีส่ิวนร่วม / วิธีีการส่ิ�อสิาร
• กั�ริส่ร้ิ�งเงื�อนไขในกั�ริแข่งขันที�เป็ีนธุริริมร่ิวมกััน 

ความคาดีหวัง
• ปีฏิิบัติต�มสั่ญญ� ข้อตกัลงอย่�งชัั่ดเจำน และเป็ีนธุริริม 
• แจ้ำงให้เจ้ำ�หนี�เงินกู้ัทริ�บล่วงหน้�ห�กัไม่ส่�ม�ริถื
ปีฏิิบัติต�มข้อผูิกัพัันในสั่ญญ�เพืั�อร่ิวมกัันห�แนวท�งแก้ัไข
โดยใช้ั่หลักัคุว�มส่มเหตุส่มผิล 
• จ่ำ�ยชั่ำ�ริะดอกัเบี�ยและคืุนเงินต้นตริงต�มกัำ�หนดเวล� 
 กัับเจ้ำ�หนี�เงินกู้ัตลอดม� 
การมีส่ิวนร่วม / วิธีีการส่ิ�อสิาร
• ริ�ยง�นปีริะจำำ�ปีี
• กั�ริรัิบฟัังข้อเส่นอแนะหรืิอข้อร้ิองเรีิยน 

ความคาดีหวัง
• สิ่นคุ้� และบริิกั�ริที�เหม�ะส่มกัับกั�ริดำ�ริงชีั่วิตปีริะจำำ�วัน 
• ให้คุว�มรู้ิ คุว�มเข้�ใจำด้�นสุ่ขภ�พั 
• ดำ�เนินธุุริกิัจำโดยคุำ�นึงผิลกัริะทบต่อชุั่มชั่น สั่งคุม และ
สิ่�งแวดล้อม 
การมีส่ิวนร่วม / วิธีีการส่ิ�อสิาร
• กั�ริสื่�อส่�ริผ่ิ�นช่ั่องท�งต่�ง ๆ 
• กั�ริมีช่ั่องท�งกั�ริรัิบข้อเส่นอแนะ หรืิอข้อร้ิองเรีิยน  

ความคาดีหวัง
• ส่�ม�ริถืปีฏิิบัติต�มเงื�อนไขและข้อตกัลงของส่ัญญ� 
โดยใช้ั่วิธีุกั�ริโอนเงินผ่ิ�นธุน�คุ�ริใน ริะบบ Media Clearing 
กัำ�หนดกั�ริรัิบว�งบิลและโอนจ่ำ�ยเงิน 
การมีส่ิวนร่วม / วิธีีการส่ิ�อสิาร
• ริ�ยง�นปีริะจำำ�ปีี
• กั�ริรัิบฟัังข้อเส่นอแนะหรืิอข้อร้ิองเรีิยน

ความคาดีหวัง
• ปีฏิิบตัติ�มสั่ญญ� ข้อตกัลงอย่�งชัั่ดเจำนและเป็ีนธุริริม 
การมีส่ิวนร่วม / วิธีีการส่ิ�อสิาร
• ริ�ยง�นปีริะจำำ�ปีี
• กั�ริรัิบฟัังข้อเส่นอแนะหรืิอข้อร้ิองเรีิยน 

ความคาดีหวัง
• ปีฏิิบัติต�มกัฎหม�ยและริะเบียบปีฏิิบัติที�เกีั�ยวข้อง 
• ร่ิวมมือและส่นับส่นุนกั�ริพััฒน�โคุริงกั�ริและกิัจำกัริริม 
 ส่�ธุ�ริณปีริะโยชั่น์
การมีส่ิวนร่วม / วิธีีการส่ิ�อสิาร
• ชั่ำ�ริะภ�ษัีถูืกัต้อง คุริบถื้วน ทันเวล�ต�มข้อกัำ�หนด 
 ของกัฎหม�ย
• ร่ิวมปีริะชั่มุใหข้้อคิุดเหน็ และส่นบัส่นุนกิัจำกัริริมภ�คุรัิฐ 
 อย่�งต่อเนื�อง 

ความคาดีหวัง
• กั�ริเปิีดเผิยข้อมูลข่�วส่�ริอย่�งถูืกัต้องและทันต่อ 
 เหตุกั�ริณ์ 
การมีส่ิวนร่วม / วิธีีการส่ิ�อสิาร
• ดำ�เนินกั�ริสื่�อส่�ริถึืงสื่�อมวลชั่นในรูิปีแบบต่�ง ๆ 
• นำ�สื่�อมวลชั่นเยี�ยมชั่มกิัจำกัริริม หรืิอกั�ริดำ�เนินง�น 
 ของบริิษััทฯ ในด้�นต่�ง ๆ 
• ส่นับส่นุนและมีส่่วนร่ิวมกัับกิัจำกัริริมของสื่�อมวลชั่น



 การกำาหนดประเด็นสำาคัญในรายงาน 
 บริษัทฯ ยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำาคัญ และพิจารณาปัจจัยท่ีตอบสนองต่อมุมมองของ 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทีอ่าจเกิดผลกระทบตอ่ประเด็นดา้นความยัง่ยืนของบรษัิทฯ ทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดล้อม 

 การระบุประเด็น
 พิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ 
ผ่านกิจกรรมและโครงการในวาระต่าง ๆ ตลอดปี

 ภายในองค์กร 
 ข้อมูลจากการประชุมผู้รับผิดชอบในประเด็นท่ีสำาคัญกับความย่ังยืน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมท้ังการบริหาร
ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องจัดการทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพ่่อบรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำาหนดไว้

 ภายนอกองค์กร
 ข้อมูลจากการประชุมกับผู้รับผิดชอบในสายงานต่าง ๆ  ที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่่อทราบปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต่อบริษัทฯ ด้วยการสำารวจความคิดเห็น หร่อแบบประเมินผลด้าน 
ต่าง ๆ หร่อจากการวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการ เช่น การเสวนา หาร่อ ประชุม สัมมนา หร่อสัมภาษณ์ตามความ 
เหมาะสมของแต่ละกลุ่ม

 การจัดลำาดับความสำาคัญ 
 นำาประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เทียบเคียงกับความสอดคล้องในประเด็น 
และตัวช้ีวัดตามแนวทาง GRI STANDARD และ SDGs แล้วจัดลำาดับความสำาคัญ และคัดเลือกข้อมูลท่ีมีอยู่ในความ 
คาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ
บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลที่สำาคัญทั้งในอุตสาหกรรมและแวดวงท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจท้ังในและต่างประเทศ เพ่่อวิเคราะห์

แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ เพ่่อนำามาทบทวนนโยบายหร่อปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
ยังคงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Roadmap) ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 3 ประการ ได้แก่ “คนดี สินค้าดี สังคมดี” พร้อมทั้งเชื่อมโยงประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญขององค์กร 
กับมิติด้านความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม ซึง่บริษัทฯ ได้จำาแนกไว้ตามแนวทางของ GRI STANDARD และ 
SDGs
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ปร้ะเด็ีนที�มุ่ีน่ย่สำาค่ญต�อบร้ิษ่ทฯ 

สูงมาก

ปานกลาง สูงมากผลกระทบดานความยั่งยืนตอธุรกิจบริษัทฯ

ผ
ล
ก
ร
ะท

บ
ต
อ
ก
า
ร
ป
ร
ะเ
ม
ิน
แ
ล
ะต

ัด
ส
ิน
ใจ

ข
อ
ง
ผ

ูม
ีส
ว
น
ได

ส
ว
น
เส

ีย

มิติดานเศรษฐกิจ

มิติดานสังคม

มิติดานสิ่งแวดลอม

การดำเนินงานตามกฎหมาย

ดานสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการน้ำ

การอนุรักษพลังงาน

และลดภาวะโลกรอน

การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

การดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

การพัฒนาชุมชนและสังคม

การวิจัย และพัฒนาเพ�อความยั่งยืน

การพัฒนาคนดี

การปฏิบัติดานแรงงานและสิทธิมนุษยชนความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย

การสรางโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน

การมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอมในชุมชน

การพัฒนาคูคาทองถิ่น

การรวมเปนเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ

รวมสืบสานประเพณีทองถิ่น

การกำกับดูแลกิจการ
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	 เพ่ื่�อพื่ฒันาระบบการบริหารธุรุกจิใหส้อดคล้อ้งกนัตั้ั�งแตั้ต่ั้น้นำ�าถึึงปล้ายนำ�า	แล้ะเพื่่�มประสทิธุภิาพื่
การผลิ้ตั้แล้ะจัดจำาหน่ายผลิ้ตั้ภัณฑ์์ให้เต็ั้มเป่�ยมไปด้วยคุณภาพื่แล้ะปริมาณท่�สามารถึตั้อบสนอง 
ความตั้้องการของลู้กค้า	 แล้ะสร้างความมั�นคงให้กับธุุรกิจตั้ล้อดระยะเวล้าท่�ผ่านมา	บริษััท	 ไอ.ซี่.ซี่.	
อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนล้	จำากัด	 (มหาชั่น)	มุ่งมั�นในการพื่ัฒนาห่วงโซ่ีอุปทาน	 (Supply	Chain)	ยึดมั�นการ
ดำาเนนิธุรุกจิอยา่งมธุ่รรมาภบิาล้สรา้งความไว้วางใจใหแ้กผู่ม้ส่่วนไดส้ว่นเสย่ทกุกลุ้ม่	รวมถึึงสนับสนนุ
ผู้เก่�ยวข้องทุกฝ่่ายให้ทำางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์	เพื่่�อเตั้ิบโตั้แล้ะพื่ัฒนาไปด้วยกัน	ภายใตั้้หลั้กคิด
สู่ความสำาเร็จ	7	ประการ	รวมถึึงมุง่เน้นพื่ัฒนาทรัพื่ยากรบุคคล้อันเป็นกำาล้ังสำาคัญในการขับเคล้่�อน
ภายในองค์กรภายใตั้้แนวคิด

คนดี สินค้าดี สังคมดี
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โดยในปี 2564 ได้มีการขับเคลื่อนและต่อยอดนวัตกรรม
ให้สอดคล้องไปกับ 3 แนวคิด ดังนี้



แนวคิดที่	1	 ต่อยอดนวัตกรรมสร้าง “คนเก่ง”

แนวคิดที่	3	 สานต่อนวัตกรรมด้าน “สังคมดี” 

แนวคิดที่	2

การจัดอบรมให้กับพนักงาน 
เพื่ราะ	“พื่นักงาน”	ค่อหัวใจหล้ักในการพื่ัฒนาองค์กร	บริษััทฯ	จึงมุ่งมั�นผลั้กดันให้พื่นักงานไม่หยุด
ท่�จะพื่ัฒนาศัักยภาพื่ของตั้นเอง	 แม้ในชั่่วงท่�สถึานการณ์การแพื่ร่ระบาดของโควิด-19	 โดยจัดตั้ั�ง
โครงการฝ่ึกอบรมผ่านชั่่องทางออนไล้น์ตั้่าง	ๆ	 เชั่่น	บนชั่่องทาง	Facebook		“ดูแล้้วรวย”	ภายใตั้้
คอนเซ็ีปตั้์		ICC	Enter	“Train”	ment		โครงการ	Diamond	Crown	Awards	เพื่่�อพื่ัฒนาพื่นักงาน
ท่�เก่งให้เก่งมากยิ�งขึ�น	(ดูรายล้ะเอ่ยดเพื่่�มเตั้ิมได้ท่�หน้า	30-31)

• การร่วมมือกับภาครัฐ จััดตัั้�งโครงการประชารัฐ
ตั้ามท่�รฐับาล้ได้ประกาศันโยบายขับเคล่้�อนประเทศัด้วยยุทธุศัาสตั้ร์ประชั่ารัฐ	ในป	่พื่.ศั.	2559	เพื่่�อ
สานพื่ล้ังความร่วมม่อระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชั่น	แล้ะภาพื่ประชั่าสังคม	บริษััทฯ	ได้เป็นส่วนหนึ�งใน
คณะทำางาน	จัดตั้ั�งโครงการสถึานศัึกษัาตั้้นแบบทวิภาคส่านพื่ล้ังประชั่ารัฐ	หรือ	Excellent	Model	
School	 โดยได้ร่วมกับวิทยาลั้ยพื่ณิชั่ยการธุนบุรี	 ในการพื่ัฒนาหลั้กสูตั้ร	 แล้ะองค์ความรู้ของครู
แล้ะบุคล้ากรในหล้ักสูตั้รประกาศัน่ยบัตั้รวิชั่าชั่่พื่ขั�นสูง	สาขาการตั้ล้าด	(ดูรายล้ะเอ่ยดเพื่่�มเตั้ิมได้ท่�
หน้า		53)

• โครงการ “เพราะน้ำำ�า คือชีวิตั้” 
บริษััทฯ	ร่วมกับมูล้นิธุิ	ดร.	เท่ยม	โชั่ควัฒนาแล้ะพื่นักงานในเครือสหพื่ัฒน์	ร่วมสนับสนุนโครงการ
บริหารจัดการทรัพื่ยากรนำ�าชัุ่มชั่น	ตั้ามแนวพื่ระราชั่ดำาริฯ	ของชัุ่มชั่นสหกรณ์การเกษัตั้รแบบรวม
กลุ้่ม	 โครงการเพื่ชั่รนำ�าหนึ�ง	 จังหวัดเพื่ชั่รบุรี	 เพื่่�อพื่ัฒนาโครงการนำ�า	 แล้ะจัดตั้ั�งแปล้งเกษัตั้รผสม
ผสานตั้ามแนวทฤษัฎี่ใหม่	(ดูรายล้ะเอย่ดเพื่่�มเตั้ิมได้ท่�หน้า	50)

บริษัทัฯ	มุง่มั�นขยายฐานล้กูคา้	โดยเปล่้�ยนรปูแบบการจดังานสหกรุ�ปแฟร	์จากออฟไล้น	์สูอ่อนไล้น์		
เพื่่�อสอดรับกับสถึานการณ์โควิด-19	 แล้ะพื่ฤติั้กรรมผู้บริโภคท่�เปล่้�ยนไป	 เปิดตั้ัวเว็บไซีตั้์	 	www.
sahagroupfair.com		จัดงานมหกรรมชั่้อปหยุดโล้ก	“สหกรุ�ปแฟร์	ออนไล้น์	ป่	63”	เพื่่�อจำาหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคกว่า	20,000	รายการ	ผ่านแพื่ล้ตั้ฟอร์มชั่ั�นนำา	อาทิ	Lazada,	Shopee	 แล้ะ	
JD	Central		

สร้างสรรค์นวัตกรรม “สินค้าดี”
เพื่อขยายช่องทางธุรกิจ
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รางวัลที่สำาคัญ
ตอกยำ้าความเป็นผู้นำาด้านสินค้าดีมีคุณภาพด้วยรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ

BEAUTY AWARDS 2020 จากนิตยสารสุดสัปดาห์  หมวด Reader Vote

PREW ICONIC BEAUTY AWARDS 2020  สาขา Iconic Nourishing Foundation

ARTY PROFESSIONAL

Complexion Modifier Brightening

Make Up Base

BSC Bio Perfect Velvet

Radiant Serum Foundation 

ARTY PROFESSIONAL

Happy Eye & Blush



ขอบเขตรายงาน
	 รายงานความยั�งย่นฉบับน่�	จัดทำาขึ�นเพื่่�อแสดงถึึงผล้การดำาเนินงานของบริษััท	ไอ.ซี่.ซ่ี.	อินเตั้อร์เนชั่ั�นแนล้	จำากัด	
(มหาชั่น)	ในรอบป่	2563	(1	มกราคม-31	ธุันวาคม	2563)	เก่�ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่่�อความยั�งย่นอันเก่�ยวข้อง
กับประเด็นด้านเศัรษัฐกิจ	 สังคม	 แล้ะสิ�งแวดล้้อม	 โดยม่แนวทางการดำาเนินงานตั้ามแผนแม่แบบการพัื่ฒนาท่�ยั�งย่น	ภาย
ใต้ั้นโยบายความรับผิดชั่อบต่ั้อสังคมเพื่่�อการพัื่ฒนาท่�ยั�งย่น	3	ประการ	 ได้แก่	“ค้นดี สิินค้้าดี สิังค้มดี”	ทั�งน่�	 บริษััทฯ 
ได้จัดทำา	 เผยแพื่ร่ข้อมูล้มาตัั้�งแต่ั้ป่	 2557	 ต่ั้อเน่�องเป็นป่ท่�	 7	 โดยอ้างอิงการจัดทำารายงานให้มค่วามสอดคล้้องตั้ามดัชั่น่ 
ชั่่�วัดของ	GRI	STANDARD

	 เน่�อหาสาระแล้ะสาระสำาคัญของรายงานป่	 2563	มุ่งเน้น 
การดำาเนนิงานตั้ามทศิัทางการดำาเนนิธุรุกจิ	(วิสัยทศััน	์แล้ะกล้ยทุธุ์ 
องค์กร)	 หล้ักการกำากับดูแล้กิจการท่�ด่	 แล้ะแนวปฏิิบัตั้ิท่� เป็น 
รูปธุรรมของปรัชั่ญาในการทำางาน	รวมถึึงการดูแล้พื่นักงาน	การ
พื่ัฒนาพื่นักงานให้เป็นคนด่	 การสร้างมูล้ค่าเพื่่�มให้กับธุุรกิจแล้ะ
สร้างโอกาสให้กับสังคมแล้ะชัุ่มชั่นอย่างยั�งย่น	 โดยเชั่่�อมโยงบริบท
ดังกล่้าวข้างต้ั้นเข้ากับประเด็นความยั�งย่นสากล้ในด้านเศัรษัฐกิจ	
สังคม	แล้ะสิ�งแวดล้้อม

ขอบเขตรายงาน : 
 ริ�ยง�นคุว�มยั�งยืนปีริะจำำ�ปีี 2563 ได้แส่ดงผิลกั�ริดำ�เนินง�น จัำดจำำ�หน่�ยสิ่นคุ้�อุปีโภคุบริิโภคุในทุกักัริะบวนกั�ริ

ดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ คุริอบคุลุมพืั�นที�ปีฏิิบัติง�นภ�ยใต้กั�ริดูแลของบริิษััทฯ และบริิษััทฯ พัันธุมิตริ 8 แห่ง กัริะจำ�ยต�ม

ภูมิภ�คุ ดังนี�

ห�กัมีข้อส่งสั่ยหรืิอข้อแนะนำ�เพิั�มเติมเกีั�ยวกัับริ�ยง�นฉบับนี� กัรุิณ�ติดต่อ

ส่่วนง�นปีริะชั่�สั่มพัันธ์ุกัล�ง ฝ่่�ยส่ำ�นักัง�นบริิษััท บริิษััท ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์ิเนชัั่�นแนล จำำ�กััด (มห�ชั่น)

