
การกำากับดููแลกิจการ

 6. นโยบายการกำากับดููแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบิัติิการกำากับดููแลกิจการ

คณะกรรมการบริษััทมีความม่�งมั�นในการดำำาเนินธุ่รกิจอย่�างย่ั�งย่ืน บนพื้ื�นฐานของเศรษัฐกิจพื้อเพื้ีย่งคือความพื้อประมาณ ความมีเหตุ่ผล และ
การมีภููมิค่�มกันที�ดำี โดำย่อาศัย่ความรู� ความรอบคอบ และความระมัดำระวังในการดำำาเนินงาน โดำย่ย่ึดำหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี และให�ความสำำาคัญ
ตุ�อการสำร�างระบบการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี  

 โดำย่มคีวามเชื่ื�อมั�นว�าการมรีะบบบรหิารจดัำการที�ดำ ีโปร�งใสำ และตุรวจสำอบไดำ� ตุลอดำจนมกีารถ่�วงดำล่อำานาจและระบบการควบคม่ภูาย่ในที�มีความ
เพื้ยี่งพื้อและเหมาะสำม ควบคู�ไปกับการเคารพื้สิำทธิุและความเท�าเทีย่มกันของผู�ถ่อืห่�นและรับผิดำชื่อบตุ�อผู�มสีำ�วนไดำ�เสีำย่ และไม�เกี�ย่วข�องกับการคอร์รปัชัื่น 
ท่กรูปแบบทั�งทางตุรงหรือทางอ�อม จะเป็นปัจจัย่สำำาคัญที�ชื่�วย่เสำริมสำร�างให�องค์กรมีภููมิค่�มกันที�ดำีและสำร�างความเจริญเตุิบโตุอย่�างสำมดำ่ลและยั่�งย่ืน 
ในระย่ะย่าว

แนวปฏิิบัติิที่่�ดู่ของหลักการกำากับดููแลกิจการ
คณะกรรมการบริษััท จึงไดำ�กำาหนดำนโย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการที�ดำี เพืื้�อให�กรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงานท่กคนยึ่ดำถ่ือเป็นแนวทาง 

ในการปฏิบิัตุิงาน ดำังน้� 
1. กรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงานท่กคน ม่�งมั�นที�จะนำาหลักการกำากับดำูแลกิจการ และจริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ และจรรย่าบรรณ

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

ข�อบังคับบริษััท และประกาศที�เกี�ย่วข�อง
3. ดำำาเนนิการให�โครงสำร�างการจดัำการของบรษัิัทมกีารกำาหนดำอำานาจ หน�าที�และความรบัผดิำชื่อบของคณะกรรมการแตุ�ละคณะและผู�บรหิารอย่�าง

ชื่ัดำเจน  
4. ดำำาเนินการให�มีระบบการควบค่มภูาย่ในและการบริหารความเสำี�ย่งให�อยู่�ในระดำับที�เหมาะสำม รวมถ่ึงการมีระบบบัญชื่ีและราย่งานทางการเงิน

ที�มีความถู่กตุ�องเชื่ื�อถ่ือไดำ�
5. ดำำาเนินการให�มีการเปิดำเผย่สำารสำนเทศที�สำำาคัญอย่�างเพีื้ย่งพื้อ เชืื่�อถื่อไดำ� และทันเวลา ตุราบเท�าที�ไม�กระทบ ตุ�อประโย่ชื่น์อันชื่อบธุรรมของบริษััท
6. ตุระหนักและเคารพื้ในสำิทธุิแห�งความเป็นเจ�าของของผู�ถ่ือห่�น  ปฏิิบัตุิตุ�อผู�ถ่ือห่�นอย่�างเท�าเทีย่มกัน
7. ดำำาเนินการโดำย่คำานึงถ่ึงความรับผิดำชื่อบตุ�อผู�ถ่ือห่�น  ผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่  ชื่่มชื่น  สำังคมและสำิ�งแวดำล�อม
8. ม่�งมั�นสำู�ความเป็นเลิศในการดำำาเนนิธุร่กจิ โดำย่ย่ดึำมั�นในการสำร�างความพึื้งพื้อใจให�แก�ลูกค�าดำ�วย่การรับฟังั และทบทวนตุนเอง เพื้ื�อเพื้ิ�มศกัย่ภูาพื้

ในการบริหารและสำร�างสำรรค์สำิ�งที�ดำีที�สำ่ดำอยู่�เสำมอ
9. ปลกูฝังัคณ่ธุรรม จรยิ่ธุรรม สำร�างจติุสำำานึกอนัดำงีาม ปฏิบัิตุติุ�อพื้นกังานดำ�วย่ความเปน็ธุรรม ตุลอดำจนม่�งมั�นในการพื้ฒันาและย่กระดำบัขดีำความ

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



การปฏิิบัติิติามหลักการกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่
คณะกรรมการตุระหนักถ่ึงความสำำาคัญของการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี  จึงไดำ�จัดำทำานโย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการที�ดำี หลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี  

8 หลักปฏิิบัตุิ จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ และจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน เป็นลาย่ลักษัณ์อักษัร และจัดำทำาเป็นรูปเล�ม  
ทั�งภูาษัาไทย่ และภูาษัาอังกฤษั มีการประเมินผลการปฏิิบัติุตุามนโย่บาย่และทบทวนหลักการกำากับดูำแลกิจการที�ดีำเป็นประจำาท่กปี อย่�างน�อย่ปีละ 1 ครั�ง  
พื้ร�อมไดำ�แจกให�กับกรรมการบริษััท  กรรมการชื่่ดำย่�อย่ตุ�าง ๆ  ผู�บริหาร และพื้นักงาน เพื้ื�อเป็นแนวทางเดำีย่วกันในการปฏิบิัตุิตุนในการดำำาเนินธุ่รกิจ และ
เป็นหลักย่ึดำในการทำางาน และไดำ�เผย่แพื้ร�ผ�านระบบ Intranet และ Website ของบริษััท รวมทั�งไดำ�จัดำทำาเป็นสำื�อวีดำิทัศน์ (Animation) เพื้ื�อให�ผู�บริหาร 
และพื้นักงาน เข�าใจเรื�องดัำงกล�าวไดำ�ง�าย่ขึ�น สำำาหรับพื้นักงานใหม�ไดำ�บรรจ่หัวข�อจริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจและจรรย่าบรรณไว�ในการปฐมนิเทศพื้นักงานดำ�วย่

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

คณะกรรมการบริษััท ให�ความสำำาคัญกับการย่กระดำับหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำีของบริษััท เพื้ื�อให�สำอดำคล�องกับหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี 
สำำาหรับบริษััทจดำทะเบีย่น ปี 2560  (CG Code) ของสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์ จึงไดำ�จัดำทำา “หลักการกำากับดำูแล
กิจการที�ดำี” (ฉบับปรับปร่งใหม�) ใชื่�แทนฉบับเดำิม เพื้ื�อให�เป็นไปตุามหลักการกำากับดูำแลกิจการที�ดีำ สำำาหรับบริษััทจดำทะเบีย่น ปี 2560 (CG Code)  
อกีทั�งเพื้ื�อให�สำอดำคล�องกบัทศิทางการดำำาเนนิธุ่รกจิ เปา้หมาย่ธุร่กจิ งบประมาณประจำาปี ให�ครอบคลม่ เศรษัฐกจิ สำงัคม และสำิ�งแวดำล�อม เพื้ื�อให�กรรมการ
บริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงานของบริษััทท่กคนรับทราบ และย่ึดำถ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบิัตุิงาน 

ซึื่�งหลักการกำากับดูำแลกิจการที�ดีำ (ฉบับปรับปร่งใหม�) ไดำ�รับการอน่มัติุจากที�ประช่ื่มคณะกรรมการบริษััท เมื�อวันที� 12 เมษัาย่น 2562 ประกอบดำ�วย่
• นโย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการที�ดำี      
• หลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี  8 หลักปฏิิบัตุิ
    หลักปฏิิบัตุิที� 1  ตุระหนักถ่ึงบทบาทและความรับผิดำชื่อบของคณะกรรมการบริษััทในฐานะ 
      ผู�นำาองค์กรที�สำร�างค่ณค�าให�แก�กิจการอย่�างย่ั�งย่ืน 
    หลักปฏิิบัตุิที� 2   กำาหนดำวัตุถ่่ประสำงค์และเป้าหมาย่หลักของกิจการที�เป็นไปเพื้ื�อความย่ั�งย่ืน
    หลักปฏิิบัตุิที� 3   เสำริมสำร�างคณะกรรมการบริษััทที�มีประสำิทธุิผล
    หลักปฏิิบัตุิที� 4   สำรรหาและพื้ัฒนาผู�บริหารระดำับสำูงและการบริหารบ่คลากร
    หลักปฏิิบัตุิที� 5   การสำ�งเสำริมนวัตุกรรมและการประกอบธุ่รกิจอย่�างมีความรับผิดำชื่อบ
    หลักปฏิิบัตุิที� 6   ดูำแลให�มีระบบการบริหารความเสำี�ย่งและการควบค่มภูาย่ในที�เหมาะสำม
    หลักปฏิิบัตุิที� 7   รักษัาความน่าเชื่ื�อถ่ือทางการเงินและการเปิดำเผย่ข�อมูล
    หลักปฏิิบัตุิที� 8   สำนับสำน่นการมีสำ�วนร�วมและการสำื�อสำารกับผู�ถ่ือห่�น
• จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ
• จรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน

พื้ร�อมนำา CG Code ไปปรับใชื่�ให�เหมาะสำมกับการดำำาเนินธุ่รกิจของบริษััท และกำาหนดำให�มีการทบทวนเป็นประจำาท่กปี อย่�างน�อย่ปีละ  1  ครั�ง    
ซื่ึ�งหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี (ฉบับปรับปร่งใหม�)  สำามารถ่ดำูราย่ละเอีย่ดำทั�งหมดำไดำ�จาก Website ของบริษััท(http://www.icc.co.th)
คณะกรรมการบริษััทตุระหนักถึ่งบทบาทหน�าที�ในฐานะผู�นำาองค์กร เข�าใจประโย่ชื่น์และหลักปฏิิบัติุตุามหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี สำำาหรับ

บริษััทจดำทะเบีย่น ปี 2560 (CG Code) ในการนำาไปใชื่�สำร�างค่ณค�าให�กับกิจการอย่�างย่ั�งย่ืน
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษััท จึงกำาหนดำให�นำาหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี 8 หลักปฏิิบัตุิ (CG Code) มาปรับใชื่�ให�เหมาะสำมกับธุ่รกิจ ซื่ึ�ง

ครอบคล่มเน่�อหาหลักการกำากับดำูแลกิจการ 5 หมวดำ ดำังน้� 

1. สิิที่ธิิของผูู้�ถืือห้�น
คณะกรรมการบริษััทตุระหนักถึ่งความสำำาคัญของผู�ถ่ือห่�นและเคารพื้สิำทธุิแห�งความเป็นเจ�าของ เพื้ื�อดูำแลปกป้องค่�มครองสิำทธุิของผู�ถ่ือห่�น 

ท่กราย่ให�ไดำ�รับสำิทธุิขั�นพื้ื�นฐานโดำย่เท�าเทีย่มกัน ปฏิิบัติุตุ�อผู�ถ่ือห่�นท่กราย่อย่�างเท�าเทีย่มกัน เป็นธุรรม ตุามที�กำาหนดำไว�ในข�อบังคับและจรรย่าบรรณ 
ในการดำำาเนินธุ่รกิจของบริษััท คำานึงถ่ึงสำิทธิุของผู�ถื่อห่�นตุามกฎหมาย่ ไม�ละเมิดำสำิทธิุหรือลิดำรอนสิำทธิุของผู�ถ่ือห่�น สำนับสำน่นและสำ�งเสำริมผู�ถ่ือห่�น  
ท่กกล่�มโดำย่เฉพื้าะอย่�างย่ิ�งผู�ถ่ือห่�นประเภูทสำถ่าบันให�เข�าร�วมประชื่่มผู�ถ่ือห่�น สำิทธุิขั�นพื้ื�นฐานของผู�ถ่ือห่�น ไดำ�แก� 

- สิำทธุิในความเป็นเจ�าของห่�น  การซื่ื�อขาย่และการโอนห่�น
- สิำทธุิในการเข�าร�วมประชื่่มผู�ถ่ือห่�น
- สิำทธุิในการมอบฉันทะให�ผู�อื�นเข�าประชื่่มและออกเสำีย่งลงคะแนนแทน 
- สิำทธุิในการออกเสำีย่งลงคะแนน การร�วมตุัดำสำินใจในเรื�องสำำาคัญของบริษััท
- สิำทธุิในการรับเงินปันผลอย่�างเท�าเทีย่มกัน
- สิำทธุิในการเลือกตุั�งกรรมการบริษััทและกำาหนดำค�าตุอบแทนกรรมการบริษััท
- สิำทธุิในการแตุ�งตุั�งและกำาหนดำค�าตุอบแทนผู�สำอบบัญชื่ี  
- สิำทธุิในการแสำดำงความคิดำเห็นและซื่ักถ่ามในการประชื่่มผู�ถ่ือห่�นและสำิทธุิที�จะไดำ�รับสำารสำนเทศอย่�างเพื้ีย่งพื้อ ทันเวลา และเท�าเทีย่มกัน
- สิำทธุิในการไดำ�รับการปฏิิบัตุิที�เท�าเทีย่มกันในการรับซื่ื�อห่�นคืนโดำย่บริษััท



นอกเหน่อจากสำิทธุิขั�นพื้ื�นฐานของผู�ถ่ือห่�นแล�ว คณะกรรมการบริษััทให�ความสำำาคัญในการเปิดำเผย่ข�อมูลข�าวสำารที�ถู่กตุ�อง ครบถ่�วน ทันเวลา 
และโปร�งใสำ เพื้ื�อให�ผู�ถ่อืห่�นรบัทราบข�อมลูอย่�างเท�าเทยี่มกนัและทั�วถ่งึ และดำำาเนนิการในเรื�องตุ�างๆ เพื้ื�อสำ�งเสำรมิสำทิธุขิองผู�ถ่อืห่�นและอำานวย่ความสำะดำวก
ในการใชื่�สำิทธุิของผู�ถ่ือห่�น ดำังน้�

1.1 สิิที่ธิิในการรับที่ราบข�อมูล 
ผู�ถ่อืห่�นมสีำทิธุริบัทราบข�อมูลอย่�างเท�าเทีย่มกนั โดำย่บรษัิัทฯ ไดำ�เผย่แพื้ร�ทั�งภูาษัาไทย่ และภูาษัาอังกฤษัผ�านชื่�องทางของตุลาดำหลักทรพัื้ย่์

แห�งประเทศไทย่ และ website ของบริษััท (http://www.icc.co.th) เพื้ื�อให�ผู�ถ่ือห่�นมีชื่�องทางที�จะไดำ�รับข�าวสำารข�อมูลของบริษััทมากขึ�น
1.2 สิิที่ธิิในการเข�าร่วมประชุ้มผูู้�ถืือห้�น

คณะกรรมการบริษััทให�ความสำำาคัญกับการจัดำประช่ื่มผู�ถ่ือห่�นเป็นประจำาท่กปีภูาย่ใน 120 วัน นับแตุ�วันสำิ�นสำ่ดำรอบปีบัญชีื่ของบริษััท  
โดำย่จัดำประชื่่มในวัน เวลา สำถ่านที� และวิธุีการ ที�เหมาะสำม สำะดำวกตุ�อการเดำินทาง และไม�เป็นอ่ปสำรรคในการเข�าร�วมประชื่่ม เพื้ื�อให�ผู�ถ่ือห่�นมีสำ�วนร�วม
ในการตุิดำตุาม ดำูแลผลการดำำาเนินงานของบริษััท

ก่อนวันประชุ้มผูู้�ถืือห้�น
ในปี  2564  จากวิกฤตุการณ์ การแพื้ร�ระบาดำของโรคตุิดำเชื่ื�อไวรัสำโคโรนา  2019 (COVID-19) และรัฐบาลประกาศสำถ่านการณ์ฉ่กเฉิน

ในท่กเขตุท�องที�ทั�วราชื่อาณาจักร และกร่งเทพื้มหานครสำั�งปิดำสำถ่านที�ตุ�างๆ ที�มีความเสำี�ย่งที�จะเกิดำการแพื้ร�ระบาดำเป็นการชื่ั�วคราว พื้ร�อมขอความร�วม
มอืให�พื้จิารณาถ่งึความจำาเป็นในการจดัำกจิกรรมที�มลีกัษัณะของการรวมกล่�มคนเปน็จำานวนมาก  ซึื่�งมคีวามเสำี�ย่งที�จะทำาให�การแพื้ร�ระบาดำเกดิำขึ�น  และ
กระจาย่สำู�บ่คคลทั�วไปโดำย่ง�าย่ บริษััทฯ จึงจัดำประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�นประจำาปี  2564 ภูาย่ใตุ�สำถ่านการณ์การแพื้ร�ระบาดำของไวรัสำโคโรนา 2019  (COVID 
- 19) พื้ร�อมมีมาตุรการและแนวทางปฏิิบัตุิในการประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�นประจำาปี  2564

ในปี 2564 บริษััทฯ จัดำประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�น ครั�งที� 56 ปี พื้.ศ. 2564 ในวันที� 26 เมษัาย่น 2564 ณ โรงแรมมณเฑียี่ร ริเวอร์ไซื่ดำ์   
ถ่นนพื้ระราม 3 กร่งเทพื้ฯ

1. แจ�งมตุิวาระและราย่ละเอีย่ดำเกี�ย่วกับการประช่ื่มผู�ถ่ือห่�นทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาอังกฤษัผ�านชื่�องทางของตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�ง
ประเทศไทย่ ให�ผู�ถ่ือห่�นทราบล�วงหน�า ตุั�งแตุ�วันที� 19 ก่มภูาพื้ันธุ์  2564 ก�อนวันประชื่่มผู�ถ่ือห่�นประมาณ 45 วัน เพื้ื�อให�ผู�ถ่ือห่�นมีเวลาในการศึกษัา
ราย่ละเอีย่ดำในการเข�าร�วมประชื่่ม พื้ร�อมเผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท (http://www.icc.co.th)