เลขที� 530 ซีอยส่�ธุุปีริะดิษัฐ์ 58 แขวงบ�งโพังพั�ง เขตย�นน�ว� กัรุิงเทพัฯ 10120

โทริศัพัท์ 0-2293-9000 และอีเมล pr@icc.co.th

พิษณุโลก
บจก. มหาราชพฤกษ์

นครสวรรค์
บจก. ปากนำ้าโพวัฒนา

กรุงเทพฯ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ภูเก็ต
บจก. ซัน แอนด์ แซนด์ 

สงขลา
บจก. อินเตอร์เซ้าท์

เชียงใหม่
บจก. อินทนิลเชียงใหม่

ขอนแก่น
บจก. แคน

นครราชสีมา
บจก. โคราชวัฒนา

ชลบุรี
บจก. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. 
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การมีส่วนร่วมกับ	SDGs	
 เพ่อ่ใหเ้กิดความตอ่เน่ืองของการพัฒนา องคก์ารสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำาหนดเป้าหมายการพัฒนา
ขึ้น เมือ่วันที่ 25 กันยายน 2558 เรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หร่อ Sustainable Development Goals (SDGs) 
โดย SDGs มุง่เน้นการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ซึง่จะ
ใช้เป็นหลักในการพัฒนาตลอดระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558-สิงหาคม 2573)

17

GOAL1.	 ขจัดความยากจน
GOAL2.	 ขจัดความหิวโหย	
GOAL3.	 ม่สุขภาพื่แล้ะความเป็นอยู่ท่�ด่	
GOAL4.	 การศัึกษัาท่�เท่าเท่ยม	
GOAL5.	 ความเท่าเท่ยมทางเพื่ศั
GOAL6.	 การจัดการนำ�าแล้ะสุขาภิบาล้	
GOAL7.	 พื่ลั้งงานสะอาดท่�ทุกคนเข้าถึึงได้	
GOAL8.	 การจา้งงานท่�ม่คุณคา่แล้ะการเตั้บิโตั้ทางเศัรษัฐกจิ	
GOAL9.	 อุตั้สาหกรรม	นวัตั้กรรม	โครงสร้างพื่่�นฐาน

GOAL10.	 ล้ดความเหล่้�อมล้ำ�า	
GOAL11.	 เม่องแล้ะถึิ�นฐานมนุษัย์อย่างยั�งย่น
GOAL12.	 แผนการบริโภคแล้ะการผลิ้ตั้ท่�ยั�งย่น	
GOAL13.	 การรับม่อการเปล่้�ยนแปล้งสภาพื่ภูมิอากาศั		
GOAL14.	 การใชั่้ประโยชั่น์จากมหาสมุทรแล้ะทรัพื่ยากร
	 ทางทะเล้	
GOAL15.	 การใชั่้ประโยชั่น์จากระบบนิเวศัทางบก
GOAL16.	 สังคมสงบสุข	ยุตั้ิธุรรม	ไม่แบ่งแยก	
GOAL17.	 ความร่วมม่อเพื่่�อการพื่ัฒนาท่�ยั�งย่น

เป้้าหมาย ดังนี�
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ตารางความสอดคล้องกับการเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

ประเด็นที่มีนัยความยั่งยืน
ต่อการดำาเนินธุรกิจ

(คนดี : สินค้าดี : สังคมดี)

GOAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ด
้าน

เศ
รษ

ฐก
ิจ

การกำากับดูแลกิจการ 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

การดำาเนนิธรุกจิดว้ยความเปน็ธรรม 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค       

การพัฒนาชุมชนและสังคม      

การวิจัย และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน     

ด
้าน

สัง
ค

ม

การพัฒนาคนดี  

การปฏิบัติด้านแรงาน

และสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย

  

การสร้างโอกาสทางการศึกษา

แก่เยาวชน
 

การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
     

การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น  

ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงาน

ภาครัฐ
     

ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น 

ด
้าน

สิ่ง
แว

ด
ล้อ

ม

การดำาเนินงานตามกฎหมาย

ด้านสิ่งแวดล้อม
  

การบริหารจัดการน้ำา   

การอนุรักษ์พลังงาน

และลดภาวะโลกร้อน
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ICC	กับสถานการณ	์COVID-19

ประเทศไทยเริ�มพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ
ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019) หร่อ 

โควิด-19 (COVID-19) ช่วงกลางเดือนมกราคม 2563 และ 
ภาครัฐได้ดำาเนินมาตรการต่าง ๆ  เพ่่อเฝ้่าระวัง ป้องกัน และควบคุม 
รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
หรอ่ ศบค. เพ่่อทำาหนา้ทีก่ำาหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วน
ในการจดัการสถานการณก์ารแพรร่ะบาด อาทิ การปดิประเทศ 
การปิดห้างสรรพสินค้า การประกาศเคอร์ฟ์ิว เป็นต้น

ส่ำ�หรัิบบริิษััทฯ เริ�ได้พิัจำ�ริณ�เลือกัใชั่้ เฉพั�ะ

ม�ตริกั�ริที�จำำ� เ ป็ีนต�มคุำ�แนะนำ�ท�งกั�ริแพัทย์และ

ส่�ธุ�ริณสุ่ขเพืั�อป้ีองกัันและริะงับยับยั�งกั�ริแพัริ่ริะบ�ดของ

โริคุ ทั�งนี�เพืั�อให้บริิษััทฯ ส่�ม�ริถืดำ�เนินธุุริกิัจำไปีได้อย่�ง 

ต่อเนื�อง โดยได้ออกัม�ตริกั�ริจำัดกั�ริ ริวมถืึงจำัดตั�ง 

คุณะทำ�ง�นพิัเศษั “COVID-COM” เพืั�อเป็ีนศูนย์กัล�งใน 

กั�ริริวบริวมข่�วส่�ริ จัำดปีริะชุั่มและริ�ยง�นให้พันักัง�นได้ทริ�บ 

เป็ีนริะยะๆ  

และเพืั�อเป็ีนกั�ริส่ร้ิ�งคุว�มมั�นใจำในกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำ

ให้แก่ัผู้ิมส่ี่วนได้ส่่วนเสี่ย บริิษััทฯ ได้ออกัม�ตริกั�ริป้ีองกัันและ

ดูแลคุว�มปีลอดภัยตลอดจำนคุว�มเป็ีนอยู่ของพันักัง�น คูุ่คุ้� 

เคุรืิอข่�ย ริวมถึืงริะดมพัลังจัำดส่ร้ิ�งโคุริงกั�ริพิัเศษัเพืั�อให้

คุว�มช่ั่วยเหลือต่�ง ๆ  ที�เป็ีนปีริะโยชั่น์แก่ัสั่งคุม เพืั�อเป็ีนกัำ�ลัง

ส่ำ�คัุญในกั�ริป้ีองกัันและคุวบคุุมกั�ริแพัร่ิริะบ�ดของโคุวิด-19 
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มาตรการรับมือ	และเตรียมความพร้อม
ของบริษัทต่อสถานการณ์โควิด-19

จากสิถานการณ์์การระบาดีของโควิดี-19 ทีี่�เกิดีข้�น 

ที่ำาให้ห้างสิรรพสิินค้าปิิดีให้บริการชั่ั�วคราวเปิ็นระยะเวลา

กว่า 2 เด่ีอน หลังจากนั�นภาครฐัไดีอ้อกมาตรการปิลดีลอ็ก 

ซ้ึ่�งที่ำาให้ร้านค้าสิามารถเปิิดีที่ำาการไดี้ปิกติ บริษััที่ฯ ไดี้ 

เล็งเห็นความสิำาคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดีของโรค

ดัีงกล่าว และได้ีเตรียมพร้อมรับม่อกับสิถานการณ์์ทีี่�เกิดีข้�น 

ดัีงนี�

มอบหม�ยใหส่้่วนง�นส่ำ�นักัง�นบริิษััทฯ ตริวจำส่ขุภ�พั

พันักัง�นข�ยทั�วปีริะเทศกัว่� 3,000 คุน เพืั�อเตรีิยม 

คุว�มพัร้ิอมกัลับสู่่กั�ริให้บริิกั�ริลูกัคุ้�อีกัคุรัิ�งด้วยคุว�มปีลอดภัย 

โดยพันักัง�นข�ยในเขตพืั�นที�กัรุิงเทพัฯ และปีริิมณฑ์ล บริิษััทฯ 

ได้จัำดตั�งจุำดตริวจำขึ�น ณ ส่ำ�นักัง�นใหญ่ เข้�รัิบกั�ริตริวจำโดย

โริงพัย�บ�ลบ�งปีะกัอกั 9 อินเตอร์ิเนชัั่�นแนล ซึี�งจำะได้รัิบผิล

กั�ริตริวจำภ�ยใน 3 วัน ส่่วนพันักัง�นข�ยที�อยู่ในเขตพืั�นที� 

ต่�งจัำงหวัด จำะได้รัิบกั�ริตริวจำสุ่ขภ�พัที�โริงพัย�บ�ลปีริะจำำ�จัำงหวัด 

และส่่งมอบผิลตริวจำเพืั�อยืนยันสุ่ขภ�พัของตนเองกัลับม� 

ส่่วนกัล�งอย่�งเคุร่ิงคุรัิด 

ผิลที�ได้ พันักัง�ยข�ยทั�งหมดของบริิษััทฯ ไม่พับผู้ิติดเชืั่�อ 

โคุวิด-19 ทั�งนี� บริิษััทฯ เชืั่�อว่�ม�ตริกั�รินี�จำะช่ั่วยส่ร้ิ�ง 

คุว�มเชืั่�อมั�นแก่ัลูกัคุ้�ที�เข้�รัิบบริิกั�ริ ถึืงคุว�มปีลอดภัยของ

พันักัง�นข�ยจำ�กัทุกัแบรินด์สิ่นคุ้�ของบริิษััทฯ ที�มีม�กักัว่� 

100 แบรินด์ ในทุกัห้�งส่ริริพัสิ่นคุ้�ชัั่�นนำ�ทั�วปีริะเทศ

ส่ร้ิ�งม�ตริกั�ริด้�นคุว�มปีลอดภัยเบื�องต้นให้กัับ

พันักัง�น คูุ่คุ้� และบุคุคุลภ�ยนอกัที�เข้�ม�ติดต่อ เพืั�อเป็ีนกั�ริ

เฝ้่�ริะวังและป้ีองกัันกั�ริแพัร่ิริะบ�ดของโคุวิด-19 เช่ั่น 

• จัำดว�งเจำลแอลกัอฮอล์ต�มจุำดต่�ง ๆ  ทั�วทั�งบริิษััทฯ 

• จัำดเจ้ำ�หน้�ที�คุอยวัดอุณหภูมิริ่�งกั�ยและติด

สั่ญลักัษัณ์เพืั�อผ่ิ�นเข้�อ�คุ�ริ ปีริะจำำ�บริิเวณหน�้ปีริะตูอ�คุ�ริ

ก่ัอนเข�้-ออกัตึกั ตลอดทั�งวนัทำ�กั�ริและวนัหยดุเส่�ริ-์อ�ทติย์

• จัำดให้แม่บ้�นหมุนเวียนทำ�คุว�มส่ะอ�ดจุำดสั่มผัิส่

ด้วยนำ��ย�ฆ่่�เชืั่�อโริคุตลอดวัน 

• ขอคุว�มร่ิวมมือให้พันักัง�นส่วมหน้�กั�กัอน�มัย

ทุกัคุรัิ�งก่ัอนเข้�ในอ�คุ�ริ และตลอดเวล�ที�ปีฏิิบัติง�น

• จัำดพืั�นที�ในห้องปีริะชุั่ม และ Canteen ต�มหลักั 

Social Distancing ริวมถึืงส่นับส่นุนให้พันักัง�นใช้ั่เทคุโนโลยี

ช่ั่วยในกั�ริปีริะชัุ่มออนไลน์ เช่ั่น Zoom และ Microsoft 

Meeting 

• เฝ้่�ริะวงัพันกััง�นที�พัำ�นักัในจำงัหวดัหริอืพืั�นที�เสี่�ยง 

โดยให้ลงทะเบียนผ่ิ�น QR code ก่ัอนเข้�อ�คุ�ริทุกัวัน

พนักงานขาย

พนักงานปฏิิบัติงาน ณ สำานักงานใหญ่
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บริษัทฯ มุ่งม่ันให้พนักงานตระหนักในเร่่องของ 
การเป็นผู้ให้ ภายใต้แนวคิดในเร่่องของ “การให้” 

5 ประการ (ดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ท่ีหน้า 28) โดยได้ดำาเนิน 
จดัต้ังโครงการท่ีหลากหลาย เพ่่อบรรเทาความเดือดรอ้นให้แก่
ผู้ประสบภัยในสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้ 

• มอบอุปิกรณ์์ที่างการแพที่ย์

คุุณริมิด� รัิซีเซีลล์ มณีเส่ถีืยริ กัริริมกั�ริบริิห�ริและ 

ผู้ิอำ�นวยกั�ริฝ่่�ยบูติคุส่ตรีิ บริิษััทฯ มอบอุปีกัริณ์ต้�นภัย 

โคุวิด-19 อ�ทิ หน้�กั�กัอน�มัย (แบบผ้ิ�) เสื่�อกั�วน์แพัทย์

แอนตี�แบคุทีเรีิย และถุืงคุลุมอุปีกัริณ์ท�งกั�ริแพัทย์แอนตี�

แบคุทีเรีิย เพืั�อใช้ั่ในกิัจำกั�ริง�นท�งกั�ริแพัทย ์ของโริงพัย�บ�ล

ริ�ม�ธิุบดี

• มอบเจลแอลกอฮอลล์

ด้านการดำาเนินธุรกิจ

ด้านการช่วยเหลือสังคม

• เตรีิยมคุว�มพัร้ิอมและม�ตริกั�ริจัำดกั�ริบริิห�ริธุุริกิัจำเพืั�อคุว�มต่อเนื�อง 

ด้วยกั�ริบริิห�ริเรืิ�องคุนและคุ่�แริง กั�ริปีรัิบลดคุ่�ใช้ั่จ่ำ�ยที�ไม่จำำ�เป็ีน

• ชั่ะลอกั�ริปีรัิบปีรุิงร้ิ�นคุ้� และกั�ริเปิีดส่�ข�ใหม่ 

• เน้นกั�ริข�ยผ่ิ�นช่ั่องท�งออนไลน์บนเพัจำเฟัซีบุ�กัและแพัลตฟัอร์ิม 

ร้ิ�นคุ้�ชัั่�นนำ� เช่ั่น Lazada Shopee และ JD Central

• เปิีดเว็บไซีต์ www.sahamall.com เพืั�อริวมริวบสิ่นคุ้�ทั�งหมดภ�ยใน 

บริิษััทฯ โดยพันักัง�นทุกัคุนมีสิ่ทธิุ�เป็ีนผู้ิข�ยเพืั�อเพิั�มริ�ยได้ให้กัับตนเอง และ

เพิั�มยอดข�ยให้องค์ุกัริ

ทำาสิ�งที่ เป็นประโยชน์ เพื่่่อช่วย
สังคม และช่วยกันปฏิิบัติตามแนวทาง
กฎระเบียบของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
อยู่เสมอ คนไทยเราจะต้องผ่านวิกฤต
ในครั�งนี�ไปด้วยกันได้แน่นอนค่ะ

คุุณกิิตยาภรณ์ ชััยถาวรเสถียร ผู้้�อำำานวยกิารฝ่่ายผู้ลิิตภัณฑ์์
เคุร่�อำงแต่งกิาย DAKS แลิะ Guy Laroche ผู้้�ริเริ�มโคุรงกิาร
ต้�ปัันนำ�าใจไอำ.ซีี.ซีี. ปัันสุขส่้ปัระชัาชัน

 ผิลิตภัณฑ์์ BSC Honei V ร่ิวมใจำ สู้่ภัยไวริสั่โคุวดิ-19 

มอบเจำลแอลกัอฮอล์ มูลคุ่�ริวม 200,000 บ�ท ให้กัับ 

โริงพัย�บ�ลเลิศสิ่น, โริงพัย�บ�ลเจำริิญกัรุิงปีริะชั่�รัิกัษ์ั, ส่ำ�นักัง�น 

เขตบ�งรัิกั และส่ำ�นักัง�นเขตย�นน�ว� โดยคุุณบุษับง มิ�งขวัญยืน 

ผู้ิอำ�นวยกั�ริฝ่่�ยเคุรืิ�องส่ำ�อ�งและนำ��หอม เป็ีนตัวแทนมอบ

ผิลิตภัณฑ์์ 

• ต้้ปัินนำ�าใจ ไอ.ซีึ่.ซีึ่. ปัินสุิขส่้ิปิระชั่าชั่น

บริิษััทฯ ให้คุว�มส่ำ�คัุญกัับกั�ริช่ั่วยเหลือผู้ิที�เดือดร้ิอน

ในย�มเกิัดวิกัฤตต่�งๆ ม�โดยตลอด ส่ำ�หรัิบส่ถื�นกั�ริณ์ 

โคุวิด-19 ได้ส่่งผิลกัริะทบทั�งด้�นเศริษัฐกิัจำ สั่งคุม กัริะจำ�ยเป็ีน 

วงกัว้�งทั�วปีริะเทศ โดยเฉพั�ะในต่�งจัำงหวัด บริิษััทฯ จึำงได้

จัำดตั�ง “ตู้ปัีนนำ��ใจำ ไอ.ซีี.ซีี. ปัีนสุ่ขสู่่ปีริะชั่�ชั่น” ขึ�น บริิเวณหน�้

บริิษััทส่�ข�ของบริิษััทฯ ทั�ง 9 ภูมิภ�คุ ได้แก่ั กัรุิงเทพัฯและ

ปีริิมณฑ์ล ภูมิภ�คุเชีั่ยงใหม่ ภูมิภ�คุพิัษัณุโลกั ภูมิภ�คุ

นคุริส่วริริค์ุ ภูมิภ�คุขอนแก่ัน ภูมิภ�คุนคุริริ�ชั่สี่ม� ภูมิภ�คุ

ชั่ลบุรีิ ภูมิภ�คุภูเก็ัต และภูมิภ�คุส่งขล�  โดยภ�ยในตู้ปัีนสุ่ข 

ปีริะกัอบด้วย ของใช้ั่ส่ำ�หรัิบผู้ิหญิง แพัมเพิัส่ส่ำ�หรัิบเด็กัและ

ผู้ิใหญ่ อ�ห�ริ และสิ่�งของจำำ�เป็ีนในชีั่วิตปีริะจำำ�วัน 

เพ่อ่การดำาเนนิการตามเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนืใน
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วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกผลิตภัณฑ์์ โดยปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) และสง่เสรมิใหพ้นักงาน คูค่า้ ลกูคา้เตรยีมพรอ้มรบัทกุความเปลีย่นแปลงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน และภายนอกบริษัทฯ 

วิถีชีวิตใหม่	ห่างไกล	COVID-19

• BSC STERITECH (บีเอสิซีึ่ สิเตอริเที่ค)