2. เผย่แพื้ร�หนังสำือนัดำประชื่่มพื้ร�อมเอกสำารข�อมูลประกอบการประชื่่มทั�งหมดำที�มีข�อมูลเหมือนกับข�อมูลที�บริษััทฯ สำ�งให�ผู�ถ่ือห่�นในรูป
เอกสำารทั�งภูาษัาไทย่ และภูาษัาอังกฤษั ใน website ของบริษััท ล�วงหน�ามากกว�า 30 วันก�อนวันประชื่่ม โดำย่เปิดำเผย่ตุั�งแตุ�วันที� 24 มีนาคม 2564 เพื้ื�อ
ให�ผู�ถ่ือห่�นทั�งชื่าวไทย่และตุ�างชื่าตุิสำามารถ่เข�าถ่ึงข�อมูลไดำ�โดำย่สำะดำวกรวดำเร็ว และมีเวลาพื้ิจารณาข�อมูลมากย่ิ�งขึ�น

3. จัดำสำ�งหนังสำือนัดำประชื่่มพื้ร�อมเอกสำารข�อมูลประกอบการประชื่่มที�มีราย่ละเอีย่ดำเพื้ีย่งพื้อ ซื่ึ�งมีทั�งข�อเท็จจริง และเหตุ่ผลระบ่ว�าเป็น
เรื�องเสำนอเพื้ื�อทราบ   หรือเพื้ื�อพื้ิจารณาอน่มัตุิ รวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการบริษััทในแตุ�ละวาระอย่�างชื่ัดำเจน พื้ร�อมเอกสำารประกอบการประชื่่ม   
เชื่�น ราย่งานประจำาปี (รูปแบบ QR Code) งบการเงิน หนังสำือมอบฉันทะแบบ ข. ข�อมูลเกี�ย่วกับบ่คคลที�เสำนอแตุ�งตุั�งเป็นกรรมการ แผนที�สำถ่านที�จัดำ
ประชื่่ม คำาอธุิบาย่เอกสำารและหลักฐานที�จำาเป็นที�ผู�ถ่ือห่�นตุ�องนำามาแสำดำง และวิธุีการเข�าร�วมประชื่่มเพื้ื�อรักษัาสำิทธุิ รวมทั�งข�อบังคับในสำ�วนที�เกี�ย่วข�อง
กับการประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�น  ซื่ึ�งมีข�อมูลครบถ่�วนเพื้ีย่งพื้อให�ผู�ถ่ือห่�นใชื่�ประกอบการตุัดำสำินใจลงคะแนนเสำีย่งในแตุ�ละวาระ  ให�ผู�ถ่ือห่�นล�วงหน�าก�อนวัน
ประชื่่ม 24 วัน ซื่ึ�งเกินกว�ามาตุรฐานกำาหนดำ โดำย่สำ�งวันที� 2 เมษัาย่น 2564 เพื้ื�อให�ผู�ถ่ือห่�นพื้ิจารณาล�วงหน�า อีกทั�งลงประกาศโฆษัณาหนังสำือนัดำประชื่่ม
ผู�ถ่ือห่�นในหนังสำือพื้ิมพื้์ไทย่ตุิดำตุ�อกัน 3 วัน ตุั�งแตุ�วันที� 7 - 9 เมษัาย่น  2564                         

กรณ้ผู�ถ่ือห่�นตุ�างชื่าตุิหรือผู�ลงท่นสำถ่าบัน  บริษััทฯ  ไดำ�จัดำสำ�งหนังสำือนัดำประชื่่มพื้ร�อมเอกสำารประกอบการประชื่่มชื่่ดำภูาษัาอังกฤษัไป
พื้ร�อมกับช่ื่ดำภูาษัาไทย่ เพืื้�อสำ�งเสำริมให�ผู�ถื่อห่�นท่กประเภูทรวมนักลงท่นสำถ่าบันเข�าร�วมประช่ื่ม นอกจากน้� ผู�ถ่ือห่�นย่ังสำามารถ่ดูำราย่ละเอีย่ดำทั�งหมดำ 
ที�เกี�ย่วกับการประชื่่มไดำ�จาก website ของบริษััท (http://www.icc.co.th)

ในปี 2564 มีผู�ถ่ือห่�นตุ�างชื่าตุิ และผู�ลงท่นสำถ่าบันมอบฉันทะให�กรรมการตุรวจสำอบ ประชื่่มแทน 3 ราย่ 
นอกจากน้�ผู�ถ่ือห่�นสำามารถ่  Download  หนังสำือมอบฉันทะที�ไดำ�จัดำทำา และปฏิิบัตุิตุามประกาศของกระทรวงพื้าณิชื่ย่์  ซื่ึ�งมี  3 แบบ  

คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดำย่สำามารถ่เลือกหนังสำือมอบฉันทะแบบใดำแบบหนึ�ง  
4. เปิดำโอกาสำให�ผู�ถ่อืห่�นมสีำ�วนร�วมในการประชื่ม่ สำ�งเสำรมิให�ผู�ถ่อืห่�นมโีอกาสำแสำดำงความคดิำเห็นและตุั�งคำาถ่ามในเรื�องที�เกี�ย่วข�องกบับรษัิัท  

โดำย่ให�สำทิธุผิู�ถ่อืห่�นสำ�วนน�อย่เสำนอเรื�อง เพืื้�อบรรจเ่ป็นวาระการประชื่ม่สำามญัผู�ถ่อืห่�น และ / หรอืเสำนอบ่คคลเพื้ื�อเข�ารบัการพิื้จารณาเลือกตุั�งเปน็กรรมการ
บริษััท 

ในการประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�น ปี 2564 บริษััทฯ เพื้ิ�มสำิทธุิให�ผู�ถ่ือห่�นเสำนอวาระการประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�นครั�งที� 56 ปี พื้.ศ. 2564 และ
เสำนอบ่คคลเพื้ื�อเข�ารับการพื้ิจารณาเลือกตุั�งเป็นกรรมการบริษััท ล�วงหน�าก�อนการประชื่่ม ตุั�งแตุ�วันที� 1 - 30 ธุันวาคม  2564 โดำย่เผย่แพื้ร�ทั�งภูาษัาไทย่
และภูาษัาอังกฤษัผ�านชื่�องทางของตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ และ website ของบริษััท เมื�อครบกำาหนดำระย่ะเวลา ไม�มีผู�ถ่ือห่�นเสำนอเรื�องดำัง
กล�าวทั�ง 2 เรื�อง

นอกจากน้�บริษััทฯ เปิดำโอกาสำให�ผู�ถ่ือห่�นสำ�งคำาถ่ามเกี�ย่วข�องกับการประช่ื่มล�วงหน�าก�อนวันประช่ื่ม มากกว�า 30 วัน โดำย่สำ�งผ�าน  
E - mail : iccset@icc.co.th หรือโทรสำารของบริษััท : 0-2294-1155 ในหนังสำือนัดำประชื่่มผู�ถ่ือห่�น พื้ร�อมเผย่แพื้ร�บน website ของบริษััท (http://www.
icc.co.th) ซื่ึ�งในปี 2564 ผู�ถ่ือห่�นไม�มีการสำ�งคำาถ่ามล�วงหน�า 



วันประชุ้มผูู้�ถืือห้�น
1. คณะกรรมการบริษััทฯ มีความรับผิดำชื่อบตุ�อผู�ถ่ือห่�น และให�ความสำำาคัญตุ�อการประชื่่มผู�ถ่ือห่�น โดำย่ถ่ือเป็นหน�าที�ที�คณะกรรมการ

บริษััท คณะกรรมการชื่่ดำย่�อย่ท่กคน และผู�บริหารจะตุ�องเข�าร�วมประชื่่มท่กครั�ง หากไม�ตุิดำภูารกิจ หรือเจ็บป่วย่ เพื้ื�อพื้บปะและเปิดำโอกาสำให�ผู�ถ่ือห่�น 
ซื่ักถ่ามข�อมูลเกี�ย่วกับบริษััทพื้ร�อมตุอบคำาถ่ามของผู�ถ่ือห่�น 

ในการประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�น ปี 2564 กรรมการบริษััทเข�าร�วมประชื่่มครบ  12  คน คิดำเป็น  100.00%  ซื่ึ�งประธุานกรรมการบริษััท  
ประธุานกรรมการชื่่ดำย่�อย่ท่กคณะ เข�าร�วมประชื่่ม รวมทั�งกรรมการบริหาร  และฝั่าย่จัดำการ  เข�าร�วมประชื่่ม  และผู�บริหารสำูงสำ่ดำในสำาย่งานบัญชื่ีและ
การเงนิ รวมทั�งผู�สำอบบญัชื่ขีองบรษัิัทเข�าร�วมประช่ื่มดำ�วย่ เพื้ื�อให�ผู�ถ่อืห่�นซื่กัถ่ามในเรื�องที�เกี�ย่วข�องไดำ� พื้ร�อมบันทึกราย่ชื่ื�อและตุำาแหน่งของคณะกรรมการ
ท่กคณะ และผู�บริหารที�เข�าร�วมประชื่่มผู�ถ่ือห่�นไว�ในราย่งานการประชื่่ม ซื่ึ�งสำามารถ่ดำูจากราย่งานการประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�นที�เผย่แพื้ร�ใน website ของ
บริษััท (http://www.icc.co.th) 

2. บริษััทฯ ปฏิิบัตุิตุ�อผู�ถ่ือห่�นอย่�างเท�าเทีย่มกันท่กราย่ โดำย่ก�อนเริ�มการประช่ื่มเลขาน่การบริษััทไดำ�แจ�งจำานวน/สัำดำสำ�วนผู�ถ่ือห่�นที� 
เข�าประชื่่ม และประธุานที�ประชื่่มไดำ�ชื่ี�แจงกตุิกาการประชื่่ม   

- วิธุีการลงคะแนนเสำีย่งและนับคะแนนเสำีย่ง ให�ถ่ือตุามข�อบังคับของบริษััทข�อ 43 “ในการออกเสำีย่งลงคะแนนให�นับ 1 ห่�นเป็น 1 
เสำีย่ง” 

- การลงคะแนนเสำีย่งในแตุ�ละวาระ จะกระทำาโดำย่เปิดำเผย่ มีบัตุรลงคะแนนเสำีย่งแจกให�ผู�ถ่ือห่�นลงคะแนนและจะเก็บบัตุรลงคะแนน
เฉพื้าะวาระไม�เห็นดำ�วย่  และงดำออกเสำีย่ง ย่กเว�นวาระเลือกตุั�งกรรมการจะเก็บบัตุรลงคะแนนจากผู�ถ่ือห่�นท่กคนที�มาประชื่่ม

- การนบัคะแนนเสำยี่งจะนำาคะแนนเสำยี่งไม�เหน็ดำ�วย่ และ / หรอืงดำออกเสำยี่ง รวมทั�งคะแนนเสำยี่งตุามบตัุรเสำยี่  มาหกัออกจากจำานวน
เสำีย่งทั�งหมดำที�เข�าประชื่่ม สำ�วนที�เหลือจะถ่ือว�าเป็นคะแนนเสำีย่งที�เห็นดำ�วย่ในวาระนั�นๆ  

- โดำย่ใชื่�ระบบ  Barcode  ในการนับคะแนนพื้ร�อมแสำดำงผลการลงคะแนนเสำีย่งแตุ�ละวาระ ผ�านทาง  Projector  ให�ผู�ถ่ือห่�นรับทราบ
-  ผู�ถ่ือห่�นมีสำิทธุิซื่ักถ่ามและแสำดำงความคิดำเห็นไดำ�ท่กวาระ  หากเป็นคำาถ่ามที�นอกเหน่อจากวาระให�ถ่ามในวาระเรื�องอื�นๆ
-  ในกรณผู้�ถ่อืห่�นมาลงทะเบยี่นภูาย่หลงัจากการประชื่ม่ไดำ�เริ�มไปแล�ว บรษิัทัฯ ให�สิำทธุิในการออกเสำีย่งลงคะแนนไดำ�ตุามวาระที�ย่งัไม�

ไดำ�มีการพื้ิจารณาและลงมตุิ  โดำย่จะนับเป็นองค์ประชื่่มตุั�งแตุ�วาระที�ไดำ�ออกเสำีย่งลงคะแนน
อีกทั�งย่ังเปิดำโอกาสำให�ผู�ถ่ือห่�นที�เข�าร�วมประชื่่มท่กราย่ซื่ักถ่าม แสำดำงความคิดำเห็น ข�อเสำนอแนะ ไดำ�อย่�างเตุ็มที�ในท่กวาระ ตุอบข�อ

ซื่ักถ่ามอย่�างชื่ัดำเจน ตุรงประเดำ็น มีการบันทึกวิธุีการลงคะแนนและนับคะแนน จำานวนคะแนนเสำีย่งที�ไดำ�รับในแตุ�ละวาระ  และสำร่ปผลการลงมตุิการนับ
คะแนนเสำีย่งในท่กวาระดำ�วย่ระบบ Barcode เห็นดำ�วย่  ไม�เห็นดำ�วย่ และงดำออกเสำีย่ง พื้ร�อมบันทึกในราย่งานการประชื่่มอย่�างชื่ัดำเจน ถู่กตุ�อง ครบถ่�วน 
ทั�งเห็นดำ�วย่ ไม�เห็นดำ�วย่ และงดำออกเสำีย่ง รวมทั�งบันทึกคำาถ่ามและคำาตุอบของผู�ถ่ือห่�นไว�ในราย่งานการประชื่่มดำ�วย่

ทั�งน้�ในปีที�ผ�านมาบริษััทฯ ไดำ�เปิดำโอกาสำให�ผู�ถ่ือห่�นซื่ักถ่าม แตุ�ไม�มีผู�ถ่ือห่�นซื่ักถ่าม และให�ข�อเสำนอแนะเพื้ิ�มเตุิมในที�ประชื่่ม
3. คณะกรรมการบริษััทสำ�งเสำริมการนำาเทคโนโลย่ีมาใชื่�ในการประชื่่มผู�ถ่ือห่�น เพื้ื�อให�เกิดำความถู่กตุ�อง รวดำเร็ว โดำย่ใชื่�ระบบ Barcode  

ในการลงทะเบีย่นและนับคะแนนเสำีย่ง เพื้ื�ออำานวย่ความสำะดำวก  และรวดำเร็วแก�ผู�ถ่ือห่�นที�เข�าร�วมประชื่่ม 
การตุรวจนับคะแนนดำ�วย่ระบบ Barcode ในแตุ�ละวาระ มีเจ�าหน�าที�ของบริษััท วีระลอว์ ออฟัฟัิสำ จำากัดำ ซื่ึ�งเป็นที�ปรึกษัากฎหมาย่

ของบริษััทร�วมเป็นสำักขีพื้ย่านและตุรวจนับคะแนนเสำีย่ง และตุรวจสำอบการลงคะแนนเสำีย่งในท่กวาระ เพืื้�อความโปร�งใสำถู่กตุ�องตุามกฎหมาย่และข�อ
บงัคับของบรษัิัท และมีผู�สำอบบัญชื่ขีองบริษััทร�วมสัำงเกตุการณ์การนับคะแนน พื้ร�อมเปิดำเผย่ให�ที�ประช่ื่มทราบ และบันทึกไว�ในราย่งานการประช่ื่ม  หาก
ผู�ถ่ือห่�นมีข�อสำงสำัย่หรือข�อโตุ�แย่�งการลงคะแนนเสำีย่งดำังกล�าว  สำามารถ่ตุรวจสำอบไดำ�ภูาย่หลังการประชื่่ม          

นอกจากน้�ก�อนเข�าวาระการประชื่่มท่กวาระ แผนกลงทะเบีย่นผู�ถ่ือห่�น  ไดำ�แจ�งจำานวนผู�ถ่ือห่�นที�เข�าร�วมประชื่่มใหม�ท่กครั�ง

ในปี 2564 การลงคะแนนเสำีย่งของผู�ถ่ือห่�นในแตุ�ละวาระ

วาระ เห็นดู�วย ไม่เห็นดู�วย งดูออกเสิ่ยง

ราย ห้�น % ราย ห้�น % ราย ห้�น %

1 - 8 42 233,385,217  100.00 - - - - - -

(ในปี 2564 ไม�มีผู�ถ่ือห่�นเข�าเพื้ิ�มระหว�างการประชื่่ม)   
ราย่ละเอีย่ดำดำูจากราย่งานการประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�นที�เผย่แพื้ร�ใน website ของบริษััท

4. วาระการประชื่่มผู�ถ่ือห่�นที�สำำาคัญ ไดำ�แก�
• การจ่ายเงินปันผู้ล : บริษััทฯ เสำนอราย่ละเอีย่ดำเกี�ย่วกับการจัดำสำรรกำาไร อัตุราเงินปันผลที�เสำนอจ�าย่ พื้ร�อมเหตุ่ผลและข�อมูล

ประกอบ ซื่ึ�งเป็นไปตุามนโย่บาย่การจ�าย่เงินปันผลของบริษััท มีการเปรีย่บเทีย่บเงินปันผลที�จ�าย่ระหว�างปีปัจจ่บันกับปีที�ผ�านมา พื้ร�อมระบ่วันกำาหนดำ
ราย่ชื่ื�อผู�ถ่ือห่�นที�มีสำิทธุิรับเงินปันผล และวันปิดำสำม่ดำทะเบีย่นพื้ักการโอนห่�น และวันที�จ�าย่เงินปันผล