 นวัตกัริริมเป็ีนนำ��อิเล็กัโทริไลต์ ส่�ม�ริถืใช้ั่ฆ่่�เชืั่�อโริคุ 

ต่�ง ๆ ริวมถึืงเชืั่�อไวรัิส่โคุโริน่� หรืิอโคุวิด-19 ฉีดพ่ัน

ดับกัลิ�น ล้�งผัิกั-ผิลไม้ ทำ�คุว�มส่ะอ�ดคุริัว ฉีดพ่ัน

มือ-หน้�ผิิวเพืั�อรัิกัษั�คุว�มส่ะอ�ดปีลอดภัยจำ�กั

ธุริริมชั่�ติ 100% ได้รัิบกั�ริจำดสิ่ทธิุบัตริรัิบปีริะกััน จำ�กั

กัริมทรัิพัย์สิ่นท�งปัีญญ� กัริะทริวงพั�ณิชั่ย์ และจำ�กั

ส่ถื�นบันชัั่�นนำ� นอกัจำ�กันี�ยังได้รัิบริ�งวัลริองชั่นะเลิศ

อันดับ 1 ง�นปีริะกัวดสิ่�งปีริะดิษัฐ์และนวัตกัริริม

พัริะจำอมเกัล้�พัริะนคุริเหนือ ปีริะจำำ�ปีี 2562 

• ผลิตภัณ์ฑ์์ต้านภัย ไกลโควิดี-19 

เพัริ�ะทุกัพืั�นที�เสี่�ยงต่อกั�ริเป็ีนแหล่งแพัร่ิกัริะจำ�ยเชืั่�อ

โคุวิด-19 บริิษััทฯ เล็งเห็นถึืงคุว�มส่ำ�คัุญ และอย�กัให้

พันักัง�น คูุ่คุ้� ลูกัคุ้� ตริะหนักัถึืงกั�ริป้ีองกัันตนเองให้ห่�งไกัล 

จำ�กัโริคุร้ิ�ย จึำงได้แตกัไลน์ผิลิตจำ�กัสิ่นคุ้�เคุรืิ�องแต่งกั�ย 

ปีกัติ สู่่สิ่นคุ้�ที�ส่�ม�ริถืช่ั่วยป้ีองกััน และยับยั�งแบคุทีเรีิย เช่ั่น 

เจำลแอลกัอฮอล์ หน้�กั�กัอน�มัย ส่บู่ล้�งมือ และอีกัม�กัม�ย 

ริวมถึืงผิลิตสื่�อเพืั�อตอกัยำ��พัฤติกัริริมกั�ริเว้นริะยะห่�งริะหว่�ง

สั่งคุม (Social Distancing) เพืั�อสุ่ขอน�มัย ห่�งไกัลโคุวิด-19 

ดังส่โลแกัน “เริ�จำะปีลอดภัยจำ�กัโคุวิด-19 ไปีด้วยกััน”
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ในฐานะผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์แฟ์ชั่นและความงามชั้นนำา 
นอกจากการดำาเนินงานในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการเติบโต
อยา่งย่ังยืนโดยมีหลกัคดิสู่ความสำาเรจ็ 7 ประการ เป็นแนวทาง
ในการมุ่งสูเ่ปา้หมายแลว้ การดำาเนินพนัธกจิดา้นสงัคมเปน็อีก
สว่นหน่ึงท่ีบริษทัฯ ใหค้วามใส่ใจและไม่มองข้าม รวมถงึยงัมุ่งมัน่
ที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
องค์กรมีจิตสำานึกของการเป็นผู้ให้ เป็นผู้มีจิตอาสา ด้วย 
การเป็นกำาลังสำาคัญในการให้ความช่วยเหลือ และริเริ�มในการ
จัดกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ�งแวดล้อม และ
สาธารณประโยชน์อย่างสมำ่าเสมอ

สามารถแสกน OR Code
เพ่่อชมภาพยนตร์
เทิดพระเกียรติชุดนี้ได้ที่นี่

 ในปี 2563 ภายใต้แนวคิดในเร่่อง “การให้” บริษัทฯ มุง่เน้นส่งเสริมการตระหนักรู ้สร้างความสามัคคี
และศรัทธาให้กับบุคลากรภายในองค์กรด้วยการเผยแพร่ปรัชญาของ ดร. เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้ง และ
การนำาหลักคิดสู่ความสำาเร็จ 7 ประการของคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ เผยแพร่ผ่าน 
ช่องทางการส่ือสารภายในองค์กร ได้แก่ วารสารสายใย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย 
ในรายการ Good Morning ICC รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟ์ซบุ�กเพจ  ไลน์ และเว็บไซต์ www.
mop.bkc.com ที่มีการอัพเดตเพ่่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ป้ลูิกฝััง “การให้” แลิะสิ่งต่อเพื่่�อพื่ัฒนาค้นเก่ง

คนดี
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สิถิิติการอบรมเพื่่�อพื่ัฒนาบุค้ลิากร

2561

จำานวนชั่วโมง จำานวนชั่วโมง จำานวนชั่วโมง

พนักงานประจำา

ผู้บริหารระดับต้น

ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหารระดับสูง

จำานวนคน จำานวนคน จำานวนคน

2562 2563

นอกัจำ�กันี� บริิษััทฯ ยังมุ่งเน้นพััฒน� “พันักัง�นข�ย” กัำ�ลังส่ำ�คัุญ

ในกั�ริส่ร้ิ�งกัำ�ไริ โดยรัิกัษั�พันักัง�นข�ยที�เก่ังให้อยู่กัับองค์ุกัริและพััฒน�

ให้เก่ังม�กัขึ�น นอกัจำ�กันี�ยังส่ร้ิ�งให้คุนเก่ังกัล�ยเป็ีนคุรูิผู้ิส่อนและพันักัง�น

ต้นแบบ เพืั�อส่่งต่อ และให้คุว�มรู้ิแก่ัพันักัง�นข�ยรุ่ินหลังให้เก่ังต�ม ส่่งผิล

ให้องค์ุกัริเติบโตอย่�งต่อเนื�อง ภ�ยใต้แนวคิุดของกั�ริให้คุว�มรู้ิ ผ่ิ�น

โคุริงกั�ริอบริมที�จำะส่ร้ิ�งคุว�มยั�งยืนให้องค์ุกัริที�หล�กัหล�ย

536

162

82

63

818

60

44

24

55

59

63

32

2,174

379

328

73

3,109

242

157

31

1,149

292

140

86
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โครงการ ICC Enter “train” ment จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลุกพลัง
ความคดิบวก และเพ่อ่เปน็พ่น้ท่ีในการแลกเปล่ียนความรู ้ประสบการณ์และความคดิเหน็ท่ีเปน็ประโยชนต์า่ง ๆ  โดยพนักงาน
ขายทัว่ประเทศสามารถรับชมได้ผ่านทางสมาร์ทโฟ์นในทุกที่ ทุกเวลา 

คอนเซ็ปต

ปลูกฝง

หลักคิดบวก

สอดแทรก

เทคนิคการขาย

สราง

แรงบันดาลใจ

แบงปน

ประสบการณและ

ความสำเร็จ

ปัจจุบันโครงการ ICC Enter “train” ment มีสมาชิกเข้าร่วมซึ่งเป็นพนักงานขาย จำานวนทั้งสิ�น 2,795 คน มี
รายการออกอากาศภายใต้ช่อง “ดูแล้วรวย” ทัง้สิ�น จำานวน 41  ตอน โดยในปี 2564 เรามีเป้าหมายที่จะเพิ�มประสิทธิภาพ
ในการตดิตอ่ส่ือสารผา่นชอ่งทางออนไลน ์ดว้ยการสรา้งรายการท่ีหลากหลายเพิ�มขึน้ รวมถงึ พัฒนารปูแบบการจดัทำาให้
มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด เศรษฐกิจ และสังคม

โคร้งการ้ ICC Enter “train” ment
 จากนโยบายบริษัทฯ ท่ีต้องการปลุกระดมความคิดบวกให้กับพนักงานขายทั่วประเทศ ในช่วงเวลาท่ีเกิดสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่่ายสำานักงานบริษัท จึงได้พัฒนาช่องทางการส่ือสาร 
กับพนักงานขายท่ัวประเทศข้ึนมาใหม่ โดยจัดทำาเฟ์ซบุ�กกลุ่มปิดในช่ือ “ดูแล้วรวย” ภายใต้คอนเซ็ปต์ Enter “train” ment เพ่่อสร้าง 
ช่องทางการสือ่สารระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานขายทัว่ประเทศอย่างต่อเนือ่ง โดยไม่จำาเป็นต้องใช้วิธีการอบรมแบบคลาสรูม
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โครงการ	Diamond	Crown	Awards
 ริเริ�มข้ึนครั้งแรกในปี 2548 โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่่ายสำานักงานบริษัท ได้คัดเลือกพนักงานขายผู้มี 

ความสามารถมารว่มโครงการ โดยมแีผนงานเพ่อ่กระตุ้น และตดิตาม ใหพ้นกังานขายสามารถทำายอดขายใหเ้ตบิโตมากขึน้ ควบคู่
ไปกับการพัฒนาหลักคิดวิธีการสร้างยอดขายและการบริการ โดยคุณสมบัติของพนักงานท่ีจะเข้าร่วมโครงการ จะต้องทำายอดขาย 
ได้ถึงเป้าหมายอย่างน้อย 6 เดือนในปีท่ีผ่านมา และผู้ท่ีได้รับรางวัลต้องสามารถทำายอดขายในปีท่ีร่วมโครงการถึงเป้าหมาย 
อย่างน้อย 9 ใน 12 เดือนขึ้นไป 

ทั้ั�งนี�การจััดตั�งโค้รงการ Diamond Crown Awards นั�นมีสิ่วนช่่วยกระตุ้น แลิะสิร้างแรงบันดาลิใจัให้มีพื่นักงาน
ขายเก่งมากยิ�งข้�น ซึ่งโครงการน้ีนอกจากจะเป็นการเพิ�มศักยภาพทั้งส่วนบุคคลแล้ว ยังสามารถทำาให้องค์กรเติบโตได้อย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน

จัำานวนผู้เข้าร่วมโค้รงการ

2561 369
¤¹

2563 213
¤¹

2562 493
¤¹

1,207
ÅŒÒ¹ºÒ·

508,273,987
ÅŒÒ¹ºÒ·

3,000 ÅŒÒ¹ºÒ·

ปี 2561
จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการ	369	คน	
ยอดขาย	1,207	ล้้านบาท	

ปี 2562
จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการ	493	คน	
ยอดขาย	3,000	ล้้านบาท

ปี 2563
จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการ	213	คน	
ยอดขาย	508,273,987	ล้้านบาท
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หลากกิจกรรมการให้และส่งต่อ

เพื่อพัฒนาคนดี

 เพราะ “การให้”้ เปน็พ่น้ฐานความดขีองมนุษยแ์ละเปน็สิ�งท่ีจรรโลงสนัตสิขุให้แกส่งัคมและประเทศชาต ิบรษิทัฯจงึตระหนกั
ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี โดยเริ�มต้นจากปลูกจิตสำานึกของการเป็น “ผู้้้ให้้” ที่รู้จักการเสียสละและแบ่งปัน
โดยเริ�มจากส่งต่อการให้ภายในองค์กรสู่ภายนอกองค์กรต่อไป

เพื่ร้าะ

“การให้”
เป็นพื่่้นฐานความุ่ดีีของมุ่น่ษย่์ 

สร้้างจิตสำานึกของการ้เป็น

“ผู้ให้”
ที�รู้้จ่กการ้เสยี่สละและแบ�งปัน

จากภาย่ในองค์กร้สู�ภาย่นอก

เพ่่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้วย “การให้”

“ให้ชีวิต” ส่งเสริมการบริจาคโลหิต

ICC Click Like ส่งเสริมและชื่นชมคนดี
เชิดชูพนักงานที่กระทำาความดี

“ให้ความรู้” เพ่่อพัฒนาองค์กรก้าวทัน 4.0
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เ พ่� อ สิ ร้ า ง คุ ณ์ ธี ร ร ม แ ล ะ

จริยธีรรมด้ีวย “การให้”

จัำด กิัจำกัริริมตักับ�ตริในทุกั

วันพัริะ และวันส่ำ�คัุญต�มว�ริะ เช่ั่น 

วันคุริบริอบกั�ริก่ัอตั�งบริิษััทฯ 1 มีน�คุม 

และวันส่ำ�คัุญต�มรัิชั่ส่มัย กั�ริจัำดพืั�นที�

ส่ำ� ห รัิ บปี ริ ะกัอบ พิั ธีุ ท � งศ �ส่น� 

(ละหม�ด) และสิ่ทธิุ�ในกั�ริล�ง�น

ส่ำ�หรัิบพันักัง�นเพืั�อกั�ริปีฏิิบัติธุริริม

ต�มหลักัศ�ส่น�ของตนได้ปีีละ 5 วัน 

ริวมถืึงยังส่่งเส่ริิมกัิจำกัริริมศ�ส่นกัุศล

ต่�ง ๆ อย่�งต่อเนื�องและส่มำ��เส่มอ

“ให้ชีั่วิต” ส่ิงเสิริมการบริจาค

โลหิต 

ส่่งเส่ริิมพันักัง�นให้รู้ิจัำกั “กั�ริให้” 

แก่ัผู้ิอื�น ด้วยกิัจำกัริริมบริิจำ�คุโลหิตกัับ

ส่ภ�กั�ชั่�ดไทย “1 คุนให้ หล�ยคุนรัิบ” 

เป็ีนปีริะจำำ�ปีีละ 4 คุรัิ�ง (ทุกัๆ 3 เดือน) 

ซึี�งในปีี 2563 มีพันักัง�นเข้�ร่ิวม 

ลงทะเบียนบริิจำ�คุโลหิต 398 คุน มี

จำำ�นวนผู้ิบริิจำ�คุโลหิตได้ 398 ยูนิต 

หรืิอ 159,200 ซีีซีี

ICC Click Like ส่ิงเสิริมและ

ช่ั่�นชั่มคนดีี เชั่ิดีช้ั่พนักงานที่ี�กระที่ำา

ความดีี

เพัริ�ะทุกักั�ริกัริะทำ�คุว�มดี 

คุวริคุ่�แก่ักั�ริยกัย่องและชืั่�นชั่มเส่มอ 

บริิษััทฯ จึำงมุ่งมั�นปีลูกัจิำตส่ำ�นึกัและ

ส่ร้ิ�งคุ่�นิยมให้พันักัง�นเห็นคุุณคุ่�ของ

กั�ริทำ�คุว�มดี และส่ร้ิ�งคุว�มภ�คุภูมิใจำ 

ด้วยกั�ริยกัย่องเชิั่ดชูั่ เพืั�อเป็ีนแบบอย่�ง

ใ ห้ กัับ ผู้ิ อื� น  จึำ ง ไ ด้ จัำด ใ ห้ มี กิั จำกัริริ 

“คุนนี�สิ่ ICC Click Like” ขึ�นในปีี 2558 

และได้ส่�นต่อจำนถึืงปัีจำจุำบัน ซึี�งในปีี 

2563 มีผู้ิกัริะทำ�คุว�มดี จำำ�นวน 23 

คุน

“ให้ความร้้” เพ่�อพัฒนาองค์กร

ก้าวทัี่น 4.0

บริิษััทฯ เชืั่�อมั�นว่�”พันักัง�น” คืุอ 

หัวใจำในกั�ริบริิห�ริให้องค์ุกัริปีริะส่บ

คุว�มส่ำ�เร็ิจำ ในปีี 2563 บริิษััทฯ จึำงให้

คุว�มส่ำ�คัุญในกั�ริพััฒน�พันักัง�น

อย่�งต่อเนื�อง โดยได้กัำ�หนดกิัจำกัริริม 

และโคุริงกั�ริที�เกีั�ยวข้องกัับกั�รินำ�ไปีสู่่

องค์ุกัริ Innovation อ�ท ิกั�ริส่่งบคุุล�กัริ

ออกัไปีอบริมภ�ยนอกัองคุ์กัริ เพืั�อนำ�

คุว�มรู้ิกัลับม�ถื่�ยทอดภ�ยในองค์ุกัริ 

กั�ริเรีิยนและทำ�แบบส่อบถื�มผ่ิ�น

ริะบบ e-learning เพืั�อวัดผิลกั�ริดำ�เนินง�น 

ทดส่อบคุว�มรู้ิ คุว�มเข้�ใจำเกีั�ยวกัับ

องค์ุกัริในพันักัง�นใหม่ นอกัจำ�กันี� 

ยังเปิีดให้พันักัง�นส่�ม�ริถืสื่บห�ข้อเท็จำจำริิง 

ขององคุ์กัริจำ�กัริะบบ Intranet เพืั�อ 

ใ ห้พันักัง�นมีคุว�มเ ข้�ใจำร่ิวมกััน 

ปีลูกัจิำตส่ำ�นึกั และจำริิยธุริริมให้กัับ

พันักัง�น โดยเริ�เชืั่�อว่� สิ่�งเหล่�นี�จำะ

ทำ�ให้พันักัง�นมีคุว�มเป็ีนนำ��หนึ�งใจำ

เดียวกััน และใชั่เ้คุรืิ�องมอือเิลก็ัทริอนกิัส์่

อย่�งริะมัดริะวัง ริวมถืึงส่�ม�ริถืนำ�

เทคุโนโลยีต่�งๆ ม�ใชั่้เปี็นตัวช่ั่วยหนึ�ง

ในกั�ริขับเคุลื�อนธุุริกิัจำสู่่คุว�มส่ำ�เร็ิจำ

ต�มเป้ี�หม�ยได้ 

ทุกวันพระ

จัดกิจกรรม

ทำแบบสอบถาม

ผ�านระบบ

e-learning 

ตักบาตร

สิทธิ์ในการลางาน

เพ�่อการปฏิบัติธรรม

ตามหลักศาสนา

ป�ละ 5 วัน

บร�จาคโลหิตกับ

สภากาชาดไทยเป�นประจำ

ป�ละ 4 ครั้ง
เป�นจำนวน

398 ยูนิต หร�อ

159,200 ซีซี

ในป� 2563 มีผู�กระทำความดี

เป�นจำนวน 23 คน 

ระบบ Intranet
เพ�่อสร�างความ

เข�าใจกับพนักงาน

ส�งบุคลากรไปอบรม

ภายนอกองค�กร 

นำความรู�กลับมา
ถ�ายทอดภายในองค�กร 
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ตุลาคม 2562

พฤศจ�กายน 2562

14 พฤศจ�กายน 2562

19 พฤศจ�กายน 2562

เร��มทดสอบ

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

2 มกราคม 2562

สำรวจจำนวนพนักงานขายแต�ละภูมิภาค

พัฒนาระบบการถ�ายทอดบรอดแคส

พัฒนาช�องทางรับชมเดิม
(รับชมที่ภูมิภาค/เซ็นเตอร�)

ภูมิภาคที่เข�าร�วมทดสอบคือ
เชียงใหม� สงขลา นครราชสีมา

เพ��มช�องทางรับชมใหม�
(รับชม on Mobile)

สำรวจข�อมูลการรับชมบรอดแคสของพนักงาน
ย�อนหลัง 3 เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม 2562)