• การเลือกติั�งกรรมการบริษััที่ : บริษััทฯ ให�สำิทธุิผู�ถ่ือห่�นเลือกตุั�งกรรมการบริษััทเป็นราย่คน และเปิดำโอกาสำให�ผู�ถ่ือห่�นเสำนอ
ชื่ื�อบ่คคล  เพื้ื�อรบัการพื้จิารณาเลอืกตุั�งเปน็กรรมการบรษัิัท  กรรมการบรษัิัทที�ไดำ�รบัการเสำนอชืื่�อไดำ�ผ�านการพิื้จารณากลั�นกรองจากคณะกรรมการสำรรหา  
และหากเป็นกรรมการอิสำระ  ตุ�องมีค่ณสำมบัตุิตุามที�บริษััทฯ กำาหนดำ  และตุามประกาศของคณะกรรมการการกำากับตุลาดำท่น  โดำย่ในหนังสำือนัดำประชื่่ม
ผู�ถ่อืห่�นมกีารระบ่ชื่ื�อพื้ร�อมแนบประวตัุยิ่�อของกรรมการบรษัิัทแตุ�ละคนที�จะเสำนอให�เลอืกตุั�ง ซึื่�งประกอบดำ�วย่  ชื่ื�อ - นามสำกล่  อาย่่  ตุำาแหนง่  ประวตัุกิาร
ศึกษัา ประวัตุิการทำางาน จำานวนบริษััทที�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการของบริษััท/ผู�บริหารในบริษััทจดำทะเบีย่นและบริษััทอื�น การดำำารงตุำาแหน่งในกิจการ 
ที�แข�งขัน/เกี�ย่วเน่�องกับธุ่รกิจของบริษััท การถื่อห่�นในบริษััท หลักเกณฑ์ีและวิธุีการสำรรหา ประเภูทของกรรมการที�เสำนอ (ตุามข�อมูลเกี�ย่วกับบ่คคล 
ที�เสำนอแตุ�งตุั�งเป็นกรรมการบริษััทที�สำ�งไปพื้ร�อมกับหนังสำือนัดำประชื่่มผู�ถ่ือห่�น และเผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท)  



กรณ้เป็นการเสำนอชื่ื�อกรรมการเดำิมกลับเข�าดำำารงตุำาแหน่งใหม� บริษััทฯ ย่ังไดำ�เสำนอข�อมูลการเข�าร�วมประช่ื่มในปีที�ผ�านมา 
และจำานวนวาระ / ปีที�เคย่ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการในบริษััทดำ�วย่

ในปี 2565 บริษััทฯ ย่ังคงให�สำิทธุิผู�ถ่ือห่�นเสำนอบ่คคลเพื้ื�อเข�ารับการพื้ิจารณาเลือกตุั�งเป็นกรรมการบริษััทล�วงหน�าก�อนการ
ประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�นครั�งที� 57 ปี พื้.ศ. 2565 ราย่ละเอีย่ดำตุามข�อ 1. ก�อนวันประชื่่มผู�ถ่ือห่�น (สำิทธุิของผู�ถ่ือห่�น) หน�า 57-58 ในแบบแสำดำงราย่การ
ข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

• ค่่าติอบแที่นกรรมการบริษััที่ : คณะกรรมการบริษััทให�สำิทธุิผู�ถ่ือห่�นเป็นผู�อน่มัตุิค�าตุอบแทนกรรมการบริษััทเป็นประจำาท่กปี 
มีการกำาหนดำหลักเกณฑ์ีการให�ค�าตุอบแทนกรรมการในแตุ�ละคณะ พื้ร�อมเสำนอวงเงินค�าตุอบแทนของกรรมการท่กรูปแบบให�ที�ประช่ื่มผู�ถ่ือห่�นอน่มัตุิ
เป็นประจำาท่กปี โดำย่ผ�านการพื้ิจารณาจากคณะกรรมการพื้ิจารณาค�าตุอบแทน ซื่ึ�งพื้ิจารณาจากผลการดำำาเนินงาน ผลปฏิบิัตุิงาน วงเงินค�าตุอบแทนที�
ไดำ�รับอน่มตัุิจากที�ประชื่ม่ผู�ถ่ือห่�น จำานวนเงินค�าตุอบแทนที�จ�าย่ในปทีี�ผ�านมา และเปรีย่บเทยี่บกับระดำับที�ปฏิบิตัุิอยู่�ในกล่�มธุ่รกิจเดำีย่วกัน  รวมถ่ึงอำานาจ  
หน�าที� และความรบัผดิำชื่อบ  มกีารนำาเสำนอถ่งึนโย่บาย่ ในการกำาหนดำค�าตุอบแทน รวมทั�งหลกัเกณฑ์ีในการให�ค�าตุอบแทนกรรมการบรษัิัทแตุ�ละตุำาแหนง่ 
โดำย่แย่กเป็นการทำาหน�าที�กรรมการบริษััท กรรมการตุรวจสำอบ กรรมการสำรรหา กรรมการพื้ิจารณาค�าตุอบแทน กรรมการธุรรมาภูิบาล และกรรมการ
บริหารความเสำี�ย่ง มีการสำร่ปวงเงินที�ไดำ�รับอน่มัตุิ จำานวนเงินที�จ�าย่จริงและรูปแบบในการจ�าย่ รวมทั�งจำานวนเงินที�จ�าย่ให�แก� คณะกรรมการบริษััท   
คณะกรรมการตุรวจสำอบ คณะกรรมการสำรรหา กรรมการพื้ิจารณาค�าตุอบแทน กรรมการธุรรมาภูิบาล และกรรมการบริหารความเสำี�ย่ง เป็นราย่บ่คคล  
ราย่ละเอีย่ดำดำูจากหน�า 97-98 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

• การแต่ิงติั�งผูู้�สิอบบญัชุ่และกำาหนดูจำานวนเงนิค่า่สิอบบญัชุ่ : บรษัิัทฯ เสำนอราย่ละเอยี่ดำเกี�ย่วกบัชื่ื�อผู�สำอบบญัชื่ ีบรษัิัทที�สำงักัดำ 
ประสำบการณ์ความสำามารถ่ของผู�สำอบบัญชื่ี ความเป็นอิสำระของผู�สำอบบัญชื่ี ผลการปฏิิบัตุิงาน จำานวนปีที�ทำาหน�าที� เหตุ่ผลในการเปลี�ย่นผู�สำอบบัญชื่ี 
และค�าบริการของผู�สำอบบัญชื่ี พื้ร�อมข�อมูลเปรีย่บเทีย่บค�าตุอบแทนของผู�สำอบบัญชื่ีระหว�างปีปัจจ่บันกับปีที�ผ�านมา และค�าบริการอื�นที�มีการรับบริการ 
จากบริษััทสำอบบัญชื่ีที�ผู�สำอบบัญชื่ีสำังกัดำ นอกจากน้�ย่ังพื้ิจารณาเปรีย่บเทีย่บกับปริมาณงาน และอัตุราค�าสำอบบัญชีื่ของบริษััทจดำทะเบีย่นอื�นในระดำับ
เดำีย่วกัน โดำย่ไดำ�ผ�านการพื้ิจารณาคัดำเลือกจากคณะกรรรมการตุรวจสำอบ

หลังวันประชุ้มผูู้�ถืือห้�น
1. คณะกรรมการบริษััทเปิดำเผย่ให�สำาธุารณชื่นทราบถ่ึงมตุิที�ประช่ื่มผู�ถ่ือห่�น พื้ร�อมผลการลงคะแนนในแตุ�ละวาระทั�งภูาษัาไทย่และ 

ภูาษัาอังกฤษั ผ�านชื่�องทางของตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ในวันถ่ัดำจากวันประชื่่มผู�ถ่ือห่�น และเผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท   
2. จัดำทำาราย่งานการประชื่่มผู�ถ่ือห่�นทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาอังกฤษัอย่�างละเอีย่ดำ ชื่ัดำเจน ครบถ่�วน ตุรงตุามข�อเท็จจริง มีการบันทึก 

ราย่ชืื่�อพื้ร�อมตุำาแหนง่ของกรรมการท่กคณะที�เข�าร�วมประช่ื่ม บนัทึกประเดำน็คำาถ่ามคำาตุอบ วธิุกีารลงคะแนนและนบัคะแนน บนัทกึจำานวนคะแนนเสำยี่ง
ที�ไดำ�รับในแตุ�ละวาระทั�งเห็นดำ�วย่ ไม�เห็นดำ�วย่ และงดำออกเสำีย่ง และสำ�งให�ตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ และหน่วย่งานที�เกี�ย่วข�อง ภูาย่ใน 14 วัน 
นับจากวันประชื่่มผู�ถ่ือห่�น พื้ร�อมเผย่แพื้ร�ทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาอังกฤษั ผ�าน website ของบริษััท เพื้ื�อเป็นชื่�องทางให�ผู�ถ่ือห่�นตุรวจสำอบข�อมูล โดำย่ 
ไม�ตุ�องรอถ่ึงการประชื่่มครั�งตุ�อไป พื้ร�อมนำาสำ�งกรมพื้ัฒนาธุ่รกิจการค�า กระทรวงพื้าณิชื่ย่์ ภูาย่ในเวลาที�กฎหมาย่กำาหนดำ

3. นอกจากน้�บริษััทฯ ไดำ�บันทึกวีดำีทัศน์ภูาพื้การประชื่่มผู�ถ่ือห่�นตุลอดำระย่ะเวลาการประชื่่ม และไดำ�เผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท  
(http://www.icc.co.th)

1.3 การกระจายการถืือห้�นของผูู้�ถืือห้�น
บริษััทฯ ไม�ไดำ�สำร�างกลไกเพื้ื�อป้องกันการครอบงำากิจการที�จะทำาให�ฝั่าย่จัดำการหรือผู�มีอำานาจควบค่มใชื่�เป็นเกราะป้องกันตุนเอง ในกรณ้

ที�มีการบริหารงานขาดำประสำิทธุิภูาพื้หรือไม�โปร�งใสำ โดำย่ในปี  2564 บริษััทฯ ไดำ�เปิดำเผย่โครงสำร�างกล่�มธุ่รกิจของบริษััทที�เกี�ย่วข�องที�ทำาธุ่รกิจคล�าย่หรือ
เกี�ย่วเน่�องกัน และการถ่ือห่�นไขว�ระหว�างกัน ตุามหน�า 28-29 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564  (แบบ 56-1 One Report) 
น้�  พื้ร�อมทั�งเผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท   

ในปี 2564 บริษััทฯ ไม�ไดำ�มีการซืื่�อห่�นคืนและไม�มีการทำาข�อตุกลงระหว�างผู�ถ่ือห่�นที�มีผลกระทบอย่�างเป็นนัย่สำำาคัญตุ�อบริษััทหรือ 
ตุ�อผู�ถ่ือห่�นราย่อื�น และไม�ไดำ�กีดำกันหรือสำร�างอ่ปสำรรคในการเปิดำโอกาสำให�ผู�ถ่ือห่�นสำามารถ่ตุิดำตุ�อสำื�อสำารระหว�างกันไดำ�  

ในปี  2564 คณะกรรมการบริษััทและผู�บริหาร รวมคู�สำมรสำ บ่ตุรที�ย่ังไม�บรรล่นิตุิภูาวะ และบริษััทที�เกี�ย่วข�อง ถ่ือห่�นของบริษััทรวมกัน
เท�ากับ 7.82% ซื่ึ�งไม�เกิน 25% ของห่�นที�ออกจำาหน่าย่แล�วของบริษััท และสำัดำสำ�วนการถ่ือห่�นของห่�น Free Float เท�ากับ 27.98% ซื่ึ�งมากกว�า 25% 
ของห่�นที�ออกจำาหน่าย่แล�วทั�งหมดำ

2. การปฏิบิัติิติ่อผูู้�ถืือห้�นอย่างเที่่าเที่่ยมกัน
1. บรษัิัทฯ ให�ความเคารพื้ตุ�อสำทิธุแิห�งความเปน็เจ�าของของผู�ถ่อืห่�น ให�ความสำำาคญัและปฏิบัิตุติุ�อผู�ถ่อืห่�น ท่กราย่อย่�างเสำมอภูาค สำร�างความ

เท�าเทยี่มกนัในผู�ถ่อืห่�นท่กกล่�ม ไม�เอื�อประโย่ชื่น์ตุ�อกล่�มใดำกล่�มหนึ�งไม�ว�าจะเปน็ผู�ถ่อืห่�นราย่ใหญ� ผู�ถ่อืห่�นราย่ย่�อย่ หรอืผู�ถ่อืห่�นตุ�างชื่าตุ ิผู�ถ่อืห่�นสำามารถ่
ใชื่�สำิทธุิออกเสำีย่งในเรื�องตุ�างๆ ในฐานะเจ�าของกิจการไดำ�อย่�างเตุ็มที� และมั�นใจไดำ�ว�าสำิทธุิของตุนจะไดำ�รับความค่�มครองปฏิิบัตุิอย่�างเป็นธุรรม และการ
อำานวย่ความสำะดำวกอย่�างเพื้ีย่งพื้อ  

2. คณะกรรมการบริษััทปฏิบัิตุติุ�อผู�ถ่อืห่�นท่กราย่อย่�างเป็นธุรรมและเท�าเทีย่มกัน โดำย่ห่�นประเภูทเดีำย่วกัน มสีำทิธุอิอกเสีำย่งเท�าเทีย่มกัน เท�ากับ
หนึ�งห่�นตุ�อหนึ�งเสำีย่ง

3.  คณะกรรมการบรษัิัทสำนบัสำนน่ให�ผู�ถ่อืห่�นที�ไม�สำามารถ่เข�าร�วมประช่ื่มดำ�วย่ตุนเอง สำามารถ่มอบฉนัทะให�ผู�อื�นเข�าร�วมประช่ื่มและออกเสำยี่ง
ลงคะแนนแทน โดำย่ใชื่�หนังสำือมอบฉันทะรูปแบบที�ผู�ถ่ือห่�นสำามารถ่กำาหนดำทิศทางการลงคะแนนเสำีย่งไดำ� และเสำนอชื่ื�อกรรมการอิสำระอย่�างน�อย่ 1 คน 
เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู�ถ่ือห่�น

4. คณะกรรมการบริษััทเปิดำโอกาสำให�ผู�ถื่อห่�นสำ�วนน�อย่เสำนอชืื่�อบ่คคลเพืื้�อรับเลือกตัุ�งเป็นกรรมการบริษััทในการประช่ื่มสำามัญผู�ถื่อห่�นประจำาป



5. คณะกรรมการบริษััทไดำ�เผย่แพื้ร�หนังสำือนัดำประช่ื่มผู�ถ่ือห่�นบน website ของบริษััทล�วงหน�าอย่�างน�อย่ 30 วัน ก�อนวันประช่ื่มผู�ถื่อห่�น  
ทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาอังกฤษั

6. คณะกรรมการบริษััทสำนบัสำนน่ให�ผู�ถ่อืห่�นท่กราย่ใชื่�สำทิธุขิองตุนในฐานะผู�ถ่อืห่�น โดำย่สำ�งหนงัสำอืนดัำประชื่ม่ผู�ถ่อืห่�น และเอกสำารประกอบการ
ประชื่่มเพื้ื�อการพื้ิจารณาล�วงหน�า โดำย่ไดำ�จัดำทำาฉบับภูาษัาอังกฤษัให�กับผู�ถ่ือห่�นตุ�างชื่าตุิดำ�วย่

7.  คณะกรรมการบรษัิัทกำาหนดำนโย่บาย่การป้องกนัการใชื่�ข�อมลูภูาย่ในและมมีาตุรการป้องกนัการนำาข�อมลูภูาย่ในไปใชื่�เพื้ื�อหาผลประโย่ชื่น์
ให�แก�ตุนเองและผู�อื�นโดำย่มิชื่อบ โดำย่ห�ามมิให�กรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงานท่กคนซื่ึ�งอยู่�ในหน่วย่งานที�รับทราบข�อมูลภูาย่ใน ทำาการซื่ื�อขาย่
หลักทรัพื้ย่์ของบริษััทในชื่�วง 1 เดำือน ก�อนการเปิดำเผย่งบการเงินแก�สำาธุารณชื่น และภูาย่หลัง งบการเงินเปิดำเผย่แล�ว 24 ชื่ั�วโมง

8. คณะกรรมการบริษััทกำาหนดำให�กรรมการบริษััท ผู�บริหาร ราย่งานการมีสำ�วนไดำ�เสำีย่ของตุนและบ่คคลที�มีความเกี�ย่วข�อง ดำำาเนินการกับ
ความขัดำแย่�งของผลประโย่ชื่น์ดำ�วย่ความรอบคอบ ปฏิบิัตุิตุามกฎเกณฑี์ของสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์

จากนโย่บาย่การกำากับดูำแลกิจการและหลักการกำากับดูำแลกิจการ ในหมวดำ การปฏิิบัตุิตุ�อผู�ถ่ือห่�นอย่�างเท�าเทีย่มกัน บริษััทฯ ปฏิิบัตุิตุ�อ 
ผู�ถ่ือห่�นท่กราย่อย่�างเท�าเทีย่มกันและเป็นธุรรม ผู�ถ่ือห่�นท่กราย่มีสำิทธุิและความเท�าเทีย่มกัน ดำังน้�

2.1 การใชุ�สิิที่ธิิในการเข�าร่วมประชุ้มผูู้�ถืือห้�น
1.  หากเปน็ผู�ถ่อืห่�นตุ�างชื่าตุ ิบรษัิัทฯ ไดำ�จดัำทำาหนงัสำอืนดัำประช่ื่มผู�ถ่อืห่�นรวมทั�งเอกสำารประกอบการประชื่ม่และราย่งานการประชื่ม่เปน็

ภูาษัาอังกฤษั และจัดำสำ�งไปพื้ร�อมกับชื่่ดำภูาษัาไทย่ พื้ร�อมทั�งสำามารถ่ดำูไดำ�จาก website ของบริษััท ซื่ึ�งมีทั�งฉบับภูาษัาไทย่และอังกฤษั
2. การกำาหนดำสิำทธิุออกเสีำย่งในที�ประช่ื่ม เป็นไปตุามจำานวนห่�นที�ผู�ถื่อห่�นถื่ออยู่� โดำย่หนึ�งห่�นมีสิำทธิุเท�ากับหนึ�งเสีำย่ง และมีห่�นประเภูทเดีำย่ว 

คือห่�นสำามัญ
3. ในการประชื่ม่ผู�ถ่อืห่�น บรษัิัทฯ มกีระบวนการและชื่�องทางเพื้ื�อเปดิำโอกาสำให�ผู�ถ่อืห่�นสำ�วนน�อย่เสำนอบ่คคลเพื้ื�อเข�ารบัการพื้จิารณาเลอืก

ตุั�งเป็นกรรมการบริษััท ล�วงหน�าก�อนการประชื่่ม  ตุามหลักเกณฑี์ที�บริษััทกำาหนดำ รวมถ่ึงชื่�องทางและชื่�วงเวลารับเรื�อง ระหว�างวันที� 1 - 30 ธุันวาคม  
2563  โดำย่เผย่แพื้ร�ทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาอังกฤษั ผ�านชื่�องทางของตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ และ website ของบริษััท 

รวมทั�งเปดิำโอกาสำให�ผู�ถ่อืห่�นสำ�งคำาถ่ามล�วงหน�า  ซึื่�งไม�มผีู�ถ่อืห่�นเสำนอชื่ื�อบค่คลเพื้ื�อรบัการพิื้จารณาเลอืกตุั�งเปน็กรรมการบรษัิัท และ
ไม�มีการสำ�งคำาถ่ามล�วงหน�า

4. ในปี 2564 บริษััทฯ จัดำประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�นทั�งหมดำ 1 ครั�ง ในวันจันทร์ที�  26 เมษัาย่น  2564 และไดำ�มอบหมาย่ให�บริษััท ศูนย่์ 
รับฝัากหลักทรัพื้ย่์ (ประเทศไทย่) จำากัดำ ซื่ึ�งเป็นนาย่ทะเบีย่นห่�นของบริษััท ดำำาเนินการจัดำสำ�งหนังสำือเชื่ิญประชื่่มให�แก�ผู�ถ่ือห่�นล�วงหน�า 24 วัน ก�อนวัน
ประชื่่ม โดำย่สำ�งวันที� 2 เมษัาย่น  2564 และเผย่แพื้ร�บน website ของบริษััท เป็นการล�วงหน�า 30 วันก�อนวันประชื่่ม เพื้ื�ออำานวย่ประโย่ชื่น์ให�ผู�ถ่ือห่�น 
หรือผู�ถ่ือห่�นตุ�างชื่าตุิ และผู�ลงท่นสำถ่าบัน มีเวลาในการเตุรีย่มตุัวศึกษัาราย่ละเอีย่ดำแตุ�ละวาระ และเตุรีย่มการมอบฉันทะในกรณ้ที�ไม�สำะดำวกเข�าร�วม
ประชื่่มดำ�วย่ตุนเอง

บริษััทฯ อำานวย่ความสำะดำวกให�กับผู�ถ่ือห่�นตุ�างชื่าตุิ โดำย่จัดำสำ�งหนังสำือนัดำประชื่่มผู�ถ่ือห่�นพื้ร�อมเอกสำารประกอบการประชื่่มเป็นภูาษัา
อังกฤษัไปพื้ร�อมกับชื่่ดำภูาษัาไทย่ เพื้ื�อสำ�งเสำริมให�ผู�ถ่ือห่�นท่กประเภูท รวมผู�ลงท่นสำถ่าบันเข�าร�วมประชื่่ม

นอกจากน้�บริษััทฯ ไดำ�เผย่แพื้ร�หนังสำือนัดำประชื่่มผู�ถ่ือห่�นและเอกสำารประกอบการประชื่่มผู�ถ่ือห่�นทั�งหมดำที�มีข�อมูลเหมือนกับข�อมูล
ที�บริษััทฯ สำ�งให�ผู�ถื่อห่�นในรูปแบบเอกสำารทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาอังกฤษับน website ของบริษััท (http://www.icc.co.th) ล�วงหน�าก�อนสำ�งเอกสำาร 30 วัน 
ก�อนวันประชื่่ม ตุั�งแตุ�วันที�  24 มีนาคม  2564 เพื้ื�อให�ผู�ถ่ือห่�นทั�งชื่าวไทย่และชื่าวตุ�างประเทศสำามารถ่เข�าถ่ึงข�อมูลไดำ�โดำย่สำะดำวกและรวดำเร็ว มีเวลา
พื้ิจารณาข�อมูล

ซื่ึ�งการประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�นครั�งที� 57 ปี พื้.ศ. 2565 วันที�  25 เมษัาย่น 2565 บริษััทฯ จะจัดำสำ�งหนังสำือนัดำประชื่่มพื้ร�อมเอกสำาร
ประกอบการประช่ื่มล�วงหน�าก�อนวันประช่ื่ม 25 วัน โดำย่สำ�งวันที� 1 เมษัาย่น 2565 ประกอบดำ�วย่ราย่ละเอีย่ดำวาระการประช่ื่ม ราย่งานประจำาปี งบการเงิน 
หนังสำือมอบฉันทะแบบ ข. ขั�นตุอนการมอบฉันทะ ข�อมูลเกี�ย่วกับบ่คคลที�เสำนอแตุ�งตุั�งเป็นกรรมการ  และแผนที�สำถ่านที�จัดำประชื่่ม ซื่ึ�งมีข�อมูลครบถ่�วน
เพื้ีย่งพื้อให�ผู�ถ่ือห่�นจัดำเตุรีย่มเอกสำารไดำ�อย่�างถู่กตุ�อง และใชื่�ประกอบการตุัดำสำินใจลงคะแนนเสำีย่งในแตุ�ละวาระ

5. บริษััทฯ สำนับสำน่นให�ผู�ถ่ือห่�นท่กคนมีสำ�วนร�วมในการพื้ิจารณา  และออกเสำีย่งลงคะแนนในเรื�องสำำาคัญๆ ของบริษััท  ตุามระเบีย่บวาระ
การประชื่่ม  โดำย่อำานวย่ความสำะดำวกให�กับผู�ถ่ือห่�นที�ไม�สำามารถ่เข�าร�วมประชื่่มดำ�วย่ตุนเอง  สำามารถ่มอบฉันทะให�ผู�อื�นเข�าประชื่่มแทน เพื้ื�อให�ผู�ถ่ือห่�น
ท่กคนมีสำ�วนร�วมในการพื้ิจารณา และออกเสำีย่งลงคะแนนในกิจการตุ�างๆ ของบริษััทตุามระเบีย่บวาระการประชื่่ม โดำย่ไดำ�สำ�งหนังสำือมอบฉันทะแบบ ข. 
ไปพื้ร�อมกับหนังสำือนัดำประช่ื่ม รวมถ่ึงขั�นตุอนในการมอบฉันทะ และไม�ไดำ�กำาหนดำเงื�อนไขซึื่�งทำาให�ย่ากตุ�อการมอบฉันทะของผู�ถ่ือห่�น โดำย่ผู�ถ่ือห่�น
สำามารถ่มอบฉันทะให�บ่คคลใดำบ่คคลหนึ�ง หรือคณะกรรมการตุรวจสำอบซึื่�งเป็นกรรมการอิสำระของบริษััทเข�าประช่ื่มแทน เพื้ื�อเป็นตุวัแทนรักษัาสิำทธิุของ
ตุนไดำ� โดำย่บริษััทฯไดำ�ให�ชื่ื�อ ที�อยู่� และการมีสำ�วนไดำ�เสำีย่ในวาระการประชื่่มของกรรมการตุรวจสำอบทั�ง 4 ท�าน ไว�ในหนังสำือบอกกล�าวนัดำประชื่่ม และ
สำามารถ่ดูำข�อมูลเกี�ย่วกับกรรมการตุรวจสำอบทั�ง 4 ท�าน ไดำ�จากราย่งานประจำาปีของบริษััท ที�ไดำ�สำ�งให�ผู�ถ่ือห่�นพื้ร�อมหนังสำือนัดำประช่ื่มผู�ถ่ือห่�นโดำย่ใชื่�
หนงัสำอืมอบฉันทะแบบ ข. ที�บรษัิัทสำ�งให�พื้ร�อมหนังสืำอนัดำประช่ื่ม เพื้ื�อสำนบัสำนน่ให�ผู�ถ่อืห่�นใชื่�หนังสำอืมอบฉันทะรูปแบบที�ผู�ถ่อืห่�นสำามารถ่กำาหนดำทิศทาง
การลงคะแนนไดำ� และสำามารถ่ Download  หนงัสำอืมอบฉนัทะที�ไดำ�จดัำทำาและปฏิบิตัุติุามประกาศของกระทรวงพื้าณชิื่ย่จ์าก website  ของบรษัิัท (http://
www.icc.co.th) ซึื่�งมี 3 แบบ คอื แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใชื่�เฉพื้าะกรณ ้ผู�ถ่อืห่�นเป็นผู�ลงท่นตุ�างประเทศ และแตุ�งตุั�งให�คัสำโตุเดีำย่นในประเทศไทย่
เป็นผู�รับฝัากและดำูแลห่�น) โดำย่สำามารถ่เลือกแบบหนังสำือมอบฉันทะแบบใดำแบบหนึ



ในการประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�น ครั�งที�  56 ปี พื้.ศ. 2564 เมื�อวันที� 26 เมษัาย่น 2564

ราย ห้�น %  (ห้�น)

  ผู�ถ่ือห่�นตุามทะเบีย่นรวม 2,053 290,633,730 100.00

  ผู�ถ่ือห่�นเข�าประชื่่ม 99 233,385,217 80.30

เข�าประชื่่มดำ�วย่ตุนเอง 26 25,644,420   8.82

มอบฉันทะ 73 207,740,797        71.48

- มอบให�กรรมการตุรวจสำอบ 30 31,643,210        10.89

- มอบให�ผู�อื�น 43 176,097,587        60.59

6. บริษััทฯ อำานวย่ความสำะดำวกในการลงทะเบีย่นและเข�าร�วมประชื่่ม โดำย่มีอากรแสำตุมป์สำำาหรับตุิดำหนังสำือมอบฉันทะไว�บริการผู�ถ่ือห่�น
โดำย่ไม�คิดำค�าใชื่�จ�าย่ กรณ้ผู�ถ่ือห่�นมอบฉันทะ

7. การลงทะเบีย่นเข�าประชื่่มเป็นไปโดำย่สำะดำวกสำามารถ่ลงทะเบีย่นล�วงหน�าก�อนการประชื่่มไม�น�อย่กว�า 2 ชื่ั�วโมง และให�สำิทธุิผู�ถ่ือห่�นที�
เข�าร�วมประช่ื่มภูาย่หลงัที�ไดำ�เริ�มประช่ื่มไปแล�ว มสีำทิธุิในการออกเสำยี่งลงคะแนนในวาระที�เหลอือยู่� และยั่งไม�ไดำ�มีการลงมตุ ิและนบัเปน็องคป์ระชื่ม่ตุั�งแตุ�
วาระที�ใชื่�สำิทธุิในการออกเสำีย่งเป็นตุ�นไป

8. บริษััทฯ ดำำาเนินการประช่ื่มตุามลำาดำบัระเบีย่บวาระการประช่ื่ม  ไม�มีการสำลับวาระ  และไม�มีการเพื้ิ�มวาระการประช่ื่ม หรือเปลี�ย่นแปลง
ข�อมูลสำำาคัญโดำย่ไม�ไดำ�แจ�งให�ผู�ถ่ือห่�นทราบล�วงหน�า

9. ในการลงคะแนนเสำยี่งแตุ�ละวาระ จะกระทำาโดำย่เปดิำเผย่ โดำย่บรษัิัทฯ ไดำ�แจกบตัุรลงคะแนนให�กบัผู�ถ่อืห่�น/ผู�รบัมอบฉันทะท่กคน ตุั�งแตุ�
ขั�นตุอนการลงทะเบีย่นร�วมประชื่่ม และจะเก็บบัตุรลงคะแนนพื้ร�อมลงนามรับรอง เฉพื้าะกรณ้ที�ผู�ถ่ือห่�น / ผู�รับมอบฉันทะไม�เห็นดำ�วย่ หรืองดำออกเสำีย่ง 
ย่กเว�นวาระเลือกตุั�งกรรมการบริษััท จะเก็บบัตุรลงคะแนนจากผู�ถ่อืห่�น/ผู�รบัมอบฉันทะท่กราย่ที�เข�าร�วมประช่ื่ม บริษััทฯ ไดำ�จัดำให�มีบ่คลากรและเทคโนโลยี่
อย่�างเพื้ีย่งพื้อในการลงทะเบีย่นเข�าประชื่่มและการนับคะแนนเสำีย่งในแตุ�ละวาระ โดำย่ใชื่�ระบบ Barcode เพื้ื�อให�เกิดำความสำะดำวก รวดำเร็วและโปร�งใสำ

2.2 การดููแลการใชุ�ข�อมูลภายใน
วัฒนธุรรมที�ดำีอันย่าวนานวัฒนธุรรมหนึ�งของบริษััทก็คือ การย่ึดำถ่ือว�าบริษััทฯ เป็นของสำ�วนรวมไม�ไดำ�เป็นของผู�ใดำผู�หนึ�ง ดำังนั�นหน�าที�

สำำาคัญหน�าที�หนึ�งของพื้นักงานบริษััทท่กคนในท่กระดำับ คือ ชื่�วย่กันตุรวจตุราดำูแลป้องกันไม�ให�มีการนำาทรัพื้ย่์สำินของบริษััทไปใชื่�โดำย่มิชื่อบ ไม�ว�าโดำย่ 
ผู�ใดำ โดำย่ระลึกถ่ึงหน�าที�ดำังกล�าวมาเป็นเวลาชื่�านาน ทำาให�หน�าที�น้�ฝัังรากลึกในสำำานึกของพื้นักงานท่กระดำับ

การตุระหนักในหน�าที�ดำังกล�าวทำาให�การบริหารงานของบริษััท มีลักษัณะเป็นการบริหารโดำย่คณะบ่คคลเกือบทั�งหมดำมาหลาย่ทศวรรษั  
โดำย่มีการประชื่่มหารือร�วมกัน ทั�งในระดัำบเดีำย่วกันและตุ�างระดัำบข�ามสำาย่งานอยู่�ตุลอดำเวลา การดำำาเนินงานในลักษัณะดัำงกล�าวทำาให�ผู�บริหารท�านใดำ 
ท�านหนึ�งไม�สำามารถ่ก�อความเสำีย่หาย่ที�มีนัย่สำำาคัญตุ�อบริษััทไดำ�ดำ�วย่การกระทำาการตุามลำาพื้ัง โดำย่ปราศจากความรอบคอบ

นอกจากการบริหารงานโดำย่คณะบ่คคล บริษััทไดำ�ย่ึดำหลักปฏิิบัตุิตุาม ISO 9001 : 2008  อย่�างเคร�งครัดำ โดำย่ย่ึดำหลักความโปร�งใสำของ
การจัดำการและการตุัดำสำินใจ ซื่ึ�งทำาให�บริษััทฯ มีธุรรมาภูิบาลที�ดำีในท่กดำ�าน ลักษัณะการทำางานของบริษััทสำ�งผลให�บริษััทมีประสำิทธุิผลดำ�านการควบค่ม
ภูาย่ในข�างตุ�นอย่�างน่าพื้อใจ

บริษััทฯ มีนโย่บาย่และมาตุรการดำูแลเรื�องการใชื่�ข�อมูลภูาย่ใน ราย่ละเอีย่ดำดำูจาก หน�า 98-100 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / 
ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้� อีกทั�งไดำ�กำาหนดำไว�ในจริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจที�ตุ�องปฏิิบัตุิตุ�อบริษััทและผู�ถ่ือห่�น และกำาหนดำ
ไว�ในจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน

อีกทั�งบริษััทฯ ย่ังไดำ�พื้ัฒนาระบบการควบค่มการใชื่�ข�อมูลภูาย่ใน โดำย่นำาระบบเทคโนโลย่ีสำารสำนเทศ มาใชื่�กำาหนดำระดำับการเข�าถ่ึงข�อมูล
ภูาย่ในให�เหมาะสำมกับหน�าที�และความรับผิดำชื่อบของพื้นักงานแตุ�ละระดำับ ซื่ึ�งมีรหัสำผ�านเฉพื้าะบ่คคลในการเข�าสำู�ระบบ

ในปี  2564  ที�ผ�านมา กรรมการบริษััทและผู�บริหาร ไดำ�ปฏิิบัตุิตุามหลักเกณฑี์อย่�างเคร�งครัดำ
2.3 การดููแลการซื้ื�อขายหลักที่รัพย์ของบริษััที่ และการรายงานการม่สิ่วนไดู�เสิ่ย

บริษััทฯ มีนโย่บาย่และมาตุรการดำูแลการซื่ื�อขาย่หลักทรัพื้ย่์และการราย่งานการมีสำ�วนไดำ�เสำีย่ของกรรมการและผู�บริหาร โดำย่กำาหนดำไว�
ในจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน  ห�ามมิให�กรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงานซื่ึ�งอยู่�ในหน่วย่งานที�รับทราบข�อมูลภูาย่ใน 
ทำาการซื่ื�อขาย่หลักทรัพื้ย่์ของบริษััทชื่�วง 1 เดำือนก�อนการเปิดำเผย่งบการเงินตุ�อสำาธุารณชื่น และภูาย่หลังงบการเงินเปิดำเผย่แล�ว 24 ชื่ั�วโมง ย่กเว�นการ
ซืื่�อขาย่ตุามธุร่กรรมปกติุ  ซึื่�งไม�เกี�ย่วเน่�องจากข�อมูลภูาย่ในดัำงกล�าว  อกีทั�งย่งักำาหนดำนโย่บาย่ให�กรรมการบริษััท และผู�บรหิารตุ�องแจ�งตุ�อคณะกรรมการ
บริษััทเกี�ย่วกับการซื่ื�อขาย่ห่�นของบริษััทล�วงหน�าก�อนการซื่ื�อขาย่อย่�างน�อย่ 1 วัน

บริษััทฯ ไดำ�กำาหนดำให�กรรมการบริษััทและผู�บริหารรวมทั�งคู�สำมรสำและบ่ตุรที�ย่ังไม�บรรล่นิตุิภูาวะมีหน�าที�ราย่งานการถ่ือหลักทรัพื้ย่์ครั�ง
แรก  และราย่งานการเปลี�ย่นแปลงการถื่อหลกัทรพัื้ย่ข์องบริษััท  ตุ�อสำำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัื้ย่แ์ละตุลาดำหลักทรพัื้ย่ ์ ภูาย่ใน 3 วนัทำาการ 
นับจากวันที�มีการเปลี�ย่นแปลง และสำ�งสำำาเนา ให�เลขาน่การบริษััท เพื้ื�อราย่งานตุ�อคณะกรรมการบริษััทในการประช่ื่มคณะกรรมการบริษััทครั�งตุ�อไป  
นอกจากน้�บริษััทฯ ไดำ�บรรจ่วาระราย่งานการถ่ือครองหลักทรัพื้ย่์ของบริษััท ของคณะกรรมการบริษััท และผู�บริหารรวมทั�งคู�สำมรสำและบ่ตุรที�ย่ังไม�บรรล่
นิตุิภูาวะ และบริษััทที�เกี�ย่วข�อง เป็นวาระประจำาในการประชื่่มคณะกรรมการบริษััทท่กเดำือน