นำเสนอโครงการในที่ประชุม RBDC
เพ�่อคัดเลือกภูมิภาคที่เข�าร�วมทดสอบระบบ

ประชุมกับทีมบุคคลภูมิภาค/ผู�ดูแลเซ็นเตอร�
เพ�่อทำความเข�าใจขั้นตอนการทดสอบระบบ

ทดสอบการใช�งานระบบ
ICC Broadcast on Mobile

ขยายผลการใช�งานระบบ
ให�ทุกภูมิภาค

I.C.C. Broadcast on Mobile

ในยุคุ 4.0 ที�กั�ริสื่�อส่�ริดำ�เนินไปีอย่�งริวดเร็ิว บริิษััทฯ 

เล็งเหน็ถืงึคุว�มส่ำ�คัุญของกัริะบวนกั�ริสื่�อส่�ริภ�ยในองคุก์ัริ 

โดยเฉพั�ะในกัลุ่ม “พันักัง�นข�ย” ซึี�งเป็ีนหัวใจำหลักัในกั�ริขับ

เคุลื�อน จึำงได้จัำดตั�ง “ริะบบบอริดแคุส่” ขึ�น เพืั�อให้ฝ่่�ยข�ยใน

บริิษััทฯ (ส่ำ�นักัง�นใหญ)่ ใช้ั่ในกั�ริสื่�อส่�ริและอบริมพันักัง�น

ข�ยที�ปีริะจำำ�อยู่ต่�งจัำงหวัด ซึี�งที�ผ่ิ�นม� พับว่�ปีริะส่บปัีญห�

ในเรืิ�องของกั�ริสื่�อส่�ริและกั�ริเดนิท�ง โดยพันักัง�นข�ยส่่วน

ใหญ่ จำำ�เป็ีนต้องเดินท�งเข้�ไปียังภูมิภ�คุ หริือเซี็นเตอริ์ที�มี

จุำดรัิบสั่ญญ�ณเท่�นั�น จึำงจำะส่�ม�ริถืรัิบรู้ิข่�วส่�ริจำ�กัท�ง 

บริอดแคุส่ได้ 

 ส่่วนง�นทริัพัย�กัริบุคุคุล ฝ่่�ยส่ำ�นักัง�นบริิษััท จึำง

ในปีี 2563 มีจำำ�นวนพันักัง�นที�เข้�รัิบชั่มบริอดแคุส่เฉลี�ยจำำ�นวน 1,778 คุน มีสั่ดส่่วนคุว�มพึังพัอใจำใน 

กั�ริรัิบชั่ม Broadcast on Mobile ทั�งสิ่�น 100% (เกับ็ขอ้มลูโดยใหพ้ันักัง�นเข�้ทำ�แบบปีริะเมนิคุว�มพังึพัอใจำในริะบบ 

e-Learning และบันทึกัข้อมูล)  และในปีี 2564 บริิษััทฯ ตั�งเป้ี�ให้มีจำำ�นวนพันักัง�นข�ยเข้�ชั่มบริอดแคุส่เพิั�มขึ�น และ

ขย�ยผิลไปีใช้ั่ในกั�ริถ่ื�ยทอดส่ดกั�ริข�ยสิ่นคุ้�ออนไลน์ของฝ่่�ยข�ย เพืั�อส่นับส่นุนกั�ริส่ร้ิ�งยอดข�ยให้กัับบริิษััท

ได้ดำ�เนินกั�ริส่ำ�ริวจำจำำ�นวนพันักัง�นข�ยแต่ละภูมิภ�คุ และ

ส่ำ�ริวจำจำำ�นวนกั�ริรัิบชั่ม และเริิ�มพััฒน�ริะบบบริอดแคุส่ให้มี

ปีริะสิ่ทธิุภ�พัม�กัขึ�น ริวมถึืงปีริับปีรุิงอุปีกัริณ์ที�ใช้ั่ในกั�ริ

ถ่ื�ยทอดให้มีคุว�มทันส่มัย และเพิั�มช่ั่องท�งกั�ริริับชั่มผ่ิ�น

ส่ม�ร์ิทโฟันด้วยกั�รินำ�เทคุโนโลยี YouTube Streaming ม�

ใช้ั่ คุวบคูุ่ไปีกัับติดต�มผิลของผู้ิเข้�ชั่มผ่ิ�นท�งริะบบ ICC 

e-Learning

อนึ�ง โคุริงกั�ริ I.C.C. Broadcast on Mobile ได้รัิบ

ริ�งวัลชั่นะเลิศอันดับ 1 ในกั�ริปีริะกัวดนวัตกัริริมเคุรืิอส่หพััฒน์ 

Chairman Awards ปีริะจำำ�ปีี 2563 ปีริะเภท Services & 

Personality (ดูริ�ยละเอียดเพิั�มเติมได้ที�หน้� 52)
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The Voice เพื่ร้าะท่กเสยี่งความุ่คิดีเห็นมุ่ีความุ่หมุ่าย่ 

ส่่วนง�นปีริะชั่�ส่ัมพัันธุ์กัล�ง ฝ่่�ยส่ำ�นักัง�นบริิษััท 

เล็งเห็นคุว�มส่ำ�คัุญของสิ่ทธิุเส่รีิภ�พัท�งคุว�มคิุดเห็นของ

พันักัง�น จึำงได้จัำดตั�งโคุริงกั�ริ “The Voice เพัริ�ะทุกัเสี่ยง

คุว�มคิุดเห็นมีคุว�มหม�ย” ขึ�น เพืั�อเปิีดช่ั่องท�งให้พันักัง�น

ภ�ยในบริิษััทฯ และพันักัง�นข�ยหน้�ร้ิ�นส่�ม�ริถืแส่ดง

คุว�มคิุดเห็น แนะนำ� ร้ิองเรีิยน หรืิอชั่มเชั่ย ผ่ิ�นกั�ริแส่กัน 

QR Code โดยทุกัข้อคุว�มจำะไม่ถูืกัเปิีดเผิยต่อส่�ธุ�ริณะ 

เพืั�อรัิกัษั�ปีริะโยชั่น์ให้แก่ัผู้ิแจ้ำงและจำะไม่ถูืกัเพิักัเฉยห�กั

ข้อมูลเหล่�นั�นเปี็นปีริะโยชั่น์ในกั�ริพััฒน�องคุ์กัริ เพืั�อให้

พันักัง�นทำ�ง�นอย่�งมีคุว�มสุ่ข และองค์ุกัริเติบโตอย่�ง

ยั�งยืน 

 หลังจัำดตั�งโคุริงกั�ริ (3 พั.คุ. 2561 ) จำ�กัเดิมที

เป็ีนกัล่องรัิบคุว�มคิุดเห็น มีผู้ิส่่งข้อเส่นอแนะเข้�ม�จำ�กั 0 

เรืิ�อง เป็ีน 120 เรืิ�อง  คิุดเป็ีน 121% จำ�กัคุว�มคุ�ดหวัง 

ทั�งนี�ปัีจำจุำบัน โคุริงกั�ริยังได้รัิบกั�ริตอบรัิบอย่�งดีจำ�กั

พันักัง�น มีกั�ริส่่งข้อเส่นอแนะเข้�ม�อย่�งต่อเนื�อง ริวมถึืง

มีกั�ริแก้ัไขในส่่วนของปัีญห�ที�แจ้ำงอีกัด้วย
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สินค้าดี
 นอกจากการพฒันาคน ซึง่เปน็พลงัขบัเคล่ือนหลกัของ
องค์กร เพ่่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินธุรกิจภายใต้
แนวคิดเร่่อง “การให้้” บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และ 

1

4

7

2

5

8

3

6

9

การกำากับ
ดูแล้กิจการ

การเคารพื่สิทธุิ
มนุษัยชั่น

การพื่ัฒนา
ชุั่มชั่น
แล้ะสังคม

นโยบาย
ตั้่อตั้้าน
คอร์รัปชั่ั�น

การปฏิิบัติั้
ตั้่อแรงงาน

อย่างเป็นธุรรม

การจัดการ
ทรัพื่ยากร
สิ�งแวดล้้อม
แล้ะพื่ลั้งงาน

การดำาเนินธุุรกิจ
ด้วยความ
เป็นธุรรม	

การรับผิดชั่อบ
ต่ั้อผู้บริโภค

การวิจัยแล้ะ
พัื่ฒนาเพื่่�อ
ความยั�งย่น

บริหาร ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภค และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดมา อันจะนำามาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
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 บริิษััทฯ ให้คุว�มส่ำ�คัุญในกั�ริกัำ�กัับดูแลกัิจำกั�ริที�ดี

และได้จัำดทำ� “หลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริที�ดี” (The Good 

Corporate Governance Principles) อย่�งเป็ีนล�ยลักัษัณ์

อักัษัริ และเปี็นข้อพึังปีฏิิบัติของกัริริมกั�ริ ผู้ิบริิห�ริและ

พันักัง�นในกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำ โดยมีคุว�มเชืั่�อมั�นว่�กั�ริมีริะบบ

กั�ริบริิห�ริจัำดกั�ริที�ดี โปีร่ิงใส่ และตริวจำส่อบได้ตลอดจำน 
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มีกั�ริถ่ืวงดุลอำ�น�จำ และริะบบกั�ริคุวบคุุมภ�ยในที�มี 

คุว�มเพีัยงพัอและเหม�ะส่มคุวบคูุ่ไปีกัับกั�ริเคุ�ริพัสิ่ทธิุและ

คุว�มเท่�เทียมกัันของผู้ิถืือหุ้นและรัิบผิิดชั่อบต่อผู้ิมีส่่วนได้

ส่่วนเส่ีย จำะเป็ีนปัีจำจัำยส่ำ�คัุญที�ช่ั่วยเส่ริิมส่ริ้�งให้องคุ์กัริมี

ภูมิคุุ้มกัันที�ดี และส่ร้ิ�งคุว�มเจำริิญเติบโตอย่�งส่มดุลและ

ยั�งยืนในริะยะย�ว

“ห้ลัักการกำากับด้แลักิจัการที่ี�ดี”
 1. จัำดทำ�คูุ่มือนโยบ�ยหลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริที�ดีเพืั�อเผิยแพัร่ิกัับส่�ธุ�ริณชั่นผ่ิ�น

ท�งเว็บไซีต์ของบริิษััทฯ และแจำกัไปียังกัริริมกั�ริ ผู้ิบริิห�ริ และคูุ่คุ้� 

 2. นำ�เส่นอวีดิทัศน์หลักักั�ริกัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริที�ดีในกั�ริปีฐมนิเทศพันักัง�นใหม่ 

 3. อบริมพันักัง�นทุกัคุน พัร้ิอมมีข้อกัำ�หนดให้พันักัง�นทุกัคุนทำ�แบบทดส่อบ

ทบทวนข้อมูล ผ่ิ�นริะบบ e-learning โดยแบ่งเป็ีน 3 หลักัสู่ตริ

 • หลักัสู่ตริเกีั�ยวกัับหลักักัำ�กัับดูแลกิัจำกั�ริ โดยในปีี 2563 มีพันักัง�นใหม่จำำ�นวน 

20 คุน ส่�ม�ริถืส่อบคุรัิ�งแริกั จำำ�นวน 19 คุน และคุรัิ�งที� 2 (ซึี�งถืือเป็ีนกั�ริส่อบคุรัิ�งสุ่ดท้�ย) 

จำำ�นวน 1 คุน

 • หลักัสู่ตริกัฎหม�ยจำริ�จำริเพืั�อคุว�มปีลอดภัย “ขับขี�อย่�งปีลอดภัยใช้ั่ริถืยนต์ที�ถืกูั

ต้อง” โดยมีพันักัง�นเข้�ร่ิวมอบริม จำำ�นวน 47 คุน

 • หลักัสู่ตริกั�ริจัำดทำ�สื่�อโฆ่ษัณ�และทำ�ฉล�กัสิ่นคุ้�ที�ถูืกัต้องต�มหลักัพัริะริ�ชั่บัญญติ 

ส่ำ�นักักัริริมกั�ริคุุ้มคุริองผู้ิบริิโภคุ (ส่คุบ.) โดยมีพันักัง�นทำ�แบบทดส่อบ จำำ�นวน 111 คุน

 4. เผิยแพัร่ิข้อมูลดังกัล่�วบนเว็บไซีต์ของบริิษััท www.icc.co.th คุอลัมน์ Corporate Governance and 

Anti-Corruption Policies
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นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 “ความซื่อสัตย์” เป็น 1 ในหลักคิดสู่ความสำาเร็จ 7 ประการของบริษัทฯ การให้ความสำาคัญในด้านการจัดการภายใน และ
ดำาเนินธุรกิจจึงยึดม่ันแนวทางการดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็น 
ลายลักษณอ์กัษร และเริ�มส่ือสารให้ “งดเวน้การให้ของขวญัแกก่รรมการบริษทัฯ ผู้บรหิาร หรอ่พนักงานของบริษทัในทุกโอกาส” 
ไปยังพนักงาน คู่ค้า และบุคคลภายนอกท่ีติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการติดประกาศ จดหมาย อีเมล และ
เว็บไซต์ เป็นต้น 

 ริวมถืึงกัำ�หนดให้มีริะบบกั�ริจำัดซืี�อจัำดจำ้�งที�โปีริ่งใส่

ชัั่ดเจำนและเปี็นธุริริม มีข้อกัำ�หนดในกั�ริเส่นอง�นจำัดซืี�อ 

จัำดจ้ำ�ง และมีแนวท�งกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำด้วยคุว�มโปีร่ิงใส่ส่ำ�หรัิบ 

คูุ่คุ้�อย่�งชั่ัดเจำน มีกั�ริจำัดทำ�ทะเบียนริ�คุ�กัล�งของวัส่ดุ

อุปีกัริณ์ กั�ริเปีรีิยบเทียบริ�คุ�จัำดซืี�อ กั�ริปีริะกัวดริ�คุ�จัำดจ้ำ�ง 

กั�ริก่ัอส่ร้ิ�ง หรืิอตกัแต่งร้ิ�นทั�งในกัริณีปีกัติและกัริณีเร่ิงด่วน 

ซึี�งผู้ิบริิห�ริและพันักัง�นมีหน้�ที�ต้องปีฏิิบัติต�มริะบบที� 

ว�งไว้อย่�งเคุร่ิงคุรัิด กัริณีตริวจำพับกั�ริไม่ปีฏิิบัติต�มริะบบ

โดยเจำตน�ทจุำริิต ถืือเปีน็คุว�มผิิดริ�้ยแริงท�งวนัิยของบริิษััทฯ 

 นอกัจำ�กันี� ส่่วนง�นจัำดซืี�อจัำดจ้ำ�ง ยังได้จัำดตั�งกิัจำกัริริม 

“วันนักพัฒนา” ภ�ยใต้จุำดมุ่งหม�ยเพืั�อให้คูุ่คุ้�หน้�ใหม่ที�

มีคุว�มส่นใจำร่ิวมลงทุน ได้เข้�ม�นำ�เส่นอสิ่นคุ้� ตอบรัิบ

เจำตน�ริมณ์และปีฏิิบัติต�มในกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำอย่�งโปีร่ิงใส่

ต�มที�บริิษััทฯ ได้กัำ�หนดไว้ 

 ทั�งนี� ยังได้มีกั�ริสื่�อส่�รินโยบ�ยต่อต้�นกั�ริทุจำริิต

คุอร์ิรัิปีชัั่�นผ่ิ�นช่ั่องท�งกั�ริสื่�อส่�ริภ�ยในและภ�ยนอกัองค์ุกัริ 

อ�ทิ บอร์ิดปีริะชั่�ส่ัมพัันธุ์ ริะบบ Intranet และ ริะบบ 

e-learning กั�ริจัำดกิัจำกัริริม “คนนี�สิิ...ICC Click Like” 

เป็ีนปีริะจำำ�ทุกัเดือน เพืั�อยกัย่องผู้ิที�กัริะทำ�คุว�มดีหรืิอมี 

คุว�มซืี�อสั่ตย์สุ่จำริิต กั�ริอบริมและทดส่อบเกีั�ยวกัับ “นโยบ�ย

ต่อต้�นคุอร์ิรัิปีชัั่�น” ผ่ิ�นริะบบ e-learning ส่ำ�หรัิบพันักัง�น

ทุกัคุน ริวมถึืงเผิยแพัร่ินโยบ�ยต่อต้�นกั�ริทุจำริิตคุอร์ิรัิปีชัั่�น 

บนเว็บไซีต์ของบริิษััทฯ www.icc.co.th
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 และเพ่่อแสดงความตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และปลูกฝั่งให้พนักงาน
ภายในองคก์รตระหนกัรูถ้งึปญัหาดงักลา่ว จงึไดส้รา้งคาแรกเตอรเ์พ่อ่เปน็ตวัแทนของโครงการ และสรา้งภาพเตอืนใจแกพ่นกังาน
ในองค์กร ดังนี้

  ห�กัพับเหน็ มีหลักัฐ�น หรืิอมีข้อส่งส่ยัว่�มีพันักัง�นหริอืบุคุคุลซึี�งกัริะทำ�ในน�มบริิษััทไอ.ซีี.ซีี. อินเตอริเ์นชั่ั�นแนล 

จำำ�กััด (มห�ชั่น) ได้เข้�ไปีมีส่่วนร่ิวมในกั�ริให้สิ่นบนหรืิอคุอร์ิรัิปีชัั่�นทั�งท�งตริงและท�งอ้อม กั�ริทุจำริิต กั�ริกัริะทำ�ผิิด 

กัฎหม�ย กั�ริไม่ปีฏิิบัติต�มจำริริย�บริริณ กัริริมกั�ริบริิษััท ผู้ิบริิห�ริ และพันักัง�น กั�ริไม่ได้รัิบคุว�มเป็ีนธุริริมใน 

กั�ริปีฏิิบัติง�น ส่�ม�ริถืแจ้ำงเบ�ะแส่หรืิอร้ิองเรีิยนผ่ิ�นช่ั่องท�งดังต่อไปีนี� 

• คุณะกัริริมกั�ริตริวจำส่อบท�ง e-mail:

 iccauditcomittee@icc.coth

• ผ่ิ�นท�งไปีริษัณีย์

 ตู้ปีณ. 22 ปีณ. ย�นน�ว� กัรุิงเทพัฯ 10120

• ร้ิองเรีิยนโดยตริงด้วยว�จำ� หรืิอทำ�เป็ีนหนังสื่อถึืง 

 ผู้ิรัิบข้อร้ิองเรีิยน 

• ศูนย์ลูกัคุ้�สั่มพัันธ์ุ โทริศัพัท์ 0-2294-4999 

• เลข�นุกั�ริบริิษััท โทริศัพัท์ 0-2295-0688
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การดำาเนินธุรกิจ

ด้วยความเป็นธรรม

 บริษัทฯ มุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจด้วยความซือ่สัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มั่นที่จะแข่งขันทางการค้า 
ตามหลกัจรยิธรรมในการประกอบการการคา้ กฎหมาย และหลกัการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสมอภาคกนั รวมถงึปฏิิเสธพฤตกิรรม 
ท่ีจะขัดขวางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และให้ผล 
ประโยชน์ใด  ๆ  ที่ไม่ถูกต้อง และไม่สุจริต 

 บรษัิทฯ มแีนวปฏิบิตัท่ีิไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ไมม่กีารลอกเลียนแบบ หรอ่นำาทรัพย์สนิทางปญัญา
ของผู้อ่ืนมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมไอ.ซี.ซี. เพ่่อส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมใหอ้งค์กร (รายละเอยีดเพิ�มเตมิสามารถดไูด้ทีห่นา้ 52) โดยสนบัสนนุให้พนักงานสง่นวัตกรรมเข้าประกวดในเวที 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ง



การเคารพสิทธิมนุษยชน

41รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

 จากแนวคดิ “เพราะทกุคนคอืเรา” บรษิทัฯ จงึมนีโยบายใหค้วามสำาคญักบัทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนั ไมล่ะเมดิสทิธมินษุยชน 
มุง่เนน้การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสทิธมินษุยชน ไมจ่ำากดัความเปน็อิสระ หรอ่ความแตกตา่งทางความคดิ ความสมบรูณข์อง
ร่างกาย (ผู้พิการ) เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา การเมือง หร่อเร่่องอื่นใด รวมถึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง หร่อแตกแยก และจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่่อให้พนักงาน หร่อผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หร่อได้รับการปฏิิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำาร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำาเนินการอย่างเป็นธรรม 

 ผู้พื่ิการ เพ่่อให้ผู้พิการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ทำางานที่อำานวยความสะดวกและส่งเสริม 
ให้พนักงานปฏิิบัติต่อผู้พิการอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่เพียงแต่รับผู้พิการเข้ามาทำางานในองค์กรเท่าน้ัน 
ยังจัดตั้งโครงการเพ่่อสนับสนุนความสามารถ และสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ และผูป้ระสบปัญหาวิกฤติชีวิตทัง้ร่างกายและจิตใจ 
ใหมี้กำาลังใจกลับสู่สังคมได้อย่างมีคณุคา่และมีความสุข โดยต้ังแต่ป ี2558 เป็นต้นมา บริษทัฯ ได้จดัสถานท่ีทางเลือกให้กบัผู้พิการ 
2 ทางด้วยกัน คือ

 ผู้มีค้วามหลิากหลิายทั้างเพื่ศ (LGBTQ ) เพ่่อให้เป็นไปตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน UN SDGs ใน
ข้อ 5 ว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศ และเพ่่อให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ สามารถทำางานได้อย่างมีความสุข 
บริษัทฯ จึงส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างเท่าเทียม โดยไม่จำากัดเพียงเพศกำาเนิด เพ่่อให้
กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถแสดงออกทางเพศสภาพได้อย่างมีอิสระ ส่งเสริมผู้มีศักยภาพให้ก้าวหน้า
ยิ�งขึ้นในหน้าท่ีการงานโดยไม่ถูกเลือกปฏิิบัติหร่อกระทำาอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงแสดงความยกย่องชื่นชมเม่ือผู้น้ัน 
ปฏิิบัติตนเป็นแบบอย่าง
 ในแงข่องการผลติสนิคา้ บรษัิทฯ มุง่เนน้การออกสนิคา้เพ่อ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้มากทีส่ดุ 
โดยคำานงึถึงการใชง้านอยา่งเทา่เทยีมเป็นหลกั เพ่อ่ใหก้ลุ่มผู้พกิาร และกลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ 
สามารถใช้สินค้าภายใต้การผลิตของบริษัทฯ ได้อย่างภาคภูมิใจ และมีความสุข สมดังคำาขวัญ บริษัทฯ 
ที่ว่า “เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพ่่อปวงชน”

1. เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสมัครใจทำางาน เข้าทำางานกับ
บรษิทัฯ โดยบริษทัฯ ได้จดัอุปกรณ์อำานวยความสะดวก 
เช่น ทางลาด และห้องนำ้าสำาหรับผู้พิการ

2. สำาหรับผู้ ไม่ประสงค์ทำางาน บริษัทฯ ได้จัดทำา
สัมปทานสินค้าเพ่่อให้ผู้พิการนำาไปขายสร้างอาชีพ
อย่างยัง่ยืนต่อไป



การปฏิบัติต่อแรงงาน

อย่างเป็นธรรม	
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 นอกจากเร่อ่งการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชพีแลว้ บรษิทัฯ ยงัเห็นความสำาคญั
ของการดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยการปฏิิบัติอย่างเป็นธรรม จัดต้ัง
นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน หน่ึงในกลยุทธ์เพ่่อรักษาพนักงาน
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถใหอ้ยู่กบัองคก์ร โดยผู้บรหิารทกุฝ่า่ย 
จะทบทวนและเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละปี 
โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภท
เดยีวกนั ยดึหลกัความเทา่เทยีมกนั และได้จา่ยคา่ตอบแทน
ให้แก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่า
พาหนะ เบ้ียเล้ียง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย 
และเงินอุดหนุน

(ดรูายละเอียดเพิ�มเตมิได้ท่ี รายงานประจำาปี 2563  บริษัท 

ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน))

 พนักงานเปน็ทรพัยากรท่ีมคีา่ และเปน็ปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็ของบรษิทัฯ โดยกำาหนดเปน็แนวทางปฏิบิตัติอ่พนกังาน  
 ดังนี้ 

 1. ปฏิบัิตติอ่พนกังานโดยความเคารพตอ่ศกัดิ�ศรคีวามเปน็มนษุย ์และสทิธข้ัินพ้่นฐานในการทำางาน ตลอดจนไม่เปดิเผย 
  หร่อส่งผ่านข้อมูล หรอ่ความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหร่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
 2. ปฏิิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัทฯ
 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ 
  ความพิการ หร่อสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกีย่วข้องโดยตรงกับการปฏิิบัติงาน 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝ่ึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพ่่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลอย่างทั่วถึง 
  สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน 
 5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ 
 6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิิบติังาน 
 7. จดัใหม้สีวสัดกิารและสทิธปิระโยชนท่ี์เหมาะสมแกพ่นกังาน อาท ิการรกัษาพยาบาล กองทนุสำารองเล้ียงชพี สหกรณ์ 
  ออมทรัพย์ เป็นต้น

ส่งเสริมความภักดีต่อองค์กรด้วยนโยบายค่าตอบแทน



ส่งเสริมการทำางานของผู้สูงอายุ 

ปัีจำจุำบันปีริะเทศไทยกัำ�ลังเข้�สู่่สั่งคุมผู้ิสู่งวัย โดยภ�คุรัิฐและ

เอกัชั่นได้มีนโยบ�ย ยุทธุศ�ส่ตร์ิ และม�ตริกั�ริเพืั�อริองรัิบคุนกัลุ่มนี�

อย่�งต่อเนื�อง อ�ทิ แผินพััฒน�เศริษัฐกิัจำและสั่งคุมแห่งชั่�ติ ฉบับ 

ที� 12 แผินผู้ิสู่งอ�ยุแห่งชั่�ติและพัริะริ�ชั่บัญญัติผู้ิสู่งอ�ยุแห่งชั่�ติ 

ส่่งผิลให้ผู้ิสู่งอ�ยุที�อยู่ในวัยเกัษีัยณมีแนวโน้มทำ�ง�นต่อเพิั�มม�กัขึ�น 

บริิษััทฯ จึำงได้เล็งเห็นคุว�มส่ำ�คัุญของบุคุล�กัริอันเป็ีนหัวใจำหลักั 

จึำงส่นบัส่นนุและส่่งเส่ริิมกั�ริทำ�ง�นของผู้ิส่งูอ�ย ุโดยยึดหลกััยืดหยุ่น

และส่มัคุริใจำ เพืั�อเปิีดโอกั�ส่ให้ผู้ิสู่งอ�ยุที�มีคุว�มส่�ม�ริถืและ

ส่มริริถืนะริ่�งกั�ยที�เหม�ะส่มได้ทำ�ง�นต่อ เพืั�อให้ผู้ิสู่งอ�ยุรู้ิสึ่กั 

มีคุุณคุ่� เกิัดกั�ริพััฒน�อย่�งต่อเนื�อง อุดมด้วยสุ่ขภ�พักั�ยใจำที�ดี และ 

มีริ�ยได้เลี�ยงชีั่พัตนเองได้

ปี ครบเกษียณ / (คน)
จำานวนคนเกษียณที่สมัครใจทำางานต่อ

จำานวน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

2561 37 18 48.65

2562 59 25 42.37

2563 33 10 30.30

(ต�ริ�งแส่ดงกั�ริยืดอ�ยุเกัษีัยณปีี 2560-2562 ของพันักัง�น บมจำ. ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์ิเนชัั่�นแนล)

 ในแง่ของการผลิตสินค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ในกลุ่มผู้สูงอายุ บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นโอกาสในการเข้าถึง
เศรษฐกิจผู้สูงวัย หร่อ Silver Economy จัดต้ังแบรนด์ 
BSC Happy Age โดยมผีลติภณัฑ์์แรก คอื กลุ่มผลติภณัฑ์์
เสริมอาหาร “Collagee 5 (คอลลาจีไฟ์ว์)” ผลิตภัณฑ์์ที่จะ
ตอบโจทย์ 5 ปัญหาหลักของผู้สูงวัย ได้แก่ กระดูก เส้นเอ็น 
ข้อต่อ สายตา ผิวพรรณ ผม และเล็บ

 ในป ี2564 บริษทัมีแผนท่ีจะออกสินคา้ใหม่ท่ีจะตอบโจทย์ 
กลุ่มผู้สูงวัย ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์เก่ียวกับไวรัส 
โคโรน่า และฝุ่่นละออง PM 2.5 เป็นผลิตภัณฑ์์ที่ช่วยเสริม 
ภมูคุ้ิมกนัใหก้บัรา่งกาย และระบบประสาทในผู้สูงวยั รวมถงึ 
ดแูลระบบหวัใจ ระบบหลอดเลอืด ระบบตอ่มไรท่้อ และระบบ
สืบพันธุ์
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	
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บรษัิทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชือ่มัน่ 
ของลูกค้าเป็นกุญแจสำาคัญ อันนำามาสู่ความสำาเร็จของ 
บริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยกำาหนดแนวทางปฏิิบัติ ดังนี้ 

1. ดำาเนินธุรกิจด้านการผลิต จำาหน่ายสินค้า และ
บริการท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อ 
สิ�งแวดล้อม 

2. ดำาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งม่ัน พัฒนาสินค้า และ
บริการ คิดค้นนวัตกรรมเพิ�มคุณค่าให้แก่สินค้า 
และบริการเพ่่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างต่อเน่ือง พร้อมกับการให้ข้อมูลท่ีจำาเป็นต่อ
การตัดสินใจโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

3. ดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม 
และไม่กระทำาการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า 
รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำาไปใช้เพ่่อ
ประโยชน์ต่อเอง หร่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

4. ไมเ่รยีก รบั หรอ่ยนิยอมท่ีจะรบัทรพัยส์นิ หรอ่ประโยชน์
อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5. ปฏิิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าล่วงหน้าเพ่่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 

6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” เพ่่อ
ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำาร้องเรียน
พึงได้รับการเอาใจใส่และดำาเนินการอย่างเป็นธรรม



ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	

เพราะการบริการ คือ หัวใจสำาคัญในการทำาธุรกิจ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จำากัด (มหาชน) จึงไม่เพียง
แค่จัดจำาหน่ายสินค้าแฟ์ช่ันและความงามท่ีคำานึงถึงคุณภาพ
สินค้าท่ีดี  ราคาท่ีเป็นธรรม และความรับผิดชอบที่มีต่อทุก
ผลิตภัณฑ์์และบริการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าเท่าน้ัน เรายังคำานึงถึงความพึงพอใจสูงสุด 
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จากสินค้าและการให้บริการท้ังขณะใช้สินค้าและหลังการขาย 
อีกด้วย บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” ขึน้ เพ่่อเป็น 
ส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ในการรับ 
ขอ้รอ้งเรยีน รวมถงึคำาตชิม และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัผลติภณัฑ์์ 
เพ่่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว และต่อยอดผลักดันธุรกิจให้
ประสบความสำาเร็จร่วมกันอย่างยัง่ยืน

และเพ่่อให้สอดรบักับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน บริษทัฯ ได้เปิดช่องทางในการติดต่อท่ีหลากหลาย โดยสามารถติดต่อ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

• โทรศัพท์ 0-2294-4999 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) services@icc.co.th
• จดหมายธุรกิจตอบรับ ณ เคาน์เตอร์จัดจำาหน่ายสินค้าทั่วประเทศ สามารถนำาส่งทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ติดแสตมป์



ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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 บรษัิทฯ มุ่งมัน่ในการดำาเนนิธรุกิจภายใต้ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค ทัง้ใส่ใจและดูแลในการผลติ การจัดจำาหนา่ย รวมถงึ 
บริการในทุกๆ ผลิตภัณฑ์์ มาอย่างยาวนาน

 • ENFANT สุดยอดแบรนด์เส้ือผ้าและผลิตภัณฑ์์สำาหรับเด็ก ที่พ่อแม่ให้
ความเชือ่มัน่สูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพ คุณค่าความปลอดภัย ความใส่ใจ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม การันตีด้วยการรับรองมาตรฐานออแกนิก
จากสถาบันชั้นนำาในต่างประเทศ

 ใส่ใจความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตต้ังแต่เน้ือผ้าท่ีใช้ โดยผลิต
จากใยฝ่้ายบริสุทธิ� 100% ปราศจากสารเคมีและยาฆ่่าแมลง ภายใต้สัญลักษณ์
คุณภาพ Cotton USA ลายผ้าและสีย้อมด้วยสี Non AZO ที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง ไม่หลุดลอกเมื่อเปียกชื้น และ
คดิคน้นวตักรรม ENFANT COTTON PLUS+ เส้นใยพเิศษ ชว่ยปกป้องอันตรายจากรังส ีUV ทีก่อ่ให้เกดิอาการแพ้แดด 
ผด ผื่นคัน และความไม่สบายตัว
 นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท์ำาความสะอาดเด็กที่คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
100% และเทคโนโลยี Airflow System ในผลิตภัณฑ์์ซักและปรับผ้านุ่ม และเลือกใช้ส่วนผสม Food Grade เพ่่อ 
ความปลอดภัยสูงสุดในผลิตภัณฑ์์ทำาความสะอาดจุกนม และขวดนม
 • ARROW ผลติภณัฑ์เ์คร่อ่งแต่งกายชาย ได้รบัการรับรองจากการไฟ์ฟ้์าฝ่่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟ์ผ.) โดยได้
ฉลากเสื้อประหยัดไฟ์เบอร์ 5 ซึ่งเป็นเคร่่องหมายที่ให้การรับรองความเรียบของผ้าและตะเข็บ ซึ่งถือเป็นแบรนด์แรกที่ทำาให้
ลดการใช้พลังงานในการรีดผ้าด้วยไฟ์ฟ์้าจนได้รับฉลาก นอกจากนี้ยังพิเศษด้วยคุณสมบัติ CoolMode ระบายอากาศ
ได้ดีแม้อยู่ในอุณหภูมิที่สูงกว่า 25 องศาเซลเซียส

การคัดีเล่อกบริษััที่ค่้ค้าทีี่�เป็ินมิตรต่อสิิ�งแวดีล้อม 

บริิษััทฯ ให้คุว�มส่ำ�คัุญอย่�งต่อเนื�องในกั�ริคัุดเลือกับริิษััทคูุ่คุ้� โดยคัุดเฉพั�ะบริิษััทที�มีคุว�มรัิบผิิดชั่อบต่อผู้ิ

บริิโภคุตั�งแต่กั�ริคัุดเลือกัวัตถุืดิบ กัริะบวนกั�ริผิลิตตลอดจำนสิ่นคุ้�ถูืกันำ�ไปีใช้ั่ เพืั�อให้ลูกัคุ้�มั�นใจำได้ว่�สิ่นคุ้�ภ�ยใต้กั�ริ

ดำ�เนินง�นของบริิษััทฯ เปีน็มิตริตอ่สิ่�งแวดลอ้มตั�งแตต้่นนำ�� กัล�งนำ�� และปีล�ยนำ�� ตลอดอ�ยกุั�ริใชั่ง้�นของผิลติภัณฑ์์
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การพัฒนาชุมชน	และสังคม

บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกิจโดยคำานงึถึงหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบทีมี่ตอ่ประเทศชาต ิชมุชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ�น เพ่่อธำารงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำาหนดแนวทางปฏิิบัติ ดังนี้

 1. ไม่ดำาเนินธุรกิจที่ทำาให้สังคมเสื่อมลง ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคม 
 2. ปลกูฝั่งจิตสำานึกความรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยส่วนรวมให้เกดิข้ึนในบริษทัฯ และพนกังานทกุระดับอย่างต่อเน่ือง 
 3. กำาหนดให้มีมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมอันเนื่องมาจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ�น
 5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน 
 6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ 
 7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ท์ี่ผลิตจากชุมชน 
 8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพ่้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสเป็นธรรม 

ดังจำะเห็นได้จำ�กักั�ริส่่งเส่ริิมและส่นับส่นุนกิัจำกัริริมต่�ง ๆ  ของชัุ่มชั่นและส่ังคุมอย่�งต่อเนื�อง ทั�งด้�นสุ่ขภ�พั กั�ริ

ศึกัษั� กั�ริอนุรัิกัษ์ัพัลังง�นสิ่�งแวดล้อม กั�ริส่่งเส่ริิมอ�ชีั่พั และกั�ริอนุรัิกัษ์ัศิลปีวัฒนธุริริมไทย ริวมถึืงเปิีดโอกั�ส่ให้พันักัง�น 

คูุ่คุ้� และลกูัคุ้�มีส่่วนริว่มในกัจิำกัริริมเพืั�อกั�ริพััฒน�อย�่งยั�งยืนร่ิวมกััน (ริ�ยละเอยีดเพิั�มเตมิในหวัข้อกั�ริพััฒน�คุุณภ�พัชั่วิีต

และชุั่มชั่น หน้� 55)



การจัดการทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	

48 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ใส่ใจ และดูแลในทุกกระบวนการผลิต การจัด
จำาหน่าย และการให้บริการในทุกผลิตภัณฑ์์มาอย่างยาวนาน รวมทั้งคำานึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสิ�งแวดล้อมและพลังงาน 
โดยกำาหนดแนวทางปฏิบิัติ ดังนี้

 1. ดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม โดยคำานึงถึงผลกระทบ 
  ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอ 
 2. สรา้งนวตักรรมองคก์รและสรา้งจติสำานกึใหพ้นกังานทกุระดบั เกดิความรว่มมอื และความรบัผดิชอบในการจดัการ 
  สิ�งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน 
 3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝ่ึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเร่่องสิ�งแวดล้อม ผ่านระบบ e-learning อันประกอบด้วย 
  เนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสิ�งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน พร้อมแบบทดสอบความเข้าใจซ่ึงอยู่ในระหว่างการ 
  ดำาเนินงาน และผลักดันให้เป็นหัวข้อหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่
 4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ�งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำาบัดและฟ์้�นฟู์ 
  การทดแทน การเฝ่้าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำาเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม
 6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม 