อีกทั�งบริษััทฯ ไดำ�สำร่ปการเปลี�ย่นแปลงการถ่ือครองหลักทรัพื้ย์่ของกรรมการบริษััทและผู�บริหาร รวมทั�งคู�สำมรสำและบ่ตุรที�ย่ังไม�บรรล่
นิตุิภูาวะ และบริษััทที�เกี�ย่วข�อง ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1 One Report)

ในปี 2564 กรรมการบริษััทและผู�บริหารไดำ�ปฏิิบัติุตุามนโย่บาย่อย่�างเคร�งครัดำ  ไม�ปรากฏิว�ามีการซืื่�อขาย่หลักทรัพื้ย์่ในชื่�วงที�ห�ามการซืื่�อขาย่



นอกจากน้�บริษััทฯ มีมาตุรการดูำแลการมีสำ�วนไดำ�เสีำย่ของกรรมการบริษััท ผู�บริหาร โดำย่กำาหนดำให�กรรมการบริษััท และผู�บริหาร ตุ�องราย่งาน 
การมีสำ�วนไดำ�เสำีย่ของกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และบ่คคลที�มีความเกี�ย่วข�อง ซื่ึ�งเป็นสำ�วนไดำ�เสำีย่ที�เกี�ย่วข�องกับการบริหารจัดำการกิจการของบริษััท ดำังน้�

1. ราย่งานเมื�อเข�าดำำารงตุำาแหน่งกรรมการบริษััทหรือผู�บริหารครั�งแรก 
2. ราย่งานเมื�อมีการเปลี�ย่นแปลงข�อมูลการมีสำ�วนไดำ�เสำีย่ 
3. กรรมการบริษััทและผู�บริหาร สำ�งแบบราย่งานการมีสำ�วนไดำ�เสำีย่แก�เลขาน่การบริษััท และเลขาน่การบริษััทสำ�งสำำาเนาราย่งานการมีสำ�วน

ไดำ�เสำีย่ให�ประธุานกรรมการบริษััท และประธุานกรรมการตุรวจสำอบทราบภูาย่ใน 7 วันทำาการ นับแตุ�วันที�ไดำ�รับราย่งาน 
ในปี 2564 กรรมการบริษััท และผู�บริหาร ไดำ�ปฏิิบัตุิตุามหลักเกณฑี์ที�กำาหนดำ

2.4 การดูำาเนินการกับค่วามขัดูแย�งที่างผู้ลประโยชุน์
บรษัิัทฯ ดำำาเนินการกบัความขัดำแย่�งทางผลประโย่ชื่น์ดำ�วย่ความรอบคอบ มเีหตุม่ผีล คำานึงถ่งึประโย่ชื่น์สำงูสำด่ำของบริษััท การกำาหนดำราคา

เป็นไปตุามเงื�อนไขการค�าที�เป็นธุรรมเสำมือนการทำาราย่การกับบ่คคลภูาย่นอก จัดำวางระบบการปฏิิบัตุิดำ�วย่ความโปร�งใสำ ปฏิิบัตุิตุามหลักเกณฑี์ของ
ตุลาดำหลักทรัพื้ย์่แห�งประเทศไทย่ โดำย่กำาหนดำเป็นนโย่บาย่หนึ�งในการกำากับดูำแลกิจการที�ดีำ และกำาหนดำไว�ในจริย่ธุรรมที�ตุ�องปฏิิบัติุตุ�อบริษััท และผู�ถื่อห่�น 
มีการเปิดำเผย่ข�อมูลเพื้ื�อให�เกิดำความเท�าเทีย่มกันในการรับทราบข�อมูล

การทำาราย่การระหว�างกันที�อาจมีความขัดำแย่�งทางผลประโย่ชื่น์ บริษััทฯ มีการควบค่มดำูแล  และดำำาเนินการตุามขั�นตุอนการทำาราย่การ
ที�เกี�ย่วโย่งกันอย่�างย่่ตุิธุรรม ตุามราคาตุลาดำและเป็นไปตุามปกตุิธุ่รกิจการค�า ไดำ�แจ�งและเปิดำเผย่ตุ�อที�ประชื่่มโดำย่ระบ่ชื่ื�อและความสำัมพื้ันธุ์ของบ่คคลที�
เกี�ย่วโย่ง นโย่บาย่การกำาหนดำราคา มูลค�าราย่การ คู�สำัญญา  เหตุ่ผลความจำาเป็นของราย่การดำังกล�าว ตุลอดำจนความเห็นของคณะกรรมการตุรวจสำอบ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษััท ตุลอดำจนความเห็นที�แตุกตุ�าง (ถ่�ามี) ตุามหลักเกณฑี์ของ ก.ล.ตุ. และ
ตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ และในการประชื่่มคณะกรรมการบริษััท กรรมการผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ไดำ�ออกจากห�องประชื่่ม และไม�ไดำ�ออกเสำีย่งในวาระ
นั�นๆ และไดำ�เปดิำเผย่การทำาราย่การทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาองักฤษัตุ�อตุลาดำหลกัทรพัื้ย่แ์ห�งประเทศไทย่  และเผย่แพื้ร�ทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาองักฤษัผ�าน  
website ของบริษััท  (http://www.icc.co.th) นอกจากน้� ย่ังไดำ�จัดำทำาราย่การสำร่ปไว�ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564  
(แบบ 56-1 One Report) ของบริษััท

และการทำาราย่การระหว�างกันที�อาจมีความขัดำแย่�งทางผลประโย่ชื่น์เมื�อเทีย่บกับราย่ไดำ�รวมเท�ากับ 6.00% หรือเทีย่บกับราย่จ�าย่รวม
เท�ากับ 3.17% ซื่ึ�งน�อย่กว�าร�อย่ละ 25

นอกจากน้� บริษััทฯ มีมาตุรการควบค่มดำูแลการทำาราย่การที�เกี�ย่วโย่งกัน และจำากัดำการให�ความชื่�วย่เหลือทางการเงินกับบริษััทที�ไม�ใชื่�
บริษััทย่�อย่  โดำย่การให�กู�ย่ืมเงินหรือคำ�าประกันเงินกู�ตุามสำัดำสำ�วนการถ่ือห่�นที�เป็นไปตุามสำัญญาร�วมท่น และไดำ�เปิดำเผย่การทำาราย่การที�เกี�ย่วโย่งกันของ
ปี 2564 หน�า 106-111 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1 One Report) น้� รวมทั�งมีการเปิดำเผย่ข�อมูลที� 
เพื้ีย่งพื้อครบถ่�วน และโปร�งใสำ

ในป ี2564 บรษัิัทฯ ไม�มรีาย่การให�ความชื่�วย่เหลอืทางการเงนิกบับรษัิัทร�วมหรอืบรษัิัทที�เกี�ย่วข�องกนั แตุ�มกีารให�ความชื่�วย่เหลอืทางการ
เงินกับบริษััทย่�อย่ของบริษััท โดำย่เป็นการตุ�ออาย่่สำัญญาเงินกู�ย่ืมให�กับบริษััทย่�อย่  และร�วมคำ�าประกันให�กับบริษััทร�วมท่นตุามสำัดำสำ�วนการถ่ือห่�น และ
ไม�มีการทำาราย่การเกี�ย่วโย่งกันหรือซื่ื�อขาย่ทรัพื้ย่์สำินที�เป็นการฝั่าฝัืนหรือไม�ปฏิิบัตุิตุามกฎเกณฑี์ของตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ และ ก.ล.ตุ.

3. การค่ำานึงบที่บาที่ของผูู้�ม่สิ่วนไดู�เสิ่ย
1.  คณะกรรมการบริษััทตุระหนัก และยึ่ดำมั�นในความรับผดิำชื่อบและเคารพื้ตุ�อสิำทธิุของผู�มสีำ�วนไดำ�เสีำย่กล่�มตุ�างๆ ทั�งภูาย่ในและภูาย่นอกองค์กร 

ภูาครัฐ และหน่วย่งานที�เกี�ย่วข�อง โดำย่คำานึงถ่ึงสำิทธุิตุามกฎหมาย่หรือข�อตุกลงที�มีกับบริษััท เพื้ื�อให�มั�นใจไดำ�ว�าสำิทธุิดำังกล�าวไดำ�รับการค่�มครองและการ
ปฏิิบัตุิอย่�างเป็นธุรรมและเท�าเทีย่มกัน ตุลอดำจนความรับผิดำชื่อบตุ�อช่ื่มชื่น สำังคม และสำิ�งแวดำล�อม คำานึงถ่ึงการเจริญเติุบโตุทางธุ่รกิจที�ร�วมกัน  
เอื�อประโย่ชื่น์ซื่ึ�งกันและกัน อันจะนำาไปสำู�การทำาธุ่รกิจที�ย่ั�งย่ืน ตุ�อตุ�านการท่จริตุ การคอร์รัปชื่ัน ไม�ล�วงละเมิดำทรัพื้ย่์สำินทางปัญญา รวมถ่ึงการเคารพื้
ตุ�อสำทิธุมินษ่ัย่ชื่น และไดำ�กำาหนดำเปน็นโย่บาย่เพื้ื�อเปน็แนวทางในการปฏิบัิตุติุ�อผู�มสีำ�วนไดำ�เสำยี่แตุ�ละกล่�ม เพื้ื�อให�มั�นใจว�าผู�มสีำ�วนไดำ�เสำยี่จะไดำ�รบัการค่�มครอง
ดำูแลอย่�างเป็นธุรรมท่กฝั่าย่และปฏิิบัตุิดำ�วย่ความเสำมอภูาค

พนักงาน  -   ค�าตุอบแทนและสำวัสำดำิการอย่�างเหมาะสำม
   -   มีแผนในการอบรมพื้ัฒนาความรู�ความสำามารถ่

  -   มีความทัดำเทีย่มและโอกาสำในความก�าวหน�า  
  -   ดำูแลเรื�องความปลอดำภูัย่ และค่ณภูาพื้ชื่ีวิตุ

ลูกค่�า  -   ไดำ�รับข�อมูลของสำินค�าและบริการอย่�างถู่กตุ�อง
  -   ราคาของสำินค�าและบริการมีความเหมาะสำม และไดำ�รับสำินค�าและบริการที�มีค่ณภูาพื้
  -   มีสำินค�าที�ชื่�วย่ลดำผลกระทบตุ�อสำิ�งแวดำล�อมเป็นทางเลือก
  -   การรับประกันสำินค�าและบริการ
  -   การรักษัาความลับของข�อมูลลูกค�า
  -   จัดำตุั�ง ICC  Call Center บริการศูนย่์ข�อมูลลูกค�าสำัมพื้ันธุ์
  -   การมีชื่�องทางให�ลูกค�าไดำ�แสำดำงข�อเสำนอแนะและข�อร�องเรีย่น
  -   กำาหนดำนโย่บาย่ให�เครดำิตุเทอม

  •   ลูกหน้�การค�าประเภูทเครดำิตุ  กำาหนดำเครดำิตุเทอม (Credit Term)  75 วัน   
     •  ลูกหน้�การค�าประเภูทเก็บเงินจากย่อดำขาย่ (ฝัากขาย่) ซึื่�งสำ�วนใหญ�จะเป็นห�างสำรรพื้สิำนค�าตุ�างๆ ทั�วประเทศ   
         กำาหนดำเครดำิตุเทอม  (Credit Term)  45 ว



ผูู้�ถืือห้�น  -   ให�ผลตุอบแทนการลงท่นที�สำูงและตุ�อเน่�อง
  -   ผลการดำำาเนินงานที�ดำีและเตุิบโตุอย่�างมั�นคง
  -   บริหารงานดำ�วย่ความโปร�งใสำเป็นธุรรม ตุามหลักบรรษััทภูิบาล  พื้ร�อมเปิดำเผย่ข�อมูล
คู่่ค่�า  -   ปฏิิบัตุิให�เป็นไปตุามข�อตุกลงเงื�อนไขทางการค�า และให�ข�อมูลที�ถู่กตุ�อง
  -   สำร�างสำัมพื้ันธุภูาพื้และความเข�าใจที�ดำีตุ�อกัน 
  -  แลกเปลี�ย่นความรู�ร�วมกันพื้ัฒนาสำินค�า และบริการที�เพื้ิ�มค่ณค�าให�แก�สำินค�าและบริการ โดำย่จัดำ 

         ประชื่่มคู�ค�าเป็นประจำาท่กปี  เพื้ื�อสำ�งเสำริมและชื่ี�แจงแนวทางการดำำาเนินงาน
  -   การเย่ี�ย่มเย่ีย่นคู�ค�าเพื้ื�อรับฟัังความคิดำเห็นและข�อเสำนอแนะ
   -  การทำาข�อตุกลงร�วมกันเพืื้�อจัดำทำากรอบความร�วมมือกับพัื้นธุมิตุรทางธุ่รกิจการแข�งขัน ทางการค�า 

         ที�ส่ำจริตุ รวมถึ่งหลีกเลี�ย่งการซืื่�อสิำนค�าของคู�ค�าที�ละเมิดำสิำทธิุมน่ษัย่ชื่นและละเมิดำทรัพื้ย์่สิำนทางปัญญา
คู่่แข่ง  -   ดำำาเนินธุ่รกิจและแข�งขันดำ�วย่ความเป็นธุรรม โปร�งใสำ ปฏิิบัตุิตุามกรอบการแข�งขันที�ดำีและสำ่จริตุ
เจ�าหน้�การค่�า -   ความโปร�งใสำในการดำำาเนินธุ่รกิจ 
  - สำามารถ่ปฏิิบัตุิตุามเงื�อนไขและข�อตุกลงของสัำญญา โดำย่ใชื่�วิธีุการโอนเงินผ�านธุนาคารในระบบ   

          Media Clearing  กำาหนดำการรับวางบิล  และโอนจ�าย่เงิน  ดำังน้�
     ระยะเวลาวางบิล  วันที่่�โอนเงิน
  	 •				ค่่าสิินค่้า								ทุุกวััน	 	 	 ทุุกวัันทุ่�	15	ของเดืือน
	 	 	 •				ค่่าใช้้จ่่าย	 ทุุกวััน	 	 	 ทุุกวัันทุ่�	15	ของเดืือน							
เจ�าหน้�เงินกู� -   ปฏิิบัตุิตุามสำัญญา ข�อตุกลงอย่�างชื่ัดำเจน และเป็นธุรรม 
  -   แจ�งให�เจ�าหน้�เงินกู�ทราบล�วงหน�า หากไม�สำามารถ่ปฏิิบัตุิตุามข�อผูกพื้ันในสำัญญา เพื้ื�อร�วมกันหา 

         แนวทางแก�ไขโดำย่ใชื่�หลักความสำมเหตุ่สำมผล
  -   จ�าย่ชื่ำาระดำอกเบี�ย่และคืนเงินตุ�นตุรงตุามกำาหนดำเวลากับเจ�าหน้�เงินกู�ตุลอดำมา
ลูกหน้�  -   ปฏิิบัตุิตุามสำัญญา ข�อตุกลงอย่�างชื่ัดำเจน และเป็นธุรรม
ชุ้มชุน สิังค่มและ -   สำินค�าและบริการที�เหมาะสำมกับการดำำารงชื่ีวิตุประจำาวัน
สิิ�งแวดูล�อม -   ให�ความรู� ความเข�าใจดำ�านสำ่ขภูาพื้
  -   ดำำาเนินธุ่รกิจโดำย่คำานึงผลกระทบตุ�อชื่่มชื่น สำังคม  และสำิ�งแวดำล�อม
ภาค่รัฐ  -   ปฏิิบัตุิตุามกฎหมาย่และระเบีย่บปฏิิบัตุิที�เกี�ย่วข�อง
  -   ร�วมมือและสำนับสำน่นการพื้ัฒนาโครงการและกิจกรรมสำาธุารณประโย่ชื่น์
  -   ชื่ำาระภูาษัีถู่กตุ�อง ครบถ่�วน ทันเวลาตุามข�อกำาหนดำ 
  -   ร�วมประชื่่มให�ข�อคิดำเห็น และสำนับสำน่นกิจกรรมภูาครัฐอย่�างตุ�อเน่�อง
สิื�อมวลชุน -   การเปิดำเผย่ข�อมูลข�าวสำารอย่�างถู่กตุ�อง  และทันตุ�อเหตุ่การณ์
  -   นำาสำื�อมวลชื่นเย่ี�ย่มชื่มกิจกรรม หรือการดำำาเนินงานของบริษััทในดำ�านตุ�างๆ
  -   สำนับสำน่นและมีสำ�วนร�วมกับกิจกรรมของสำื�อมวลชื่น

และกรณ้ที�เกิดำความเสำีย่หาย่ บริษััทฯ และผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่กล่�มตุ�างๆ จะร�วมกันหาแนวทางแก�ไข  และกำาหนดำมาตุรการที�เหมาะสำมเป็น
ประโย่ชื่น์กับท่กฝั่าย่

บริษััทฯ จึงไดำ�กำาหนดำนโย่บาย่และแนวทางการปฏิบิัตุิตุ�อผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ โดำย่จัดำทำาเป็นคู�มือ “จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ และจรรย่า
บรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน” และเผย่แพื้ร�ให�กับกรรมการ ผู�บริหาร และพื้นักงานท่กระดำับผ�านระบบ Intranet และ website ของ
บริษััท  (http://www.icc.co.th) เพื้ื�อเป็นกรอบความประพื้ฤตุิดำ�านจริย่ธุรรมและจรรย่าบรรณในการดำำาเนินธุ่รกิจที�คำานึงถ่ึงการสำร�างความสำมดำ่ลและเป็น
ธุรรมแก�ผู�มสีำ�วนไดำ�เสำยี่ เปน็แนวทางให�กรรมการ ผู�บรหิาร  และพื้นกังานของบรษัิัท ย่ดึำถ่อืเปน็แนวทางในการปฏิบิตัุติุ�อบรษัิัท ผู�ถ่อืห่�น ลกูค�า  พื้นกังาน 
คู�ค�า เจ�าหน้�การค�า  เจ�าหน้�เงินกู� คู�แข�งทางการค�า ภูาครัฐ  สำังคมและสำิ�งแวดำล�อม รวมทั�งพื้ัฒนาแนวทางการมีสำ�วนร�วมของผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ในการเสำริม
สำร�างผลการดำำาเนินงานของบริษััทอย่�างย่ั�งย่ืน   

นโย่บาย่และแนวทางในการปฏิิบัตุิตุ�อผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่กล่�มตุ�าง ๆ การตุ�อตุ�านการคอร์รัปชัื่น ไม�ล�วงละเมิดำทรัพื้ย่์สำินทางปัญญา การ
เคารพื้สิำทธุิมน่ษัย่ชื่น รวมถึ่งความรับผิดำชื่อบทางสัำงคมและสำิ�งแวดำล�อม ราย่ละเอีย่ดำดูำจากราย่งานการพัื้ฒนาอย่�างยั่�งยื่น ปี 2564 ของบริษััท และ 
เผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท

นอกจากน้�  บริษััทฯ ไดำ�ประกาศใชื่�จรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงานเพื้ื�อเป็นแนวทางในการประพื้ฤตุิปฏิิบัตุิตุนของ
กรรมการบรษัิัท ผู�บรหิาร และพื้นกังาน ในการทำาหน�าที�ตุามภูารกจิของบรษัิัทดำ�วย่จติุสำำานกึที�ดำแีละเผย่แพื้ร�ให�กบักรรมการบรษัิัท ผู�บรหิาร และพื้นกังาน
ท่กระดำับผ�าน Intranet  และ website ของบริษััท

2.  คณะกรรมการบริษััทจัดำให�มีชื่�องทางและขั�นตุอนที�ผู�มีสำ�วนไดำ�เสีำย่ท่กกล่�มสำามารถ่ราย่งานหรือร�องเรีย่นในเรื�องที�อาจทำาให�เกิดำความ 
เสีำย่หาย่ตุ�อบริษััท ความถู่กตุ�องของราย่งานทางการเงิน ระบบการควบคม่ภูาย่ในที�บกพื้ร�อง หรอืการกระทำาผดิำกฎหมาย่และผิดำจรรย่าบรรณ การท่จริตุ
หรอืประพื้ฤติุมชิื่อบของพื้นักงานในบริษััท หรือในเรื�องที�ผู�มสีำ�วนไดำ�เสีำย่ถ่กูละเมิดำสำทิธุ ิหรือไม�ไดำ�รับความเป็นธุรรม พื้นกังานหรือผู�มสีำ�วนไดำ�เสีำย่ที�พื้บเห็น 
หรือมีหลักฐาน หรือมีข�อสำงสำัย่ว�ามีพื้นักงานหรือบ่คคลซึื่�งกระทำาในนามบริษััท ไดำ�เข�าไปมีสำ�วนร�วมในการให�สิำนบน หรือคอร์รัปชื่ัน ทั�งทางตุรงหรือ 
ทางอ�อม การท่จริตุ กระทำาผิดำกฎหมาย่ การฝั่าฝัืนกฎระเบีย่บ ข�อบังคับ และนโย่บาย่ของบริษััท การไม�ปฏิิบัตุิตุามจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท  
ผู�บริหาร และพื้นักงาน การไม�ไดำ�รับความเป็นธุรรมในการปฏิบิัตุิงาน สำามารถ่แจ�งเบาะแสำหรือข�อร�องเรีย่นผ�านชื่�องทาง ดำังน



ชุ่องที่างการร�องเร่ยน 
1.  คณะกรรมการตุรวจสำอบทาง E-mail : iccauditcommittee@icc.co.th
2.  ร�องเรีย่นไดำ�โดำย่ตุรงดำ�วย่วาจา หรือทำาเป็นหนังสำือถ่ึงผู�รับข�อร�องเรีย่น 

- “ศูนย่์ลูกค�าสำัมพื้ันธุ์” โทร.0-2294-4999 E-mail : services@icc.co.th   
- เลขาน่การบริษััท โทร. 0-2295-0688
- จดำหมาย่ธุ่รกิจตุอบรับ

3  ผ�านทางไปรษัณ้ย่์ ตุู�ปณ. 22 ปณ. ย่านนาวา กร่งเทพื้ฯ 10120 
4.  กล�องรับข�อเสำนอแนะ
5.  ในกรณ้ผู�ร�องเรีย่นเลือกที�จะไม�เปิดำเผย่ชื่ื�อ ตุ�องระบ่ราย่ละเอีย่ดำข�อเท็จจริง  หรือหลักฐานที�ชื่ัดำเจน เพื้ีย่งพื้อ ที�จะแสำดำงให�เห็นว�า

มีเหตุ่อันควร เชื่ื�อว�ามีการเข�าไปมีสำ�วนร�วมในการให�สำินบน หรือคอร์รัปชื่ัน  
ทั�งน้�บริษััทฯ จะเก็บข�อมูลที�เกี�ย่วข�องไว�เป็นความลับ และคำานึงถึ่งความปลอดำภูัย่ของผู�ร�องเรีย่น เว�นแตุ�กรณ้ที�ตุ�องเปิดำเผย่ตุามที�

กฎหมาย่กำาหนดำ

การร�องเร่ยนโดูยไม่สิ้จริติ 
หากการแจ�งเบาะแสำ ข�อร�องเรีย่น ให�ถ่�อย่คำา หรือให�ข�อมูลใดำๆ ที�พื้ิสำูจน์ไดำ�ว�า เป็นการกระทำา โดำย่ไม�สำ่จริตุ อันสำ�งผลให�บ่คคล หรือ

บริษััทฯ ไดำ�รับความเสำีย่หาย่ กรณ้เป็นพื้นักงานของบริษััทจะไดำ�รับการลงโทษัทางวินัย่ ตุามระเบีย่บข�อบังคับเกี�ย่วกับการทำางาน และ/หรือ ดำำานินคดำี
ตุามกฎหมาย่ แตุ�หากเป็นบ่คคลภูาย่นอกที�การกระทำานั�น ทำาให�บรษัิัทฯ ไดำ�รับความเสำยี่หาย่ บริษััทฯ สำงวนสำทิธุิ�ในการดำำาเนนิคดำตีุามกฎหมาย่กับบ่คคล
นั�นๆ

3.  คณะกรรมการบริษััทไดำ�กำาหนดำนโย่บาย่หรือแนวทางในการปกป้องค่�มครองพื้นักงานหรือผู�แจ�งเบาะแสำ ในเรื�องที�อาจทำาให�เกิดำความ
เสำีย่หาย่ตุ�อบริษััทหรือเรื�องที�ไม�ไดำ�รับความเป็นธุรรม

มาติรการค่้�มค่รองผูู้�ที่่�แจ�งข�อมูลหรือให�เบาะแสิ 
บริษััทฯ จะค่�มครองสำิทธุิของผู�ร�องเรีย่น และผู�ให�ข�อมูลที�กระทำาโดำย่เจตุนาสำ่จริตุ ดำ�วย่การปกปิดำชื่ื�อ ที�อยู่�หรือข�อมูลใดำๆ ที�สำามารถ่ระบ่

ตุัวตุนผู�ร�องเรีย่น หรือผู�ให�ข�อมูล และเก็บรักษัาข�อมูลของผู�ร�องเรีย่น และผู�ให�ข�อมูลไว�เป็น ความลับ โดำย่จำากัดำเฉพื้าะผู�ที�มีหน�าที�รับผิดำชื่อบในการ
ดำำาเนินการตุรวจสำอบเรื�องร�องเรีย่นเท�านั�น ทั�งน้�ให�ถ่ือปฏิิบัตุิตุาม มาตุรการค่�มครองผู�ร�องเรีย่น ที�กำาหนดำไว�ในจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร 
และพื้นักงาน

การค่้�มค่รองพนักงาน
บริษััทฯ จะให�การดำูแล และค่�มครองผู�ที�ไดำ�ปฏิิบัตุิตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอร์รัปชื่ัน และข�อปฏิิบัตุิน้� โดำย่ใชื่�มาตุรการค่�มครอง 

ผู�ร�องเรีย่น ที�กำาหนดำไว�ในจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน
4.  คณะกรรมการบริษััทสำนับสำน่นให�จัดำทำาราย่งานการพื้ัฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ปี 2564 ตุามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)  

แย่กตุ�างหากอีก 1 เล�ม โดำย่ถ่ือเป็นสำ�วนหนึ�งของแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564  (แบบ 56-1 One Report)  

การปฏิิบัติิเก่�ยวกับการดูำาเนินธิ้รกิจอย่างยั�งยืนภายใติ�มาติรฐานสิิ�งแวดูล�อม
บริษััทฯ ม่�งมั�นพื้ัฒนาดำำาเนินธุ่รกิจอย่�างย่ั�งย่ืน  โดำย่คำานึงถ่ึงความรับผิดำชื่อบภูาย่ใตุ�มาตุรฐานสำิ�งแวดำล�อม  โดำย่กำาหนดำให�เป็นนโย่บาย่หนึ�ง

ในพัื้นธุกิจของบริษััท และไดำ�กำาหนดำไว�ในนโย่บาย่การกำากับดูำแลกิจการ และจริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ ให�บริษััทฯ ดำำาเนินธุ่รกิจโดำย่คำานึงถึ่งผลกระทบ 
ตุ�อทรัพื้ย่ากรธุรรมชื่าตุิและสำิ�งแวดำล�อม

บริษััทฯ จึงกำาหนดำแนวทางปฏิิบัตุิภูาย่ใตุ�การดำูแลและบริหารจัดำการทรัพื้ย่ากรธุรรมชื่าตุิและสำิ�งแวดำล�อม ราย่ละเอีย่ดำดำูจากราย่งานการ
พื้ัฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ปี 2564 ของบริษััท

ในปี 2564 บริษััทฯ ไดำ�ดำำาเนินการธุ่รกิจภูาย่ใตุ�มาตุรฐานสำิ�งแวดำล�อมทั�งภูาย่ในและภูาย่นอกองค์กร ราย่ละเอีย่ดำดำูจากราย่งานการพื้ัฒนา
อย่�างย่ั�งย่ืน ปี 2564

ภายในองค่์กร
-  สำ�งเสำริมการใชื่�พื้ลังงานทดำแทนภูาย่ในองค์กรดำ�วย่โครงการ Solar Cell Rooftop โดำย่สำานตุ�อโครงการใชื่�ระบบผลิตุพื้ลังงานไฟัฟั้า 

ดำ�วย่พื้ลังงานแสำงอาทิตุย์่บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึื่�งเป็นโครงการนำาร�อง ตุั�งแตุ�ปี 2559 และทำาอย่�างตุ�อเน่�องถึ่งปัจจ่บัน  
ดำ�วย่การตุิดำตุั�งแผงโซื่ล�าเซื่ลล์บนหลังคา สำำานักงานใหญ� ในกร่งเทพื้ฯ 

ภายนอกองค่์กร
1. บริษััทฯ ดำำาเนินธุ่รกิจเป็นมิตุรตุ�อสิำ�งแวดำล�อม โดำย่คัดำสำรรผลิตุภัูณฑ์ีสำำาหรับเด็ำก “ENFANT” ภูาย่ใตุ� แนวคิดำ Healthy & Safety เพื้ื�อ

สำ่ขอนามัย่ และความปลอดำภัูย่ของลูกน�อย่ ซึื่�งผลิตุจากบริษััทคู�ค�าที�ไดำ�รับการรับรองมาตุรฐานค่ณภูาพื้ผลิตุภูัณฑี์ “Green 
Label” หรือฉลากเขีย่ว ผลิตุภูัณฑี์ที�ปลอดำภูัย่จากสำารพื้ิษัและเป็นมิตุรตุ�อสำิ�งแวดำล�อม

2. ผลิตุภูัณฑี์เสำื�อผ�าบ่ร่ษั “Arrow” ไดำ�รับการรับรองจากการไฟัฟั้าฝั่าย่ผลิตุแห�งประเทศไทย่ (กฝัผ.) ว�า “ไม�ตุ�องรีดำ”  โดำย่ไดำ�ฉลาก  
เสำื�อประหย่ัดำไฟัเบอร์  5  ซื่ึ�งเป็นเครื�องหมาย่ที�ให�การรับรองความเรีย่บของผ�าและตุะเข็บ  ถ่ือเป็นแบรนดำ์แรกที�ไดำ�รับฉลากน้�  
ซื่ึ�งผลิตุจากบริษััทคู�ค�าที�ไดำ�รับการรับรองมาตุรฐานค่ณภูาพื้ผลิตุภูัณฑี์  “Green Label” หรือฉลากเขีย่ว  ผลิตุภูัณฑี์ที�ปลอดำภูัย่
จากสำารพื้ิษั และเป็นมิตุรตุ�อสำิ�งแวดำล�



3. นวตัุกรรม Arrow Upcycling เสำื�อผลติุจากเน่�อผ�าผสำมระหว�างเสำ�นใย่ฝ้ัาย่ และเสำ�นใย่โพื้ลีเอสำเตุอร์ รไีซื่เคิล จากขวดำนำ�าพื้ลาสำติุก 
เป็นความร�วมมือระหว�าง ผลิตุภูัณฑี์ Arrow กับบริษััท พื้ีทีที โกลบอล เคมีคอล จำากัดำ (มหาชื่น) ผ�านนวัตุกรรม  Upcycling  
เพืื้�อชื่�วย่ลดำปัญหาขวดำพื้ลาสำติุกในประเทศไทย่ และสำร�างมูลค�าเพื้ิ�มให�กับผลิตุภูัณฑ์ี พื้ร�อมผลิตุจากบริษััทคู�ค�าที�ไดำ�รับการ
รับรองมาตุรฐานค่ณภูาพื้ผลิตุภูัณฑี์ “Green Label” หรือฉลากเขีย่ว ผลิตุภูัณฑี์ที�ปลอดำภูัย่จากสำารพื้ิษั และเป็นมิตุรตุ�อ 
สำิ�งแวดำล�อม

นโยบายและแนวปฏิิบัติิติ่อพนักงาน
คณะกรรมการบริษััท ตุระหนักถ่ึงความสำำาคัญของพื้นักงานว�าเป็นทรัพื้ย่ากรที�มีค�า และเชืื่�อมั�นว�าพื้นักงาน คือ หัวใจสำำาคัญในการบริหาร

องค์กรให�ประสำบความสำำาเร็จ บริษััทฯ จึงให�ความสำำาคัญกับการสำรรหา การดำูแลดำ�านผลตุอบแทน สำวัสำดำิการ สำิทธุิประโย่ชื่น์ และการพื้ัฒนาความรู�ให�กับ
พื้นักงานอย่�างตุ�อเน่�อง จึงกำาหนดำนโย่บาย่และแนวปฏิบิัตุิเกี�ย่วกับการพื้ัฒนาความรู�  ศักย่ภูาพื้  ของพื้นักงาน  โดำย่ย่ึดำหลักของความเท�าเทีย่ม  ความ
โปร�งใสำ  เป็นธุรรม  การไม�ละเมิดำสำทิธุมินษ่ัย่ชื่น  และการเสำริมสำร�างบรรย่ากาศการทำางานร�วมกัน เพื้ื�อสำร�างความสำามัคคแีละความผูกพื้นัของพื้นักงาน
ตุ�อองค์กรอย่�างย่ั�งย่ืนในระย่ะย่าว โดำย่กำาหนดำกิจกรรม และโครงการที�เกี�ย่วข�องกับการนำาไปสำู�องค์กร innovation นอกจากน้�ย่ังเปิดำให�พื้นักงานสำามารถ่
สำืบหาข�อเท็จจริงขององค์กรจากระบบอินทราเน็ตุ  เพื้ื�อให�พื้นักงานมีความเข�าใจร�วมกัน  ปลูกจิตุสำำานึก  และจริย่ธุรรมให�กับพื้นักงาน  เพื้ื�อให�พื้นักงาน
มีความเป็นอันหนึ�งอันเดำีย่วกัน และใชื่�เครื�องมืออิเล็กทรอนิกสำ์อย่�างระมัดำระวัง รวมถ่ึงสำามารถ่นำาเทคโนโลย่ีสำารสำนเทศตุ�างๆ มาใชื่�ขับเคลื�อนธุ่รกิจไป
สำู�ความสำำาเร็จตุามเป้าหมาย่  

นอกจากการพัื้ฒนาพื้นักงานให�สำามารถ่เติุบโตุในสำาย่อาชีื่พื้แล�ว บรษัิัทฯ ย่งัเห็นความสำำาคญัของการดูำแลพื้นักงานท่กคนในองค์กรดำ�วย่การ
ปฏิิบัตุิอย่�างเป็นธุรรม จึงไดำ�จัดำตุั�งนโย่บาย่ค�าตุอบแทนพื้นักงานหนึ�งในกลย่่ทธุ์เพื้ื�อรักษัาพื้นักงานที�มีความรู�ความสำามารถ่ให�อยู่�กับองค์กร โดำย่ใชื่�  
Balance Scorecard  ในการกำาหนดำดำัชื่น้ชื่ี�วัดำผลการดำำาเนินงานระดำับองค์กร (Corporate KPI)  เพื้ื�อใชื่�ในการประเมินผลการปฏิิบัตุิงาน รวมถ่ึงกำาหนดำ
ค�าตุอบแทนให�กับผู�บริหาร และพื้นักงาน ตุามผลการปฏิบิัตุิงาน  โดำย่พื้ิจารณา 4 มิตุิ คือ มิตุิทางการเงิน มิตุิดำ�านลูกค�า มิตุิดำ�านกระบวนการภูาย่ใน  
และมติุดิำ�านการเรยี่นรู�และพื้ฒันา โดำย่จะพื้จิารณาถ่งึผลสำำาเรจ็ขององค์กร ความสำอดำคล�องกับสำภูาวะเศรษัฐกจิ และเทยี่บเคยี่งไดำ�กบัอ่ตุสำาหกรรมประเภูท
เดำีย่วกันและย่ึดำหลักความเท�าเทีย่มกัน  

นอกจากน้�ในท่กๆ ปี ย่ังจัดำให�มีพื้ิธุีเชื่ิดำชืู่เกีย่รตุิและมอบของที�ระลึกให�กับพื้นักงานที�ปฏิิบัตุิงานครบ 30, 20, และ 10 ปี เพื้ื�อสำร�างขวัญและ
กำาลังใจให�กับพื้นักงานที�ท่�มเทปฏิิบัตุิหน�าที�ให�กับองค์กรมาอย่�างตุ�อเน่�อง  