ปี 2563 ไม่มี ข้อร้องเรียน

ด้านสิ�งแวดล้อมจากชุมชน

ใกล้เคียงบริษัทฯ

ปี 2563 ไม่มี กรณีละเมิด

กฎหมายและข้อกำาหนด

ด้านสิ�งแวดล้อมที่มีนัยสำาคัญ



วันธรรมดา
ใช�ไฟฟ�าเฉลี่ย

วันเสาร�-อาทิตย�
ใช�ไฟฟ�าเฉลี่ย

800 kW

200 kW

พ�้นที่ในการติดตั้ง

ประมาณ 1,230 m2

ขนาด 315 W/แผง

ทดแทนการใช�ไฟฟ�าได�

112,595.10 kW
คิดเป�นเง�น

645,361.16 บาท

ประหยัด
ค�าไฟฟ�าเฉลี่ย

53,780.10
บาท/ เดือน

การจัดการด้านพลังงาน	

โครงการ	Solar	Rooftop	

  บริษัทฯ ให้ความใส่ใจในเร่่องสิ�งแวดล้อม และการนำา
พลังงานทดแทนมาใช้ ดังนั้นในปี 2559 จึงได้จัดทำาโครงการ
ระบบผลิตพลังงานไฟ์ฟ์้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
(Solar Rooftop) ด้วยการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา
อาคารท่ีทำาการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(มหาชน) สำานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยรูปแบบหลังคา 
เมทัลชีท 

49รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

• ปัจจุบันบริษัทใช้ไฟ์ฟ์้าเฉลี่ย 800 กิโลวัตต์ ในวันธรรมดา และ 200 กิโลวัตต์ในวันเสาร์-อาทิตย์ 
• พ่้นทีใ่นการติดตั้งประมาณ 1,230 ตารางเมตร สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 315 วัตต์/แผง 
• ในปี 2563 สามารถนำาพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟ์ฟ้์าเพ่่อใช้งานในองค์กร ซ่ึงทดแทนการใช้ไฟ์ฟ้์าได้ 112,595.10 กโิลวัตต์ 

คิดเป็นเงิน 645,361.16 บาท และช่วยลดการปล่อยก�าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลดีกับสิ�งแวดล้อม  
• บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟ์ฟ์้าเฉลี่ย 53,780.10 บาท/ เดือน



ป�
2560

1.720 กิโลเมตร

รวม 34 ไร�

จำนวน 19 รายการ

เริ่มตนระดมทุน
ผานกิจกรรมตางๆ มาตั้งแต

จัดตั้งงานแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม
ประกอบดวยแปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน

ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง
อ.ทายาง จ.เพชรบุรี

ในป 2562 ชุมชนเพชรน้ำหนึ่งมีผลผลิตผักผลไม
มีความมั่นคง

อยางยั่งยืน
อาหาร รายได

ประกอบดวยงานขุดลอกคลองสงน้ำ
ระยะทาง

สำรองน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม
ประมาณ

3,141 ไร�

238
ครัวเร�อน

50 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

การจัดการนำ�า	
ส่บสานปณิิธานร้�วมุ่สน่บสน่นมูุ่ลนิธิอ่ทกพ่ื่ฒน์  

เพื่ร้าะ “นำ้า” ค่อชีวิต

 เพราะนำ้า คือชีวิต  บริษัทฯ จึงร่วมเป็น 
ส่วนหน่ึงของโครงการบริหารจัดการทรัพยากร
นำ้าชุมชนตามแนวพระราชดำาริฯ ของชุมชน
สหกรณ์การเกษตรแบบรวมกลุ่มโครงการ
เพชรนำ้าหน่ึง จังหวัดเพชรบุรี จำากัด โดยมูลนิธิ 
อุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธ ิ
ดร. เทียม โชควัฒนา และพนักงานในเคร่อ 
สหพัฒน์ร่วมสนับสนุน โดยเริ�มต้นระดมทุน 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มาตั้งแต่ ปี 2560

 ปจัจุบนัชาวบา้นในโครงการเพชรนำ้าหนึง่ มี
นำ้าท่ีเพยีงพอในการผลิตพช่ผล มหีอ้งเย็นสำาหรบั 
เก็บและบรรจุผลผลิตพร้อมจัดส่งขายถึงตลาด
โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง จนมีรายได้เล้ียงตัวเองได้

“...เมื่่อใดที่่�เราคิิดถึึงในหลวงรัชกาลที่่� 9 เราจะแต่่งต่ัวด้วยสี่ขาว ดำา ที่อง 

เพื่่อเราจะได้ระลึกถึึงพื่ระองคิ์ท่ี่าน ในทีุ่กคิรั�งที่่�เราแต่่งต่ัวด้วยที่ั�งสีามื่สี่น่�...”

บุญเกีัยริติ โชั่คุวัฒน� วันที� 22 ธัุนว�คุม 2560

 WBG (White, Black, Gold) เป็นคอลเลคชั่นพิเศษ 
ที่บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) จัดทำาขึ้น 
เพ่่อนำารายได้ส่วนหนึ่งจากการจำาหน่ายสินค้า ร่วมสนับสนุน
มลูนธิอิทุกพฒัน ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์เพ่อ่ชว่ยบรหิารจดัการ
นำ้าในชุมชนเพ่่อเป็นส่วนหน่ึงในการสืบสานพระราชปณิธาน 
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



การจัดการปัญหาขยะ	
กร้ะดีาษใช้ซำ้า ผ่ันกล่บมุ่าเป็นร้าย่ได้ี

• จัำดตั�งพืั�นที�ส่ำ�หรัิบคัุดแยกัปีริะเภทของกัริะด�ษัที�ใช้ั่ง�น 

ออกัจำ�กัขยะปีริะเภทอื�น ทำ�ล�ยเอกัส่�ริส่ำ�คัุญที�ใช้ั่ง�น

ไม่ได้แล้วด้วยเคุรืิ�องย่อยกัริะด�ษั และจัำดจำำ�หน่�ย โดย

ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้ริวบริวมกัริะด�ษัที�ใช้ั่ง�นไม่ได้ 

แล้ว ปีริะกัอบด้วย กัล่องกัริะด�ษั เศษักัริะด�ษัที�ผ่ิ�น

กั�ริย่อยส่ล�ย กัริะด�ษัข�ว-ดำ� กัริะด�ษัหนังส่ือพัิมพั์ 

ริวม 4,488 กิัโลกัรัิม จำำ�หน่�ยได้ริ�คุ� 7,970 บ�ท ซึี�งถืือ

เป็ีนกั�ริใช้ั่กัริะด�ษัอย่�งมีคุุณคุ่� คุริบกัริะบวนกั�ริตลอด

กั�ริใช้ั่ง�น และเข้�สู่่กัริะบวนกั�ริย่อยส่ล�ยเพืั�อนำ�กัลับม�

ใช้ั่ใหม่ต�มริะบบ

• ใช้ั่กัริะด�ษัอย่�งคุุ้มคุ่�ที�สุ่ดด้วยกั�รินำ�กัริะด�ษัที�ใช้ั่แล้ว 

1 หน้� ม�หมุนเวยีนใช้ั่ใหม ่(Recycle) ริวมถืงึแปีริริปูีเป็ีน 

กัริะด�ษัโน้ต/ส่มุดโน้ตแทนกั�ริใชั่้โพัส่ต์อิท (Reused)/ 

จัำดตั�งศูนย์รัิบบริิจำ�คุปีฏิิทินใช้ั่แล้ว (ริ�ยละเอียดเพิั�มเติม

หน้� 59) 

• นำ�ช่ั่องท�งอิเล็กัทริอนิกัส์่ม�ใช้ั่แทนกั�ริใช้ั่กัริะด�ษั 

(Paperless) ในทุกัส่่วนง�น ส่่งผิลให้จำำ�นวนกั�ริใชั่้

กัริะด�ษัและยอดสั่�งซืี�อกัริะด�ษัส่ำ�หรัิบใช้ั่ภ�ยในบริิษััทฯ 

ลดลงอย่�งมีนัยยะ ทั�งนี�กั�รินำ�ช่ั่องท�งอิเล็กัทริอนิกัส์่ 

ม�ใช้ั่แทนกั�ริใช้ั่กัริะด�ษั เป็ีนนวัตกัริริมที�ได้รัิบริ�งวัลจำ�กั 

โคุริงกั�ริปีริะกัวด ICC INNOVATION ปีริะจำำ�ปีี 2560

• เพัื�อลดผิลกัริะทบต่อส่ิ�งแวดล้อมจำ�กักั�ริใชั่้อุปีกัริณ์

เทคุโนโลยีส่�ริส่นเทศ บริิษััทฯ ได้มกีั�ริตริวจำส่อบส่ภ�พั

กั�ริใช้ั่ง�นต�มว�ริะปีริะจำำ�ปีี และคัุดอปุีกัริณ์ที�ใช้ั่ง�นไม่ได้

แล้ว เชั่่น คุอมพัิวเตอริ์ ปีริิ�นท์เตอริ์ จำอโทริทัศน์ อุปีกัริณ์

ส่่องส่ว่�งส่่งต่อเพัื�อจัำดจำำ�หน่�ยยงัโริงง�นที�มกีัริะบวนกั�ริ

ริไีซีเคิุลขยะอิเลก็ัทริอนกิัส์่ โดยในปีี 2563 มจีำำ�นวน 104 

กัิโลกัริัม จำำ�หน่�ยได้ริ�คุ� 5,790 บ�ท 

• ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้เล็งเห็นปีริิม�ณกั�ริใช้ั่ง�นขยะ

พัล�ส่ติกัที�เพิั�มขึ�นจำ�กัส่ถื�นกั�ริณ์โคุวิด-19 จึำงได้จัำดตั�ง

ถัืงขยะส่ำ�หรัิบคัุดแยกัโดยเฉพั�ะ แบ่งออกัเป็ีนถัืงขยะ

ส่ำ�หรัิบโฟัมและบริริจุำภัณฑ์์  ถัืงขยะเศษัอ�ห�ริ และถัืงขยะ

ส่ำ�หรัิบขวดพัล�ส่ติกั โดยขยะปีริะเภทต่�งๆ จำะถูืกันำ�เข้�

สู่่กัริะบวนกั�ริย่อยส่ล�ยเพืั�อนำ�กัลับม�ใชั่้ใหม่ต�มริะบบ 

ขณะที�ขวดพัล�ส่ติกับริิษััทฯ ได้คัุดแยกัเพืั�อจัำดจำำ�หน่�ย 

ริวม 422 กิัโลกัรัิม เป็ีนเงิน 2,063 บ�ท

 บริษัทฯ ได้จัดต้ังโครงการ SAVE THE WORLD 
เพ่่อปลูกจิตสำานึกพนักงานให้ใช้ทรัพยากรอย่าง 
รูค้ณุคา่ ผา่นการรณรงค์ตา่ง ๆ  เช่น ลดการใช้พลงังาน 
ลดการใชว้สัดสุิ�นเปลอืง รวมถงึการคดัแยกขยะ ภายใต้
แนวคิด 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) โดยมีเป้า
หมายหลัก คือ การเป็นองค์กรที่ดำาเนินธุรกิจอย่างเป็น
มิตรต่อสิ�งแวดล้อม

เป้าหมายการจัดการขยะในปี	2564

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 
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การวิจัยและพัฒนา

เพ่ือความย่ังยืน

 ในฐานะผู้จัดจำาหน่ายสินค้าแฟ์ชั่น และความงาม รวมถึงสินค้าอุปโภค บริโภคชั้นนำาในประเทศไทย บริษัทฯ มุ่งมั่นในการ
ค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่่อเพิ�มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ริเริ�มโครงการประกวดนวัตกรรมไอ.ซี.ซี. เป็นครัง้แรกในปี2559 โดยผู้ผ่านเข้ารอบจะ
ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการประกวดนวัตกรรมเครอ่สหพัฒน์ (Chairman Awards) ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี
 ในปี 2563 เพ่่อสอดรับกับนโยบายการป้องกันโรค
ติดต่อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเร่่อง
การงดกิจกรรมท่ีมีคนหมู่มาก และรักษาระยะห่าง (Social 
Distancing) บรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิการสง่ผูผ่้านเขา้รอบในป ี2562 
จำานวน 17 ผลงาน จาก 11 ฝ่่าย เข้าประกวดนวัตกรรมเครอ่
สหพัฒน์ Chairman Awards ประจำาปี 2563 (ครัง้ที ่16) ซึ่ง
เป็นการจัดประกวดแบบออนไลน์ และได้รับรางวัล ดังนี ้
• ป้ระเภทั้ Sales & Marketing 

- นวัตกรรม OUTSIDE IN MARKETING with 5 
STEPS TO SUCCESS (อันดับ 1)

- นวัตกรรม พี่หมีฮัันน่ี TO BE NUMBER 1 (รางวัล
ชมเชย) 

- นวัตกรรม Easy Order, Easy Smile เลือกไซซ์ที่ใช่, 
เลือกสีที่ชอบ (รางวัลชมเชย) 

• ป้ระเภทั้ Services & Personality
- นวัตกรรม I.C.C. Broadcast on Mobile (อันดับ 1) 
- นวัตกรรม MEETING ROOM RESERVATION 

(รางวัลชมเชย) 
• ป้ระเภทั้ System & Process 

- นวัตกรรม ICC Finger Scan (รางวัลชมเชย) 
- นวัตกรรม ระบบบริหารจัดการสินค้า Mass / ภูมิภาค

นครสวรรค์ (รางวัลชมเชย)
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ในฐานะผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์แฟ์ชั่นและความงามชั้นนำา นอกจากการดำาเนินงานในการขับเคล่ือนธุรกิจให้มีการเติบโต 
อย่างย่ังยืนโดยมีหลักคิดสู่ความสำาเร็จ 7 ประการ เป็นแนวทางในการมุ่งสู่เป้าหมายแล้ว การดำาเนินพันธกิจด้านสังคมเป็นอีก
ส่วนหน่ึงท่ีบริษัทฯ ให้ความใส่ใจและไม่มองข้าม รวมถึงยังมุ่งม่ันท่ีจะสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
องคก์รมีจิตสำานกึของการเป็นผู้ให ้เป็นผู้มจีติอาสา ด้วยการเป็นกำาลงัสำาคญัในการให้ความชว่ยเหลือ และรเิริ�มในการจัดกจิกรรม
ที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ�งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์อย่างสมำ่าเสมอ

โครงการสานพลังประชารัฐ : สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model School)

 ต�มที�รัิฐบ�ลได้ปีริะกั�ศนโยบ�ยขับเคุลื�อนปีริะเทศ

ด้วยยุทธุศ�ส่ตร์ิปีริะชั่�รัิฐ ซึี�งเป็ีนกั�ริส่�นพัลังคุว�มร่ิวมมือ

ริะหว�่งภ�คุริฐั ภ�คุเอกัชั่น และภ�คุปีริะชั่�ส่งัคุมเพืั�อริว่มแริง

ร่ิวมใจำกัันเปีลี�ยนแปีลงและพััฒน�แปีริะเทศให้เติบโตอย่�ง 

เข้มแข็งและยั�งยืน บริิษััทฯ จึำงได้ร่ิวมเป็ีนส่่วนหนึ�งในคุณะทำ�ง�น 

โคุริงกั�ริ “ส่ถื�นศึกัษั�ต้นแบบทวิภ�คีุส่�นพัลังปีริะชั่�รัิฐ” 

หรืิอ Excellent Model School โดยได้ลงน�มคุว�มร่ิวมมือ

กัับภ�คุรัิฐบ�ล ภ�คุเอกัชั่น และภ�คุปีริะชั่�สั่งคุมตั�งแต่ 

ปีี 2559 สื่บเนื�องม�ถืึงปัีจำจุำบัน ภ�ยใต้โคุริงกั�ริ ส่�นพัลัง

ปีริะชั่�รัิฐ E2 : ด้�นกั�ริยกัริะดับคุุณภ�พัชีั่วิต 

 ทั�งนี� บริิษััทฯ ได้พิัจำ�ริณ�ลงน�มคุว�มร่ิวมมือกัับ

วิทย�ลัยพัณิชั่ยกั�ริธุนบุรีิในกั�ริร่ิวมพััฒน�หลักัสู่ตริ และ

พััฒน�อง ค์ุคุว�ม รู้ิของคุ รูิและบุคุล�กัริในหลักั สู่ตริ

ปีริะกั�ศนียบัตริวิชั่�ชีั่พัชัั่�นสู่ง ส่�ข�กั�ริตล�ด เมื�อวันที� 23 

ธัุนว�คุม 2559 โดยมีรูิปีแบบกั�ริเริียนริวม 2 ปีี และใน 

ปีี 2563 บริิษััทฯ ได้เปิีดรัิบนักัศึกัษั�ในรุ่ินที� 4 เพืั�อเข้�ศึกัษั�

ในหลักัสู่ตริเดิม จำำ�นวนทั�งสิ่�น 8 คุน 

สังคมดี
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การพัฒน้ำาค่้ค้าที่้องถิ่น้ำ
สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาฝ่ีมือแรงงานในท้องถิ�น 

 ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ คือ การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์ผ่านเคาน์เตอร์ขายและร้านค้าท่ัวประเทศ การจัดจ้างพนักงาน 
ในท้องถิ�นนับเป็นหนึง่ในนโยบายของบริษัทฯ เพ่่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพแรงงานในท้องถิ�นอย่าง
ทั่วถึง รวมถึงการจัดจ้างซัพพลายเออร์ในท้องถิ�น เพ่่อดำาเนินงานตกแต่งร้านค้าที่เปิดให้บริการตามจังหวัดต่างๆ โดยกำาหนด
เป็นนโยบาย เพ่่อเปิดโอกาสให้บริษัท หร่อกิจการในท้องถิ�นแต่ละจังหวัดเข้าร่วมประกวดราคา

คิุดเป็ีน

ร้ิอยละ 33.51
ของพันักัง�นทั�งหมด

ภ้มิภาคเชียงให้ม่
ท้องถิื�น จำำ�นวน 214 คุน

นอกัท้องถิื�น จำำ�นวน 23 คุน

ภ้มิภาคขอน้ำแก่น้ำ
ท้องถิื�น จำำ�นวน 230 คุน

นอกัท้องถิื�น จำำ�นวน 22 คุน

ภ้มิภาคน้ำครราชสีีมา
ท้องถิื�น จำำ�นวน 278 คุน

นอกัท้องถิื�น จำำ�นวน 24 คุน

ภ้มิภาคชลับุรี
ท้องถิื�น จำำ�นวน 224 คุน

นอกัท้องถิื�น จำำ�นวน 131 คุน

ภ้มิภาคสีงขลัา
ท้องถิื�น จำำ�นวน 266 คุน

นอกัท้องถิื�น จำำ�นวน 29 คุน

ภ้มิภาคพิษณุุโลัก
ท้องถิื�น จำำ�นวน 124 คุน

นอกัท้องถิื�น จำำ�นวน 13 คุน

ภ้มิภาคน้ำครสีวรรค์
ท้องถิื�น จำำ�นวน 163 คุน

นอกัท้องถิื�น จำำ�นวน 41 คุน

กรุงเที่พฯ แลัะปริมณุฑลั 
ท้องถิื�น จำำ�นวน 1,129 คุน

นอกัท้องถิื�น จำำ�นวน 645 คุน

ภ้มิภาคภ้เก็ตั้
ท้องถิื�น จำำ�นวน 311 คุน

นอกัท้องถิื�น จำำ�นวน 57 คุน

*หม�ยเหตุ ส่�ม�ริถืดูริ�ยชืั่�อจัำงหวัดที�อยู่ในแต่ละภูมิภ�คุได้ที�หน้� 21

ริวมพันักัง�นข�ย

ทั�งหมด

2,939 คน

เป็ีนพันักัง�นท้องถิื�น

ทั�งหมด

985 คน



55รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

การพัฒน้ำาคุณุภาพชีวิตั้แลัะชุมชน้ำ

เพ่่อสานต่อแนวคิดในเร่่อง “การให้้” ในทุกมิติ และในฐานะที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจครอบคุลมสินค้าทั้งแฟ์ชัน่และความงามอย่าง
ครบวงจรที่หลากหลาย เราจึงมุง่มั่นส่งต่อการให้ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เช่น ลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ 
พนักงาน และผูเ้กี่ยวขอ้งกบัธรุกิจโดยออ้ม เช่น สงัคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ดว้ยหลากหลายกจิกรรมเพ่อ่สง่ตอ่ในเร่่องของการให้
จากภายในองค์กรสู่ภายนอก

 • โครงการจัดีหาและ

สินับสินุนรถเข็นและอุปิกรณ์์

เคร่�องช่ั่วยความพิการสิำาหรับ

เด็ีกและคนพิการ (RICD 

Wheelchair Project) 

  บริิษััทฯ ส่นับส่นุนคุ่�ใช้ั่

จ่ำ�ยด้�นกั�ริขนส่่งริถืเข็น หรืิอ

อุปีกัริณ์ช่ั่วยเหลือผู้ิพิักั�ริที�ได้รัิบบริิจำ�คุจำ�กัองค์ุกัริในปีริะเทศ

และต่�งปีริะเทศให้กัับส่ถื�บันพััฒน�กั�ริเด็กัริ�ชั่นคุริินทร์ิ 

กัริมสุ่ขภ�พัจิำต กัริะทริวงส่�ธุ�ริณสุ่ขโคุริงกั�ริในพัริะริ�ชั่

อุปีถัืมภ์ ในพัริะน�ม�ภิไธุยส่มเด็จำพัริะกันิษัฐ�ธิุริ�ชั่เจ้ำ� 

กัริมส่มเด็จำพัริะเทพัรัิตนริ�ชั่สุ่ด�ฯ ส่ย�มบริมริ�ชั่กุัม�รีิ ซึี�ง

ดำ�เนินง�นม�ตั�งแต่ปีี 2554 จำนถึืงปัีจำจุำบัน

  ในปีี 2563 (มกัริ�คุม-ธัุนว�คุม) ได้ส่นับส่นุนเงิน

จำำ�นวน 967,000 บ�ท เพืั�อเป็ีนคุ่�ใช้ั่จ่ำ�ยในกั�ริขนส่่งและ

จ้ำ�งง�นในท้องถิื�นเพืั�อช่ั่วยง�นมูลนิธิุฯ ในกั�ริตัดเย็บวัส่ดุ

ส่ำ�หรัิบริถืเขน็ และไดด้ำ�เนนิกั�ริต�มแผินง�นมอบริถืเขน็ และ

อุปีกัริณ์เคุรืิ�องช่ั่วยคุว�มพิักั�ริ จำำ�นวนทั�งสิ่�น 2,700 ริ�ยกั�ริ 

การมีสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี

• ศู้นย์อาหาร ICC FAIR

  เพืั�อตอบแทนชุั่มชั่นโดยริอบ 

บริิษััทฯ เปิีดโอกั�ส่ให้ร้ิ�นคุ้�

ในพืั�นที�ใกัล้เคีุยงส่ถื�นที�ตั�ง

บริิษััทร่ิวมออกัริ้�น ณ ศูนย์

อ�ห�ริไอ.ซีี.ซีี . แฟัร์ิ ซึี�งจัำด

คุ ว บ คูุ่ ไ ปี กัั บ กั � ริ จัำ ด ง � น

มหกัริริมสิ่นคุ้�ลดริ�คุ�พิัเศษัปีริะจำำ�ปีี ไอ.ซีี.ซีี. แฟัร์ิ โดยมี

วัตถุืปีริะส่งค์ุเพืั�ออำ�นวยคุว�มส่ะดวกัให้กัับพันักัง�นบริิษััทฯ 

และลูกัคุ้�ที�เดินท�งเข้�ม�ร่ิวมจัำบจ่ำ�ยใช้ั่ส่อยให้ได้รัิบปีริะท�น

อ�ห�ริที�มีริส่ชั่�ติอร่ิอย ส่ะอ�ด ถูืกัสุ่ขลักัษัณะในริ�คุ�ย่อมเย� 

และเพืั�อปีริะชั่�สั่มพัันธ์ุร้ิ�นอ�ห�ริคุ�ว-หว�นและร้ิ�นเคุรืิ�องดื�ม 

ที�อยู่บริิเวณพืั�นที�เขตย�นน�ว�และใกัล้เคีุยงให้เป็ีนที�รู้ิจัำกั 

โดยในปีี 2563 ศูนย์อ�ห�ริไอ.ซีี.ซีี. แฟัร์ิ จัำดขึ�นอย่�งต่อเนื�อง

เป็ีนปีีที� 7 ภ�ยใต้ส่โลแกัน “ส่ะอ�ด ส่ดใหม่ ถูืกัใจำ ถูืกัปี�กั” 

โดยมีร้ิ�นคุ้�ที�เข้�ร่ิวมทั�งสิ่�น 30 ร้ิ�นคุ้�
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ปลั้กฝังการรักษ์ส่ิีงแวดล้ัอม

 • กิจักรรม “วัน้ำรักน้ำกเงือก”
 ผิลิตภัณฑ์์เคุรืิ�องแต่งกั�ยคูุ่ริักั HORNBILL ร่ิวมกัับมูลนิธุิศึกัษั�วิจำั ย 

นกัเงือกั คุณะวิทย�ศ�ส่ตร์ิมห�วิทย�ลัยมหิดล จัำดกิัจำกัริริม “วันรักนกเง่อก” 

ปีีที� 21 หนึ�งในกิัจำกัริริมหลักัที�จัำดขึ�นเป็ีนปีริะจำำ�ทุกัปีี ตั�งแต่ปีี 2544 เป็ีนต้นม� 

เพืั�อห�ริ�ยได้ส่นับส่นุน “ม้ลนิธิีศู้กษัาวิจัยนกเง่อก” ริวมถึืงเป็ีนสื่�อกัล�งในกั�ริ

เผิยแพัร่ิกั�ริดำ�เนินง�นเกีั�ยวกัับกั�ริอนุรัิกัษ์ันกัเงือกัของมูลนิธิุวิจัำยนกัเงือกั

 ในปีี 2563 ผิลิตภัณฑ์์เคุรืิ�องแต่งกั�ยคูุ่รัิกั HORNBILL ได้ร่ิวมเป็ีนส่่วน

หนึ�งในกั�ริจัำดง�น ริวมถึืงกั�ริจัำดโคุริงกั�ริปีริะกัวดออกัแบบลวดล�ย “เสื่�อคูุ่รัิกั 

HORNBILL LOVER” และจัำดจำำ�หน่�ย T-Shirt Limited Edition ล�ยนกัชั่นหิน 

เพืั�อนำ�ริ�ยได้ส่มทบทุนมูลนิธิุวิจัำยนกัเงือกั

 • โครงการรณุรงค์รักษ์สีิ่งแวดล้ัอม รักษ์
ไอ.ซีี.ซีี. 
 เพืั�อกั�ริลด ละ เลิกักั�ริใช้ั่ขวดและถุืงพัล�ส่ติกัแบบ

ใช้ั่คุรัิ�งเดียวทิ�ง จัำดพืั�นที�ส่ำ�หริบัคัุดแยกัขวดนำ��พัล�ส่ตกิั

เหลือใช้ั่ เพืั�อนำ�เข้�สู่่กัริะบวนกั�ริย่อยส่ล�ยอย่�งถูืกั

วิธีุ และส่่วนหนึ�งถูืกัส่่งต่อเพืั�อแปีริรูิปีเป็ีนเส้่นด้�ยใน

กั�ริผิลิตเสื่�อ ส่่วนหนึ�งของผิลิตภัณฑ์์ ARROW Up-

cycling Collection ซึี�งเป็ีนคุว�มร่ิวมมือริะหว่�งบริิษััท

ในเคุรืิอส่หพััฒน์ กัับ บริิษััท พีัทีที โกัลบอล เคุมีคุอล 

จำำ�กััด (มห�ชั่น) หรืิอ GC ผ่ิ�นนวัตกัริริม Upcycling 

เพืั�อช่ั่วยลดปัีญห�ขวดนำ��พัล�ส่ติกัในปีริะเทศไทย และ

เพืั�อส่ร้ิ�งมูลคุ่�เพิั�มให้กัับผิลิตภัณฑ์์ โดยเสื่�อ 1 ตัว 

ผิลิตจำ�กัขวดนำ��พัล�ส่ติกัขน�ด 500ml. จำำ�นวน 12 

ขวด

 • โครงการรกัษ์โลักงดใชถ้งุพลัาสีตั้กิกบั His 
& Her Shop
 His & Her Shop ร่ิวมตริะหนักัถึืงปัีญห�ขยะ

พัล�ส่ติกั จัำดแคุมเปีญรัิกัษ์ัโลกังดใช้ั่ถุืงพัล�ส่ติกักัับ 

His & Her Shop และ His & Her Plus Point  เพีัยง

ซืี�อสิ่นคุ้�ภ�ยในร้ิ�นโดยไม่รัิบถุืงพัล�ส่ติกัรัิบคุะแนน

เพิั�ม และริับคุะแนนพัิเศษัอีกัต่อส่ำ�หริับส่ม�ชั่ิกัที�นำ�

กัริะเป๋ี�ผ้ิ�กัลับม�ช็ั่อปีที�ร้ิ�น ได้ทั�งรัิกัษั�สิ่�งแวดล้อม

และเพิั�มคุะแนน
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ส่ีงเสีริมศิลัปวัฒน้ำธรรม
แลัะการศึกษา

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ระบาด อย่างแพร่กระจายในหลายจังหวัดและมีแนวโน้มรุนแรงข้ึน บริษัทฯ 
ตระหนักถึงความไม่ประมาท และเพ่่อไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อใหม่ ในปี 2563 บริษัทฯ จึงจำาเป็นต้องชะลอความช่วยเหลือในหลาย
โครงการ เพ่อ่ใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำาหนดแหง่การบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ พ.ศ. 2548 (ฉบบัที ่15) ในหวัขอ้ “การงดจดักจิกรรม
ที่มีการรวมกลุ่ม” โดยในปี 2564 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มที่จะยุติ บริษัทฯ จะทำาการสนับสนุนในทุกโครงการท่ีเคย
สนับสนุนเพ่่อให้มีความต่อเนื่องสืบไป

 • โครงการปิระกวดีดีนตรีไที่ย

  ในทุกัปีีบริิษััทฯ ได้ส่นับส่นุนคุณะดนตริีและกั�ริแส่ดง มห�วิทย�ลัยบูริพั� จัำดง�นปีริะกัวดดนตริีไทยริะดับนักัเริียน 

ภ�คุตะวันออกั เพืั�อชิั่งถ้ืวยพัริะริ�ชั่ท�นส่มเด็จำพัริะกันิษัฐ�ธิุริ�ชั่เจ้ำ� กัริมส่มเด็จำพัริะเทพัรัิตนริ�ชั่สุ่ด�ฯ ส่ย�มบริมริ�ชั่กุัม�รีิ 

เป็ีนปีริะจำำ�ทุกัปีี โดยมีวัตถุืปีริะส่งค์ุเพืั�อจำริริโลงศิลปีวัฒนธุริริม กัริะตุ้นให้มีกั�ริฝึ่กัหัด และสื่บส่�นดนตรีิไทย ด้วยกั�ริส่่งเส่ริิม

ให้เกิัดกั�ริปีริะกัวด 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาภายใต้การสนับสนุนของบริษัทฯ

 • โครงการนาฏดุีริยางคศิูลป์ิไที่ยส่้ิเยาวชั่น พัฒนศิูลป์ิสิร้างคน ส่ิบที่อดี

วัฒนธีรรมไที่ย 

  บริิษััทฯ ได้มอบทุนส่นับส่นุน คุณะศิลปีะน�ฏิดุริิย�งค์ุ ส่ถื�บันบัณฑิ์ตพััฒนศิลป์ี 

กัริะทริวงวัฒนธุริริม เพืั�อจัำดโคุริงกั�ริ “น�ฏิดุริิย�งคุศิลป์ีไทยสู่่เย�วชั่น พััฒนศิลป์ี

ส่ร้ิ�งคุน สื่บทอดวัฒนธุริริมไทย” ต่อเนื�องในทุกัปีี โดยร่ิวมกัับ 11 บริิษััทใน 

เคุรืิอส่หพััฒน์ ภ�ยใต้วัตถุืปีริะส่งค์ุเพืั�อปีลูกัฝั่งคุุณคุ่�ท�งศิลปีวัฒนธุริริมด้�น

น�ฏิศิลป์ีและดุริิย�งคุศิลป์ีไทยให้กัับเย�วชั่น เปิีดโอกั�ส่ให้เย�วชั่นได้เรีิยนรู้ิและ

ปีลูกัจิำตส่ำ�นึกัรัิกัศิลปีวัฒนธุริริมไทยในภ�คุฤดูร้ิอน โดยริ่วมเริียนน�ฏิศิลป์ีและ

ดุริิย�งคุศิลป์ีกัับผู้ิทริงคุุณวุฒิ โดยไม่เสี่ยคุ่�ใช้ั่จ่ำ�ย เพืั�อให้มีคุว�มรู้ิ และคุว�มส่�ม�ริถื 

นำ�ผิลส่มัฤทธิุ�จำ�กักั�ริเข�้ร่ิวมโคุริงกั�ริฯ ไปีฝ่กึัฝ่น ต่อยอดกั�ริเริยีนรู้ิ และเป็ีนคุว�ม

ส่�ม�ริถืพิัเศษัในกั�ริศึกัษั�ต่อ และปีริะกัอบอ�ชีั่พัได้
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บริษัทฯ มุง่มั่นในการส่งมอบความสุขและความสวยงามให้กับพนักงานในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ�งพนักงานขาย เราจึงจัดให้มี
การอบรมด้านความงามเพ่่อพฒันาบุคลกิภาพจากภายในสู่ภายนอก เพ่่อให้พนกังานตระหนักรูถ้งึคณุคา่ในความสวยตามแบบ
ฉบับของตนเอง และเชื่อมโยงการให้ไปยังผู้บริโภค ผ่านกิจกรรมหลากหลาย สมดังคำาขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า

สี่งเสีริมการสีร้างคุณุค่า
ให้้กับตั้ัวเอง

• เคุรืิ�องส่ำ�อ�ง BSC COSMETOLOGY เป็ีนส่่วนหนึ�งใน

กั�ริเส่ริิมส่ร้ิ�งคุว�มมั�นใจำในกั�ริแต่งแต้มสี่สั่นลงบนบน

ใบหน้� โดยเข้�ร่ิวมเป็ีนผู้ิส่นับส่นุนหลักัในกั�ริแต่งหน้�ผู้ิเข้�

ปีริะกัวดน�งง�ม Miss Universe Thailand 2020 ริวมถึืง

จัำดกิัจำกัริริมเวิร์ิคุช็ั่อปีด้�นกั�ริแต่งหน้� อย่�งต่อเนื�องเป็ีน

ปีริะจำำ�ทุกัปีี

• ผิลิตภัณฑ์์เคุรืิ�องส่ำ�อ�ง ARTY PROFESSIONAL by 

BSC จัำดอบริมเทคุนิคุกั�ริแต่งหน้�ให้กัับผู้ิเข้�ปีริะกัวด 

“ไทยซีปุีเปีอริโ์มเดลคุอนเทส่ต ์2020” ในส่ไตล ์Natural Look 

โดยใช้ั่สิ่นคุ้�คุอลเล็กัชัั่�นพิัเศษั ARTY PROFESSIONAL X 

SNOOPY พัร้ิอมเรีิยนรู้ิเทคุนิคุกั�ริแต่งหน้�จำ�กัผู้ิเชีั่�ยวชั่�ญ

ด้�นกั�ริแต่งหน้�โดยตริง เพืั�อเส่ริิมส่ริ้�งคุว�มมั�นใจำให้กัับ 

ผู้ิเข้�ปีริะกัวด นอกัจำ�กันี�ยังร่ิวมเป็ีนผู้ิส่นับส่นุนหลักัใน 

กั�ริแต่งหน้�ให้กัับผู้ิเข้�ปีริะกัวดตลอดกั�ริปีริะกัวด

• BSC STREAMLINE เส่ริิมส่ร้ิ�งคุว�มมั�นใจำในรูิปีลักัษัณ์

ให้กัับส่�วง�ม บนเวที Miss Universe Thailand 2020 

โดยทำ�ง�นร่ิวมกัันกัับกัองปีริะกัวด เพืั�อเตรีิยมชุั่ดว่�ยนำ�� ต�ม

คุอนเซ็ีปีต์ Real You Real Universe ซึี�งตริงกัับคุอนเซ็ีปีต์ 

UNIQUELY YOU by BSC STREAMLINE ที�ส่่งเส่ริิมให้ 

ผู้ิหญิงทุกัคุนส่�ม�ริถืใส่่ชุั่ดว่�ยนำ��ได้อย่�งมั�นใจำไม่ว่�จำะอ�ยุ 

รูิปีร่ิ�ง และสี่ผิิวแบบไหนก็ัส่วยได้ในแบบฉบับของตัวเอง

“เราสีรรสีร้างความสีุขแลัะความสีวยงามเพ่�อปวงชน้ำ”
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แบ่งปัน้ำกิจักรรมเพ่�อสีาธารณุกุศลั