นอกจากน้�ย่งัจัดำให�มกีองท่นสำำารองเลี�ย่งชื่พีื้สำำาหรบัพื้นักงาน สำวสัำดำกิารให�กู�ย่มืเงนิ มสีำหกรณ์ออมทรพัื้ย่ ์เพื้ื�อสำ�งเสำริมการออมและชื่�วย่เหลือ
ทางการเงินซื่ึ�งกันและกันระหว�างกล่�มสำมาชื่ิก จัดำให�มีการตุรวจสำ่ขภูาพื้ประจำาปี  มีบ่คลากรทางการแพื้ทย่์ประจำาห�องพื้ย่าบาล จัดำสำถ่านที�ทำางานให�มี
สำ่ขอนามัย่ และเอื�อตุ�อการทำางาน ซึื่�งในปี 2564 บริษััทฯ ไดำ�จ�าย่ค�าตุอบแทนให�แก�พื้นักงาน ในรูปแบบของเงินเดืำอน ค�าคอมมิชื่ชัื่�น ค�าพื้าหนะ  
เบี�ย่เลี�ย่ง ค�าล�วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย่ และเงินอ่ดำหน่น รวมทั�งค�าตุอบแทนทั�งระย่ะสำั�น และระย่ะย่าว ในรูปแบบของเงินเกษัีย่ณ และกองท่นสำำารอง
เลี�ย่งชื่ีพื้  

อกีทั�ง บรษัิัทฯ ย่งัคำานึงถ่งึความปลอดำภัูย่ตุ�อชีื่วติุ สำข่ภูาพื้ และทรัพื้ย่ส์ำนิของพื้นักงาน จงึกำาหนดำนโย่บาย่และแนวทางปฏิบัิตุเิกี�ย่วกบัความ
ปลอดำภูัย่ สำ่ขอนามัย่ และสำภูาพื้แวดำล�อมในการทำางาน ราย่ละเอีย่ดำดำูจากราย่งานการพื้ัฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน ปี 2564 ของบริษััท

ในปี 2564 ไม�ปรากฏิว�ามีพื้นักงานไดำ�รับอ่บัตุิเหตุ่ในงานถ่ึงขั�นหย่่ดำงาน 

นโยบายและแนวปฏิิบัติิเก่�ยวกับการติ่อติ�านการที่้จริติ ค่อร์รัปชุัน
“ความซืื่�อสำัตุย่์” เป็น 1 ในหลักคิดำสำู�ความสำำาเร็จ 7 ประการของบริษััท การให�ความสำำาคัญในดำ�านการบริหารจัดำการภูาย่ใน และดำำาเนินธุ่รกิจ

จึงย่ึดำมั�นแนวทางการดำำาเนินงานดำ�วย่ความโปร�งใสำ ซืื่�อสำัตุย่์ บริษััทฯ จึงกำาหนดำนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอร์รัปชื่ัน และข�อปฏิิบัตุิตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการ
คอร์รัปชื่ัน ซื่ึ�งไดำ�รับความเห็นชื่อบจากที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััท เมื�อวันที� 31 มีนาคม 2558 และวันที� 15 มีนาคม 2559 ตุามลำาดำับ เพื้ื�อเป็น
แนวทางในการปฏิบิัตุิของกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงานท่กระดำับ โดำย่ม่�งเน�นการป้องกัน และการตุ�อตุ�านการคอร์รัปชื่ันท่กรูปแบบทั�งทางตุรง
และทางอ�อม และไม�เข�าไปมีสำ�วนร�วมในการให�สิำนบนและการคอร์รัปชัื่นแก�เจ�าหน�าที�หน่วย่งานของภูาครัฐ และเอกชื่น เพื้ื�อให�ไดำ�มาซึื่�งข�อไดำ�เปรีย่บ
ทางการแข�งขนั ซึื่�งบรษัิัทฯ ไดำ�ถ่�าย่ทอดำนโย่บาย่และข�อปฏิบิตัุติุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอรร์ปัชื่นัเพื้ื�อประโย่ชื่นท์างธุร่กจิไปย่งั กรรมการบรษัิัท ผู�บรหิาร 
และผู�บังคับบัญชื่าท่กระดำับ ตุลอดำจนจัดำให�มีการฝัึกอบรมปฐมนิเทศพื้นักงานใหม�  และสำื�อสำารไปย่ังคู�ค�า และ Supplier ตุ�างๆ พื้ร�อมจัดำทำาเป็นรูปเล�ม
และแจกให�กับกรรมการบริษััท ผู�บริหาร ผู�บังคับบัญชื่า คู�ค�า และ Supplier พื้ร�อมเผย่แพื้ร�ผ�าน Website ของบริษััท

และสำื�อสำารให�  “งดำเว�นการให�ของขวัญแก�กรรมการบริษััท ผู�บริหาร หรือพื้นักงานของบริษััทในท่กโอกาสำ” ไปย่ังพื้นักงาน คู�ค�า และบ่คคล
ภูาย่นอกที�ตุิดำตุ�อธุ่รกิจกับบริษััทผ�านชื่�องทางตุ�างๆ ทั�งการตุิดำประกาศ จดำหมาย่ อีเมล และเว็บไซื่ตุ์ เป็นตุ�น

รวมถ่งึกำาหนดำให�มรีะบบการจดัำซืื่�อจดัำจ�างที�โปร�งใสำชื่ดัำเจนและเปน็ธุรรม มขี�อกำาหนดำในการเสำนองานจดัำซืื่�อจดัำจ�าง และมแีนวทางการดำำาเนนิ
ธุ่รกิจดำ�วย่ความโปร�งใสำสำำาหรับคู�ค�าอย่�างชื่ัดำเจน มีการจัดำทำาทะเบีย่นราคากลางวัสำดำ่อ่ปกรณ์  การเปรีย่บเทีย่บราคาจัดำซื่ื�อ การประกวดำราคาจัดำจ�างการ
ก�อสำร�าง หรือตุกแตุ�งร�านทั�งในกรณ้ปกตุิ และกรณ้เร�งดำ�วน ซื่ึ�งผู�บริหารและพื้นักงานมีหน�าที�ตุ�องปฏิิบัตุิตุามระบบที�วางไว�อย่�างเคร�งครัดำ กรณ้ตุรวจพื้บ 
การไม�ปฏิิบัตุิตุามระบบโดำย่เจตุนาท่จริตุ ถ่ือเป็นความผิดำร�าย่แรงทางวินัย่ของบริษััท

นอกจากน้�บริษััทฯ ย่ังไดำ�จัดำตุั�งกิจกรรม “วันนักพื้ัฒนา” โดำย่มีจ่ดำม่�งหมาย่ให�คู�ค�าหน�าใหม�ที�มีความสำนใจร�วมลงท่นเข�ามานำาเสำนอสำินค�า  
ตุอบรับเจตุนารมณ์และปฏิิบัตุิตุามการดำำาเนินธุ่รกิจอย่�างโปร�งใสำตุามที�บริษััทฯ ไดำ�ตุั�งไว�

บริษััทฯ มีกระบวนการในการตุรวจสำอบ ตุิดำตุาม  ค�นหา  และประเมินความเสำี�ย่งจากการคอร์รัปชื่ัน ตุลอดำจนจัดำทำาแผนป้องกันความเสำี�ย่ง
ที�อาจเกิดำขึ�น โดำย่คณะกรรมการบริหารความเสำี�ย่งทำาหน�าที�ประเมินความเสำี�ย่งดำ�านการปฏิิบัตุิการ และความเสำี�ย่งจากการท่จริตุคอร์รัปชื่ัน เพื้ื�อให�
สำอดำคล�องตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการท่จริตุคอรร์ปัชื่นัของบรษัิัท โดำย่หนว่ย่งานตุรวจสำอบภูาย่ในของบรษัิัทร�วมกบับรษัิัท ตุรวจสำอบภูาย่ในธุรรมนติุ ิจำากดัำ  
นิตุิบ่คคลภูาย่นอก ซื่ึ�งบริษััทฯ ว�าจ�างเป็นที�ปรึกษัาดำ�านตุรวจสำอบภูาย่ในของบริษััท ทำาหน�าที�ตุรวจสำอบ พื้ร�อมจัดำทำาราย่งานประเมินความเสำี�ย่งดำ�



การปฏิบัิตุกิาร และความเสำี�ย่งจากการท่จริตุคอร์รปัชัื่น พื้ร�อมนำาเสำนอที�ประช่ื่มคณะกรรมการตุรวจสำอบ เพื้ื�อสำอบทานระบบควบคม่ภูาย่ใน และติุดำตุาม
ผลการตุรวจสำอบภูาย่ใน  ในกรณ้ที�มีการคอร์รัปชัื่นคณะกรรมการบริหารความเสีำ�ย่งจะราย่งานตุรงตุ�อคณะกรรมการตุรวจสำอบ  และคณะกรรมการตุรวจสำอบ
จะราย่งานตุ�อคณะกรรมการบริษััทตุามลำาดำับ

จากความม่�งมั�นในการดำำาเนินการอย่�างตุ�อเน่�องในการตุ�อตุ�านการท่จริตุคอร์รัปชื่ัน บริษััทฯ ไดำ�เข�าร�วมประกาศเจตุนารมณ์เป็นแนวร�วม
ปฏิิบัตุิของภูาคเอกชื่นไทย่ในการตุ�อตุ�านการท่จริตุ (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) และไดำ�ผ�านการรับรอง
เป็นสำมาชื่ิกแนวร�วมปฏิิบัตุิของภูาคเอกชื่นไทย่ในการตุ�อตุ�านการท่จริตุ เมื�อวันที� 14 ตุ่ลาคม 2559 ในปี 2562  บริษััทฯ ย่ื�นเรื�องเพื้ื�อตุ�ออาย่่หนังสำือ
รับรองการเป็นสำมาชื่ิกแนวร�วมปฏิิบัตุิของภูาคเอกชื่นไทย่ในการตุ�อตุ�านการท่จริตุ (CAC) ครั�งที� 1 ไตุรมาสำ 3/2562 เมื�อวันที� 13 กันย่าย่น 2562 และ
ไดำ�รับพื้ิจารณาอน่มัตุิการตุ�ออาย่่ในวันที� 4 พื้ฤศจิกาย่น 2562

ซื่ึ�งในปี 2565 บริษััทฯ  อยู่�ระหว�างดำำาเนินการ เพื้ื�อย่ื�นขอตุ�ออาย่่หนังสำือรับรองการเป็นสำมาชื่ิกแนวร�วมปฏิิบัตุิของภูาคเอกชื่นไทย่ ในการ
ตุ�อตุ�านการท่จริตุ  (CAC) ครั�งที�  2 

ทั�งน้� ไดำ�มีการสำื�อสำารนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการท่จริตุคอร์รัปชื่ันผ�านชื่�องทางสำื�อสำารภูาย่ในและภูาย่นอกองค์กรอย่�างตุ�อเน่�อง อาทิ บอร์ดำ
ประชื่าสำัมพื้ันธุ์ ระบบอินทราเน็ตุ ระบบ e-Learning การจัดำกิจกรรม  “คนน้�สำิ..ICC คลิกไลค์” เป็นประจำาท่กเดำือน เพื้ื�อย่กย่�องผู�ที�ทำาความดำีหรือมี
ความซืื่�อสำัตุย่์สำ่จริตุ การอบรมและทดำสำอบเกี�ย่วกับ “นโย่บาย่ตุ�อตุ�านคอร์รัปชื่ัน” ผ�านทางระบบ e-Learning สำำาหรับพื้นักงานท่กคน รวมถ่ึงเผย่แพื้ร�
นโย่บาย่ตุ�อตุ�านการท่จริตุคอร์รัปชื่ันบน website ของบริษััท www.icc.co.th

ในปี 2564 บริษััทฯ ไดำ�สำ�งเสำริมให�ความรู� และฝัึกอบรมอย่�างตุ�อเน่�อง รวมถ่ึงจัดำกิจกรรมในรูปแบบตุ�างๆ เพื้ื�อม่�งเน�นดำ�านการกำากับดำูแล
กิจการที�ดำี จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ จรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน รวมถ่ึงการตุ�อตุ�านการคอร์รัปชัื่น พื้ร�อมสำื�อสำารและ
ประชื่าสำัมพื้ันธุ์ทั�งภูาย่ในและภูาย่นอกองค์กรอย่�างตุ�อเน่�อง ดำังน้�

ภายในองค่์กร
1. สำื�อสำารและประชื่าสำัมพื้ันธุ์ให�กับกรรมการ ผู�บริหาร พื้นักงานท่กระดำับ แม�บ�าน และ รปภู. สำร�างการรับรู�เกี�ย่วกับการตุ�อตุ�านท่จริตุ 

คอร์รัปชื่ันในองค์กร
 • ICC  ร�วมตุ�อตุ�านท่จริตุคอร์รัปชื่ันท่กรูปแบบ
    *  สำร�างคาแรกเตุอร์ “รวมพื้ลัง  3 ป. ตุ�อตุ�านคอร์รัปชื่ันใน ICC”  

    ปล่กจิตุ    ป้องกัน  เปิดำโปง
เป็นตุัวแทนของโครงการ เพื้ื�อสำร�างภูาพื้จำาให�กับพื้นักงาน  ปลูกฝัังให�พื้นักงานตุระหนักรับรู�ถ่ึงปัญหาคอร์รัปชื่ัน

    *  ตุิดำตุั�งสำื�อประชื่าสำัมพื้ันธุ์ภูาย่ในองค์กร อาทิ
-    โปสำเตุอร์ตุิดำบอร์ดำ Show Cards เคาน์เตุอร์ประชื่าสำัมพื้ันธุ์ และห�องประชื่่ม
- สำลิปเงินเดำือน Sticker ตุิดำกระจก และบอร์ดำอะคริลิกในห�องนำ�า

    *  เผย่แพื้ร�ใน Website, Intranet, Desktop Screen,  Group Line ตุ�างๆ และประกาศใน QRMS  
    *  เชื่ิดำชืู่พื้นักงานที�ทำาความดำีในคอลัมน์ คนน้�สำิ...ICC Click Like ในบอร์ดำประชื่าสำัมพื้ันธุ์ และวารสำารสำาย่ใย่  
2. จัดำอบรมหลกัสำตูุร  “จรยิ่ธุรรมกบัความยั่�งย่นืองคก์ร” และนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอรร์ปัชื่นั และข�อปฏิบิตัุติุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านคอรร์ปัชื่นั  

ให�กับกรรมการ ผู�บริหาร และพื้นักงาน อย่�างตุ�อเน่�อง โดำย่ทำาแบบทดำสำอบผ�านระบบ  ICC e-Learning 
3. จัดำอบรมหลักสำูตุรกฎหมาย่จราจรเพื้ื�อความปลอดำภูัย่ “ขับขี�อย่�างปลอดำภูัย่ใชื่�รถ่ย่นตุ์ที�ถู่กตุ�อง” ให�กับพื้นักงานท่กคน พื้ร�อมทำาแบบ

ทดำสำอบผ�านระบบ e-Learning
4. จัดำอบรมหลักสำูตุร  กระบวนการและแนวปฏิบิัตุิตุาม พื้รบ. ค่�มครองข�อมูลสำ�วนบ่คคล  พื้.ศ.  2562 ให�กับกรรมการบริหารความเสำี�ย่ง  

ผู�บริหาร คณะทำางาน PDPA และพื้นักงาน

ภายนอกองค่์กร
1. “ขย่าย่แนวร�วม (คู�ค�า) ตุ�อตุ�านคอร์รัปชื่ัน”  ให�กับบริษััทคู�ค�าอย่�างตุ�อเน่�อง พื้ร�อมสำร�างแนวร�วมปฏิิบัตุิในการตุ�อตุ�านคอร์รัปชื่ัน เพื้ื�อ

มั�นใจไดำ�ว�าการดำำาเนินธุ่รกิจ ตุั�งแตุ� ตุ�นนำ�า - กลางนำ�า - ปลาย่นำ�า เกิดำความโปร�งใสำ ตุลอดำ Supply Chain เพื้ื�อการพื้ัฒนาอย่�างย่ั�งย่ืน
2. สำ�งเสำริมให�คู�ค�าของบริษััท ร�วมลงนามหนังสำือแสำดำงความม่�งมั�นในการปฏิบิัตุิตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านคอร์รัปชื่ัน
3. พัื้ฒนาชื่�องทางและระบบรบัข�อร�องเรยี่น และแจ�งเบาะแสำการท่จรติุคอรร์ปัชื่นั โดำย่ผู�มสีำ�วนไดำ�เสำยี่สำามารถ่แจ�งเบาะแสำการท่จรติุคอรร์ปัชื่นั 

ตุลอดำจนจัดำให�มกีลไกในการให�ความค่�มครองและให�ความเปน็ธุรรมกบัผู�ที�แจ�งเบาะแสำหรอืผู�ร�องเรยี่น ราย่ละเอีย่ดำดำจูาก  ชื่�องทางการ
ร�องเรีย่น หน�า 64-65 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

ในปี 2564 ไม�ปรากฏิข�อร�องเรีย่นจากผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่กล่�มตุ�างๆ และไม�ไดำ�รับการแจ�งเบาะแสำท่จริตุคอร์รัปชื่ันในท่กๆ ชื่�องทางที�เปิดำรับ

นโยบายค่้�มค่รองข�อมูลสิ่วนบ้ค่ค่ล
บริษััทฯ ตุระหนักถ่ึงความสำำาคัญในการปฏิิบัติุตุามพื้ระราชื่บัญญัตุิค่�มครองข�อมูลสำ�วนบ่คคล พื้.ศ. 2562 จึงกำาหนดำนโย่บาย่ให�บริษััทฯ  