• Enfant ส่ิงต่อผ้าอ้อมส่้ิสิถานสิงเคราะห์เด็ีกอ่อน

 ผิลิตภัณฑ์์แม่และเด็กั อองฟัองต์ (Enfant) ชูั่ปีณิธุ�น 

“ทำ�ปีริะโยชั่น์แก่ัสั่งคุม” ส่่งมอบผ้ิ�อ้อมส่ำ�เร็ิจำรูิปีแก่ัส่ถื�น

ส่งเคุริ�ะห์เด็กัอ่อนทั�ง 3 แห่ง ได้แก่ั ส่ถื�นส่งเคุริ�ะห์เด็กั

อ่อนรัิงสิ่ต มอบผิลิตภัณฑ์์มูลคุ่� 124,250 บ�ท ส่ถื�น

ส่งเคุริ�ะห์เด็กัอ่อนปี�กัเกัริ็ด  มอบผิลิตภัณฑ์์มูลคุ่� 

243,180 บ�ท และส่ถื�นส่งเคุริ�ะห์เด็กัอ่อนพัญ�ไท 

รัิบมอบผิลิตภัณฑ์์มูลคุ่� 147,800 บ�ท ริวมมูลคุ่�กั�ริส่่ง 

มอบผ้ิ�อ้อมอองฟัองต์ในภ�ริกิัจำคุรัิ�งนี� ทั�งสิ่�น 515,230 

บ�ท

• ARROW ร่วมแบ่งปัินหน้ากากผ้าต้านโควิดี-19

 ผิลิตภัณฑ์์เคุรืิ�องแต่งกั�ย ARROW ร่ิวมเป็ีนส่่วนหนึ�งในกั�ริแบ่งปัีน

หน้�กั�กัผ้ิ� สู้่ภัยโคุวิด-19 ภ�ยใต้คุอนเซ็ีปีต์ #เริ�จำะปีลอดภัยไปี ด้วยกััน ให้

กัับส่ภ�กั�ชั่�ดไทย (The Thai Red Cross Society) เพืั�อส่่งต่อไปียัง

ส่ำ�นักัง�นเหล่�กั�ชั่�ดจัำงหวัดสุ่ริินทร์ิ นอกัจำ�กันี�ยังลงพืั�นที�ทำ�กิัจำกัริริมเพืั�อ

สั่งคุม ร่ิวมแบ่งปัีนหน้�กั�กัผ้ิ� ให้กัับส่ถื�นที�ต่�ง ๆ ได้แก่ั ส่ถื�นคุุ้มคุริอง

คุนไร้ิที�พึั�งหญิง-ชั่�ย ธัุญบุรีิ และมูลนิธิุบ้�นนกัขมิ�น

• โครงการรับบริจาคปิฏิทิี่นตั�งโต๊ะเพ่�อคนตาบอดี

 ฝ่่�ยส่ำ�นักัง�นบริิษััท ทำ�หน้�ที�เป็ีนสื่�อกัล�งในกั�ริรัิบ

บริิจำ�คุปีฏิิทินใช้ั่แล้วจำ�กัพันักัง�นภ�ยในบริิษััทฯ และ

บริิษััทในเคุริอื เพืั�อนำ�ไปีบริิจำ�คุให้กัับหน่วยง�นที�ต้องกั�ริ 

ซึี�งในปีี 2563 ได้นำ�ปีฏิิทินเก่ั�ไปีส่่งมอบให้กัับศูนย์

เทคุโนโลยีกั�ริศึกัษั�เพืั�อคุนต�บอดแห่งปีริะเทศไทย 

จัำงหวัดนนทบุรีิ ภ�ยใต้มูลนิธิุ ช่ั่วยคุนต�บอดแห่ง

ปีริะเทศไทย ในพัริะบริมริ�ชิั่นูปีถัืมภ์ โดยปีฏิิทินเหล่�นี� 

จำะนำ�กัลับม�ใช้ั่ใหม่ให้คุนต่อบอดได้มีส่มุดส่ำ�หรัิบ 

จำดบันทึกั และอีกัส่่วนหนึ�งจำะถูืกัจำำ�หน่�ยส่ร้ิ�งริ�ยได้ให้กัับ 

ศูนย์ในกั�ริจัำดซืี�ออุปีกัริณ์ที�จำำ�เป็ีน เพืั�อบำ�รุิงรัิกัษั� 

ส่�ธุ�ริณูปีโภคุอื�นๆ ต่อไปี
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การสรุปผลการดำาเนินงาน
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญต่อแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

ด้วยแนวคิดการสร้าง “คนดี สินค้าดี สังคมดี” มาโดยตลอด ดังน้ัน แม้ว่าในปี 2563 ภาคธุรกิจต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
เพ่่อตอบสนองสถานการณ์วิกฤติการทางเศรษฐกิจของโลก อันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19  
บริษทัฯ ยงัคงมุ่งม่ันพฒันาความย่ังยนืให้แก่องค์กรต่อไป  ด้วยการสร้างคนดใีนองค์กร  สร้างสรรค์นวตักรรมสนิค้าและบริการท่ีดี 
และเอ้ือประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการปรับวิธีการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก แต่ยังคง 
อยู่ภายใต้หลักการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม และความรบัผดิชอบตอ่ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุ่ม เพ่อ่ใหบ้รษิทัฯ 
คงความแข็งแกร่งและพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน
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เศรษฐกิจั + สิังค้ม + สิิ�งแวดลิ้อม
ก้าวอย่างมั่นคงสู่อนาคต 

ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์์และช่องทางการจำาหน่ายที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์์และกิจกรรมการตลาดที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม

ผู้มีสิ่วนได้สิ่วนเสิีย
กำาหนดกลุ่มและวิธีปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน

กำาหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่ปรากฎข้อร้องเรียน

ค้นดี
เสริมสร้างคนดี 
พัฒนาคนเก่ง

สานต่อ “การให้”
ในทุกมิติ

สิินค้้าดี
ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมสินค้า

และบริการ  
ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์์

และช่องทาง
การจัดจำาหน่าย

สิังค้มดี
จัดให้มีกิจกรรม

ที่ส่งเสริมจริยธรรม
และคุณธรรมในองค์กร
สร้างสรรค์นวัตกรรม

กิจกรรมทางการตลาด
ที่เอื้อประโยชน์

ต่อสังคม 
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ดี่ชนีชี้ว่ดีตามุ่กร้อบแนวทางการ้จ่ดีทำาร้าย่งานความุ่ย่่�งย่น่ร้ะดี่บสากล

G4 
Disclosure

GRI 
Standard 
Number

GRI Standard Title
Disclosure 

Number

Disclosure Title  
Individual disclosure items (‘a’, ‘b’, ‘c’, etc.)
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Page Number
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SR AR

G4-1 GRI 102 General Disclosures 102-14 Statement from senior decision-maker 4-5 1

G4-2 GRI 102 General Disclosures 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 4-5 57-59-84

G4-3 GRI 102 General Disclosures 102-1 Name of the organization Front/Back 
Cover

36-37

G4-4 GRI 102 General Disclosures 102-2 Activities, brands, products, and services 6-7 26-34, 50-56

G4-5 GRI 102 General Disclosures 102-3 Location of headquarters Back Cover 43, Back Cover

G4-6 GRI 102 General Disclosures 102-4 Location of operations 18, Back Cover 43, Back Cover

G4-7 GRI 102 General Disclosures 102-5 Ownership and legal form 6,7 8-21

G4-8 GRI 102 General Disclosures 102-6 Markets served 6,7 38-42

G4-9 GRI 102 General Disclosures 102-7 Scale of the organization 13 60

G4-10 GRI 102 General Disclosures 102-8 Information on employees and other workers 41,42,43,54 85-117

G4-11 GRI 102 General Disclosures 102-41 Collective bargaining agreements

G4-12 GRI 102 General Disclosures 102-9 Supply chain 38-39 38-42

G4-13 GRI 102 General Disclosures 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain

G4-14 GRI 102 General Disclosures 102-11 Precautionary Principle or approach

G4-15 GRI 102 General Disclosures 102-12 External initiatives 9 38-40

G4-16 GRI 102 General Disclosures 102-13 Membership of associations 

G4-17 GRI 102 General Disclosures 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 133-212

G4-18 GRI 102 General Disclosures 102-46 Defining report content and topic Boundaries 21 38

G4-19 GRI 102 General Disclosures 102-47 List of material topics 

G4-20 GRI 103 Management Approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

G4-21 GRI 103 Management Approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

G4-22 GRI 102 General Disclosures 102-48 Restatements of information

G4-23 GRI 102 General Disclosures 102-49 Changes in reporting 

G4-24 GRI 102 General Disclosures 102-40 List of stakeholder groups 14-15 85-117

G4-25 GRI 102 General Disclosures 102-42 Identifying and selecting stakeholders 14-15 85-117

G4-26 GRI 102 General Disclosures 102-43 Approach to stakeholder engagement 15 85-117

G4-27 GRI 102 General Disclosures 102-44 Key topics and concerns raised 16-17

G4-28 GRI 102 General Disclosures 102-50 Reporting period 21

G4-29 GRI 102 General Disclosures 102-51 Date of most recent report 21

G4-30 GRI 102 General Disclosures 102-52 Reporting cycle 21

G4-31 GRI 102 General Disclosures 102-53 Contact point for questions regarding the report 21 99

G4-32-a GRI 102 General Disclosures 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

G4-32-b GRI 102 General Disclosures 102-55 GRI content index

G4-32-c GRI 102 General Disclosures 102-56 External assurance 

G4-33 GRI 102 General Disclosures 102-56 External assurance 

G4-34 GRI 102 General Disclosures 102-18 Governance structure 13 60

G4-35 GRI 102 General Disclosures 102-19 Delegating authority 108-117

G4-36 GRI 102 General Disclosures 102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 48,49,50,51 95-100

G4-37 GRI 102 General Disclosures 102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 

G4-38 GRI 102 General Disclosures 102-22 Composition of the highest governance body and its committees 120

G4-39 GRI 102 General Disclosures 102-23 Chair of the highest governance body 

G4-40 GRI 102 General Disclosures 102-24 Nominating and selecting the highest governance body 118

G4-41 GRI 102 General Disclosures 102-25 Conflicts of interest 126-131

G4-42 GRI 102 General Disclosures 102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 120

G4-43 GRI 102 General Disclosures 102-27 Collective knowledge of highest governance body

G4-44 GRI 102 General Disclosures 102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 

G4-45 GRI 102 General Disclosures 102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 50-56

G4-46 GRI 102 General Disclosures 102-30 Effectiveness of risk management processes 122

G4-47 GRI 102 General Disclosures 102-31 Review of economic, environmental, and social topics 124-131

G4-48 GRI 102 General Disclosures 102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 4-5 4-5

G4-49 GRI 102 General Disclosures 102-33 Communicating critical concerns

G4-50 GRI 102 General Disclosures 102-34 Nature and total number of critical concerns

G4-51 GRI 102 General Disclosures 102-35 Remuneration policies 42 113,119

G4-52 GRI 102 General Disclosures 102-36 Process for determining remuneration 113,119

G4-53 GRI 102 General Disclosures 102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 

G4-54 GRI 102 General Disclosures 102-38 Annual total compensation ratio 65
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G4-55 GRI 102 General Disclosures 102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio

G4-56 GRI 102 General Disclosures 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 12

G4-57 GRI 102 General Disclosures 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics

G4-58 GRI 102 General Disclosures 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics

G4-DMA-a GRI 103 Management Approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

G4-DMA-b GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its components 

G4-DMA-c GRI 103 Management Approach 103-3 Evaluation of the management approach 40-54 50-59

G4-EC1 GRI 201 Economic Performance 201-1 Direct economic value generated and distributed

G4-EC2 GRI 201 Economic Performance 201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate 
change

G4-EC3 GRI 201 Economic Performance 201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 43 95

G4-EC4 GRI 201 Economic Performance 201-4 Financial assistance received from government

G4-EC5 GRI 202 Market Presence 202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum 
wage 

G4-EC6 GRI 202 Market Presence 202-2 Proportion of senior management hired from the local community

G4-EC7 GRI 203 Indirect Economic Impacts 203-1 Infrastructure investments and services supported

G4-EC8 GRI 203 Indirect Economic Impacts 203-2 Significant indirect economic impacts

G4-EC9 GRI 204 Procurement Practices 204-1 Proportion of spending on local suppliers 54

G4-EN1 GRI 301 Materials 301-1 Materials used by weight or volume

G4-EN2 GRI 301 Materials 301-2 Recycled input materials used

G4-EN3 GRI 302 Energy 302-1 Energy consumption within the organization 49

G4-EN4 GRI 302 Energy 302-2 Energy consumption outside of the organization

G4-EN5 GRI 302 Energy 302-3 Energy intensity 49,51

G4-EN6 GRI 302 Energy 302-4 Reduction of energy consumption 49,51

G4-EN7 GRI 302 Energy 302-5 Reductions in energy requirements of products and services

G4-EN8 - - - - - 

G4-EN9 - - - - - 

G4-EN10 - - - - - 

N/A GRI 303 Water and Effluents 303-1 Interactions with water as a shared resource Company’s 
working 

instruction

N/A GRI 303 Water and Effluents 303-2 Management of water discharge-related impacts Company’s 
working 

instruction

N/A GRI 303 Water and Effluents 303-3 Water withdrawal

N/A GRI 303 Water and Effluents 303-4 Water discharge 

N/A GRI 303 Water and Effluents 303-5 Water consumption 

G4-EN11 GRI 304 Biodiversity 304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected 
areas and areas of high biodiversity value outside protected areas

G4-EN12 GRI 304 Biodiversity 304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 

G4-EN13 GRI 304 Biodiversity 304-3 Habitats protected or restored 

G4-EN14 GRI 304 Biodiversity 304-4 IUCN Red List species and national conservation list species with habitats 
in areas affected by operations

G4-EN15 GRI 305 Emissions 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

G4-EN16 GRI 305 Emissions 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

G4-EN17 GRI 305 Emissions 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions

G4-EN18 GRI 305 Emissions 305-4 GHG emissions intensity

G4-EN19 GRI 305 Emissions 305-5 Reduction of GHG emissions

G4-EN20 GRI 305 Emissions 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

G4-EN21 GRI 305 Emissions 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air 
emissions

G4-EN22 - - - - - 

G4-EN23 GRI 306 Effluents and Waste 306-2 Waste by type and disposal method

G4-EN24 GRI 306 Effluents and Waste 306-3 Significant spills

G4-EN25 GRI 306 Effluents and Waste 306-4 Transport of hazardous waste

G4-EN26 - - - - - 

G4-EN27 NA NA NA NA NA

G4-EN28 GRI 301 Materials 301-3 Reclaimed products and their packaging materials

G4-EN29 GRI 307 Environmental Compliance 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations
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G4-EN30 NA NA NA NA NA

G4-EN31 Several Several NA NA NA

G4-EN32 GRI 308 Supplier Environmental
Assessment 

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 46

G4-EN33 GRI 308 Supplier Environmental
Assessment 

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken

G4-EN34 GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its components 45

G4-LA1 GRI 401 Employment 401-1 New employee hires and employee turnover [This Standard includes a 
Standard Interpretation on how to calculate the rates of new employee 
hires and employee turnover.]

G4-LA2 GRI 401 Employment 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to tempo-
rary or part-time employees

42 99

G4-LA3 GRI 401 Employment 401-3 Parental leave 

G4-LA4 GRI 402 Labor/Management Relations 402-1 Minimum notice periods regarding operational changes 

G4-LA5 - - - - - 

G4-LA6 - - - - - 

G4-LA7 - - - - - 

G4-LA8 - - - - - 

N/A GRI 403 Occupational Health and Safety 403-1 Occupational health and safety management system

N/A GRI 403 Occupational Health and Safety 403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation

N/A GRI 403 Occupational Health and Safety 403-3 Occupational health services 95

N/A GRI 403 Occupational Health and Safety 403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational 
health and safety

N/A GRI 403 Occupational Health and Safety 403-5 Worker training on occupational health and safety

N/A GRI 403 Occupational Health and Safety 403-6 Promotion of worker health

N/A GRI 403 Occupational Health and Safety 403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts di-
rectly linked by business relationships

N/A GRI 403 Occupational Health and Safety 403-8 Workers covered by an occupational health and safety management 
system 

95

N/A GRI 403 Occupational Health and Safety 403-9 Work-related injuries 95

N/A GRI 403 Occupational Health and Safety 403-10 Work-related ill health

G4-LA9 GRI 404 Training and Education 404-1 Average hours of training per year per employee 29

G4-LA10 GRI 404 Training and Education 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 29-31 92-96,105-107

G4-LA11 GRI 404 Training and Education 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career 
development reviews

29

G4-LA12 GRI 405 Diversity and Equal Opportunity 405-1 Diversity of governance bodies and employees

G4-LA13 GRI 405 Diversity and Equal Opportunity 405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men

G4-LA14 GRI 414 Supplier Social Assessment 414-1 New suppliers that were screened using social criteria

G4-LA15 GRI 414 Supplier Social Assessment 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken

G4-LA16 GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its components

G4-HR1 GRI 412 Human Rights Assessment 412-3 Significant investment agreements and contracts that include human rights 
clauses or that underwent human rights screening

G4-HR2 GRI 412 Human Rights Assessment 412-2 Employee training on human rights policies or procedures 92-96,105-107

G4-HR3 GRI 406 Non-discrimination 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken

G4-HR4 GRI 407 Freedom of Association and 
Collective Bargaining

407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and 
collective bargaining may be at risk

G4-HR5 GRI 408 Child Labor 408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor

G4-HR6 GRI 409 Forced or Compulsory Labor 409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or 
compulsory labor

G4-HR7 GRI 410 Security Practices 410-1 Security personnel trained in human rights policies or procedures

G4-HR8 GRI 411 Rights of Indigenous Peoples 411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples

G4-HR9 GRI 412 Human Rights Assessment 412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact 
assessments

G4-HR10 GRI 414 Supplier Social Assessment 414-1 New suppliers that were screened using social criteria

G4-HR11 GRI 414 Supplier Social Assessment 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken

G4-HR12 GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its components

G4-SO1 GRI 413 Local Communities 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and 
development programs

G4-SO2 GRI 413 Local Communities 413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local 
communities

G4-SO3 GRI 205 Anti-corruption 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 38-39 92-96,105-107
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G4-SO4 GRI 205 Anti-corruption 205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 38-39 92-96,105-107

G4-SO5 GRI 205 Anti-corruption 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken

G4-SO6 GRI 415 Public Policy 415-1 Political contributions

G4-SO7 GRI 206 Anti-competitive Behavior 206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly 
practices

G4-SO8 GRI 419 Socioeconomic Compliance 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area

G4-SO9 GRI 414 Supplier Social Assessment 414-1 New suppliers that were screened using social criteria

G4-SO10 GRI 414 Supplier Social Assessment 414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken

G4-SO11 GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its components

G4-PR1 GRI 416 Customer Health and Safety 416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service 
categories

46

G4-PR2 GRI 416 Customer Health and Safety 416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of 
products and services

G4-PR3 GRI 417 Marketing and Labeling 417-1 Requirements for product and service information and labeling

G4-PR4 GRI 417 Marketing and Labeling 417-2 Incidents of non-compliance concerning product and service information 
and labeling

G4-PR5 GRI 102 General Disclosures 102-43
102-44

Approach to stakeholder engagement Key topics and concerns raised

G4-PR6 GRI 102 General Disclosures 102-2 Activities, brands, products, and services

G4-PR7 GRI 417 Marketing and Labeling 417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing communications

G4-PR8 GRI 418 Customer Privacy 418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and 
losses of customer data

G4-PR9 GRI 419 Socioeconomic Compliance 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic 
area
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