มีกรอบการกำากับดำูแลและปฏิิบัติุตุามพื้ระราชื่บัญญัตุิดัำงกล�าว โดำย่อ�างอิงหลักการจากเกณฑี์ในการจัดำให�มีการค่�มครองข�อมูลสำ�วนบ่คคล พื้.ศ. 2562  
รวมทั�งการรักษัาความมั�นคงปลอดำภูัย่ของข�อมูลสำ�วนบ่คคล  มาปรับใชื่�ให�เหมาะสำมกับบริบทการดำำาเนินธุ่รกิจของบริษััท  รวมถ่ึงเพื้ื�อให�พื้นักงานทราบ
และเข�าใจวิธุีการจัดำเก็บรวบรวม ใชื่� เปิดำเผย่ และเก็บรักษัาข�อมูลสำ�วนบ่คคลของผู�ให�ข�อมูล การค่�มครองความปลอดำภูัย่ของข�อมูลสำ�วนบ่คคลให�มี
กระบวนการบริหารการดำำาเนินงานที�ไม�กระทบสิำทธิุหรือก�อให�เกิดำความเสีำย่หาย่กับผู�ให�ข�อมูล โดำย่ให�ใชื่�เป็นมาตุรฐานเดีำย่วกัน เพื้ื�อให�เป็นไปตุาม 
พื้ระราชื่บัญญัตุิค่�มครองข�อมูลสำ�วนบ่คคล พื้.ศ. 2562

สำามารถ่ดำูราย่ละเอีย่ดำไดำ�จาก website  ของบริษััท  (http://www.icc.co.th)  



4. การเปิดูเผู้ยข�อมูลและค่วามโปร่งใสิ 
1.  คณะกรรมการบริษััทกำากับดำูแลให�มีการเปิดำเผย่สำารสำนเทศที�สำำาคัญอย่�างถู่กตุ�อง โปร�งใสำ ทันเวลา ตุามกฎหมาย่ และข�อกำาหนดำที�

เกี�ย่วข�อง ทั�งสำารสำนเทศที�ราย่งานตุามรอบระย่ะเวลาบัญชื่ี และสำารสำนเทศที�ราย่งานตุามเหตุ่การณ์ ซื่ึ�งมีผลกระทบตุ�อสำิทธุิประโย่ชื่น์ของผู�ถ่ือห่�น รวม
ทั�งการเปิดำเผย่ข�อมูลอื�นตุามหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำีของตุลาดำหลักทรัพื้ย์่แห�งประเทศไทย่ ตุราบเท�าที�ไม�กระทบตุ�อประโย่ชื่น์อันชื่อบธุรรมของ
บริษััท โดำย่เปิดำเผย่สำารสำนเทศผ�าน website ของบริษััท ชื่�องทางการเผย่แพื้ร�ของตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ ทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาอังกฤษัและ
ชื่�องทางอื�นๆ ที�สำามารถ่เข�าถ่ึงข�อมูลไดำ�อย่�างทั�วถ่ึง เท�าเทีย่มกัน 

คณะกรรมการบริษััท จดัำให�มเีวบ็ไซื่ต์ุทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาอังกฤษัที�สำามารถ่เข�าถึ่งไดำ�ง�าย่และสำะดำวก เพื้ื�อนำาเสำนอและเผย่แพื้ร�ข�อมูล
ข�าวสำารของบริษััทที�ทันเหตุ่การณ์  เป็นชื่�องทางในการสำื�อสำารข�อมูลกับผู�ถ่ือห่�นและผู�ลงท่น นอกเหน่อจากการใชื่�เป็นเครื�องมือทางการตุลาดำ

2.  คณะกรรมการบริษััท ตุระหนักถ่ึงความสำำาคัญของการจัดำทำาราย่งานทางการเงินที�ถู่กตุ�อง และโปร�งใสำ ตุามที�ควร ในสำาระสำำาคัญตุาม
หลักการบัญชื่ีที�รับรองทั�วไป บันทึกบัญชื่ีดำ�วย่ความระมัดำระวัง ประกอบกับการใชื่�ดำ่ลย่พื้ินิจในการประมาณการจัดำทำางบการเงิน เพื้ื�อให�สำะท�อนผลการ
ดำำาเนินงานที�เป็นจริงของบริษััท และเน�นในดำ�านค่ณภูาพื้ของงบการเงิน มีการสำอบทานข�อมูลทางการเงินโดำย่ผู�สำอบบัญชื่ีที�มีความรู� ความชื่ำานาญ มี
ความเป็นอิสำระ ผ�านการเห็นชื่อบจากคณะกรรมการตุรวจสำอบ และคณะกรรมการบริษััท  และจัดำให�มีการเปิดำเผย่ข�อมูลที�สำำาคัญเพื้ิ�มเตุิมอย่�างเพื้ีย่งพื้อ
ในหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงิน มีคำาอธุิบาย่ และการวิเคราะห์เพื้ื�อประโย่ชื่น์ของผู�ถ่ือห่�น และผู�ลงท่นทั�วไปในการใชื่�งบการเงิน 

อีกทั�งผู�สำอบบัญชื่ีของบริษััท เป็นผู�มีความรู�ความชื่ำานาญ มีความเป็นอิสำระ  และไดำ�รับความเห็นชื่อบจาก ก.ล.ตุ. นอกจากน้�ผู�สำอบ
บัญชื่ีไม�มีความสำัมพื้ันธุ์หรือสำ�วนไดำ�เสำีย่กับบริษััท/บริษััทย่�อย่/บริษััทร�วม/ผู�บริหาร/ผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ�  หรือผู�ที�เกี�ย่วข�องกับบ่คคลดำังกล�าว จึงมีความเป็น
อิสำระในการตุรวจสำอบและแสำดำงความเห็นตุ�องบการเงินของบริษััท

3.  คณะกรรมการบริษััทจัดำให�มีหน่วย่งานหรือผู�รับผิดำชื่อบในการทำาหน�าที�นักลงท่นสัำมพัื้นธ์ุ เพืื้�อสืำ�อสำารกับบ่คคลภูาย่นอกอย่�างเท�าเทีย่ม
และเป็นธุรรม

จากนโยบายการกำากับดููแลกิจการ  และหลักการกำากับดููแลกิจการ ในหัวข�อ การเปิดูเผู้ยข�อมูลและค่วามโปร่งใสิ
คณะกรรมการบรษัิัทตุระหนกัถ่งึความสำำาคญัในคณ่ภูาพื้ข�อมลู และการเปดิำเผย่ข�อมลูอย่�างเท�าเทยี่มกนัโปร�งใสำและเปน็ธุรรม ดำแูลให�

มกีารเปดิำเผย่สำารสำนเทศที�สำำาคญัเกี�ย่วข�องกับบรษัิัท ทั�งข�อมลูทางการเงนิ และไม�ใชื่�ข�อมลูทางการเงนิ หรอืข�อมลูที�อาจมีผลกระทบตุ�อการเปลี�ย่นแปลง
ราคาหลักทรัพื้ย่์ของบริษััท เพื้ื�อให�ผู�ถ่ือห่�นและผู�สำนใจลงท่นไดำ�ทราบข�าวสำารที�สำำาคัญของบริษััทอย่�างถู่กตุ�องครบถ่�วน ทันเวลา โปร�งใสำ เท�าเทีย่มกัน  
และค่ณภูาพื้เดำีย่วกัน

บรษัิัทฯ เปิดำเผย่ข�อมูลผ�านชื่�องทางที�เข�าถึ่งไดำ�ง�าย่และหลากหลาย่ ซึื่�งเผย่แพื้ร�ข�อมูลทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาอังกฤษัผ�านชื่�องทางของ
ตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ และ website ของบริษััทเพื้ื�อให�ผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ท่กฝั่าย่เกิดำความมั�นใจ ดำังน้�

1. เปิดำเผย่ข�อมูลสำำาคัญทั�งข�อมูลทางการเงินและไม�ใชื่�ข�อมูลทางการเงิน ตุามข�อกำาหนดำตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่และ
สำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์ (ก.ล.ตุ.) อย่�างถู่กตุ�อง ครบถ่�วน ทันเวลา โปร�งใสำ ซื่ึ�งผ�านการพื้ิจารณาตุรวจสำอบตุาม
ขั�นตุอนที�กำาหนดำพื้ร�อมจัดำสำ�งข�อมูลทางการเงิน และข�อมูลที�มิใชื่�ข�อมูลทางการเงินตุ�อตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ และ ก.ล.ตุ. ภูาย่ในระย่ะเวลา
ที�กำาหนดำ และเผย่แพื้ร�ทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาอังกฤษัผ�านชื่�องทางของตุลาดำหลักทรัพื้ย์่แห�งประเทศไทย่ และ website ของบริษััท (http://www.icc.co.th)

-  ข�อมูลที่่�เปิดูเผู้ยในแบบแสิดูงรายงานข�อมูลประจำาปี  (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปีของบริษััที่ 
ไดำ�จัดำทำาและเปิดำเผย่ชื่ัดำเจน ครบถ่�วน ท่กข�อตุามหลักเกณฑี์ของ ก.ล.ตุ. ตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ และตุาม

หลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำีปี 2560 (CG Code)  เพื้ื�อประโย่ชื่น์สำำาหรับผู�ถ่ือห่�นในการพื้ิจารณาตุัดำสำินใจ  ราย่ละเอีย่ดำข�อมูล
แตุ�ละหัวข�อ ตุามแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564  (แบบ 56-1 One Report)ของบริษััท โดำย่เผย่
แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท และไดำ�ดำูแลปรับปร่งข�อมูลให�เป็นปัจจ่บันอยู่�เสำมอ

-  ดู�านงบการเงินประจำาปี และงบการเงินประจำาไติรมาสิ
ไดำ�จัดำทำาและผ�านการพื้ิจารณาตุรวจสำอบจากผู�สำอบบญัชื่ขีองบริษัทั และผ�านความเหน็ชื่อบจากคณะกรรมการตุรวจสำอบ 

และคณะกรรมการบรษิัทั  ทั�งน้�ไดำ�เปดิำเผย่ข�อมลูตุ�อผู�ถ่อืห่�นหรอืนกัลงทน่ ก�อนครบระย่ะเวลาที�กำาหนดำ  ซื่ึ�งนักลงทน่สำามารถ่
ใชื่�เป็นข�อมูลประกอบการพื้ิจารณาตุัดำสำินใจในการลงท่น

-  การรายงานผู้ลการดูำาเนินงานรายไติรมาสิ 
บริษััทฯ มีการราย่งานผลการดำำาเนินงานท่กไตุรมาสำ ในกรณ้ที�กำาไรสำ่ทธุิตุามงบการเงินล�าสำ่ดำ มีการเปลี�ย่นแปลงจากงบ

การเงินในงวดำเดำีย่วกันของปีก�อนเกินกว�าร�อย่ละย่ี�สำิบ นอกจากน้�ย่ังเผย่แพื้ร�คำาอธุิบาย่ผลการดำำาเนินงานราย่ไตุรมาสำ  ผ�าน
ระบบเผย่แพื้ร�ข�อมูลของตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ และ website ของบริษััท 

ในปี 2564 บริษััทฯ ไม�ถู่ก ก.ล.ตุ. หรือตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ ดำำาเนินการเรื�องเปิดำเผย่ข�อมูลไม�เป็นไปตุามข�อกำาหนดำ
และงบการเงินของบริษััทไดำ�รับรอง โดำย่ไม�มีเงื�อนไขจากผู�สำอบบัญชื่ีของบริษััท และนำาสำ�งงบการเงินตุ�อ ก.ล.ตุ. และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ 
ตุรงตุ�อเวลา และไม�ถู่กสำั�งแก�ไขงบการเงิน

-  การสิำารวจค่วามพึงพอใจของลูกค่�าที่่�ม่ติ่อการบริการของพนักงานขาย
นอกเหนอ่จากการเปดิำเผย่ข�อมลูสำำาคญัทางการเงนิ บรษัิัทฯ ย่งัให�ความสำำาคญักบัการดำำาเนนิงานที�ไม�ใชื่�การเงนิ  โดำย่ให�ความ

สำำาคัญกับการสำร�างความพื้ึงพื้อใจในการบริการให�กับลูกค�า และถ่ือว�าการสำร�างความพื้ึงพื้อใจของผู�ใชื่�บริการเป็นกลย่่ทธุ์ที�สำำาคัญในการแข�งขัน บริษััทฯ  
จึงเน�นย่ำ�าให�พื้นักงานขาย่ให�บริการตุ�อลูกค�าตุามมาตุรฐานการบริการ ณ จ่ดำขาย่อย่�างเคร�งครัดำ โดำย่ย่ังคงกำาหนดำเกณฑี์มาตุรฐานความพื้ึงพื้อใจ 
ของลูกค�าที�มีตุ�อการบริการของพื้นักงานขาย่ที�ระดำับร�อย่ละ 80 ขึ�นไป

บริษััทฯ ย่ังคงทบทวนระบบบริหารค่ณภูาพื้  เพื้ื�อกำาหนดำแผนงานปรับปร่งและพื้ัฒนามาตุรฐานการบริการให�มีประสำิทธุิภูาพื้



2. คณะกรรมการบริษััทตุระหนักถ่ึงความรับผิดำชื่อบตุ�อความเชืื่�อถ่ือไดำ� และความถู่กตุ�องของข�อมูลทางการเงิน เพื้ื�อให�ผู�ถื่อห่�นหรือ 
นักลงท่นใชื่�ประกอบการตุัดำสำินใจ จึงไดำ�จัดำทำาราย่งานความรับผิดำชื่อบของคณะกรรมการบริษััท ตุ�อราย่งานทางการเงิน ตุามหน�า 113 ในแบบแสำดำง
ราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

3.  บริษััทฯ ไดำ�จัดำทำาและเปิดำเผย่นโย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการที�ดำี  (ฉบับปรับปร่งใหม�) หลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี  8 หลักปฏิิบัตุิ  
จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ จรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร  และพื้นักงาน เป็นลาย่ลักษัณ์อักษัร และเผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท  

ในป ี 2564  บรษัิัทฯ มรีาย่งานผลการปฏิบิตัุติุามนโย่บาย่การกำากบัดำแูลกจิการ ซึื่�งสำอดำคล�องกบัหลกัการกำากบัดำแูลกจิการที�ดำปีี  2560 
(CG Code) ของสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์ และเผย่แพื้ร�ผ�านแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) และ website ของบริษััท  

4.  คณะกรรมการบริษััท ไดำ�กำาหนดำนโย่บาย่การดำูแลสำังคมและสำิ�งแวดำล�อม และสำ�งเสำริมสำนับสำน่นให�มีการปฏิิบัตุิตุามนโย่บาย่ดำังกล�าว 
อย่�างตุ�อเน่�องสำมำ�าเสำมอ ตุามราย่งานการพื้ัฒนาอย่�างย่ั�งย่ืนปี  2564 ของบริษััท

5.  บริษััทฯ มีการเปิดำเผย่การทำาราย่การระหว�างกัน ซื่ึ�งบริษััทฯ ปฏิิบัตุิตุามกฎเกณฑี์ของ ก.ล.ตุ. และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่  
เปิดำเผย่ชื่ื�อบ่คคลที�ทำาราย่การ  ความสำัมพื้ันธุ์ ลักษัณะของราย่การ นโย่บาย่ราคาและมูลค�าของราย่การ  พื้ร�อมกำาหนดำแนวทางปฏิบิัตุิอย่�างชื่ัดำเจนและ
ย่่ตุิธุรรม ตุามราคาตุลาดำและเป็นไปตุามปกติุธุ่รกิจการค�า เพื้ื�อขจัดำปัญหาความขัดำแย่�งทางประโย่ชื่น์อย่�างรอบคอบดำ�วย่ความมีเหตุ่มีผล และเพืื้�อ
ประโย่ชื่น์สูำงส่ำดำของบริษััทและผู�ถื่อห่�น ราย่ละเอีย่ดำดูำจากการควบค่มภูาย่ในและราย่การระหว�างกัน  หน�า 106-111 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / 
ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้� และเผย่แพื้ร�ข�อมูลย่�อนหลัง 3 ปี ผ�าน website ของบริษััท

6.  การทำาราย่การระหว�างกันที�สำำาคัญตุ�องไดำ�รับการพื้ิจารณาและอน่มัตุิจากคณะกรรมการบริษััท 
บรษัิัทฯ กำาหนดำนโย่บาย่ในการทำาราย่การระหว�างกัน ตุ�องเปน็ไปตุามประกาศคณะกรรมการกำากบัตุลาดำท่น และตุลาดำหลกัทรพัื้ย์่แห�ง

ประเทศไทย่ ในกรณที้�มกีารทำาราย่การที�เกี�ย่วโย่งกนั บรษัิัทฯ กำาหนดำให�นำาเสำนอตุ�อคณะกรรมการตุรวจสำอบพิื้จารณา ก�อนนำาเสำนอคณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริษััทพื้ิจารณา และหากเข�าข�าย่ตุ�องเปิดำเผย่ข�อมูลตุามข�อกำาหนดำของตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่  บริษััทฯ จะดำำาเนินการ 
ตุามหลักเกณฑี์ที�กำาหนดำ 

7.  บริษััทฯ มีมาตุรการดำูแลเรื�องการใชื่�ข�อมูลภูาย่ใน พื้ร�อมมีมาตุรการดำูแลและเป็นนโย่บาย่ให�กรรมการและผู�บริหาร รวมคู�สำมรสำและ
บ่ตุรที�ย่ังไม�บรรล่นิตุิภูาวะ ราย่งานการซื่ื�อขาย่หลักทรัพื้ย่์ การถ่ือครองหลักทรัพื้ย่์ของบริษััท และราย่งานการมีสำ�วนไดำ�เสำีย่ของกรรมการและผู�บริหาร  
รวมบ่คคลที�เกี�ย่วข�อง ให�ที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััททราบท่กครั�งที�มีการเปลี�ย่นแปลง ราย่ละเอีย่ดำดำูจาก การดูำแลเรื�องการใชื่�ข�อมูลภูาย่ใน หน�า 
62-63, 98-101 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้� โดำย่มีมาตุรการดำูแล และปฏิิบัตุิตุาม 
หลักเกณฑี์ ดำังน้�

-  ราย่งานเมื�อเข�าดำำารงตุำาแหน่งกรรมการหรือผู�บริหารครั�งแรก
-  ราย่งานท่กครั�งเมื�อมีการเปลี�ย่นแปลงข�อมูลการมีสำ�วนไดำ�เสำีย่
-  ราย่งานเป็นประจำาท่กสำิ�นปี
-  ให�กรรมการและผู�บริหารสำ�งแบบราย่งานการมีสำ�วนไดำ�เสำีย่ให�กับเลขาน่การบริษััท ภูาย่ใน 1 เดำือน นับจากวันที�ไดำ�รับการเลือกตุั�ง/ 

             แตุ�งตุั�ง และมีการเปลี�ย่นแปลง  
-  เลขาน่การบริษััทจะสำ�งสำำาเนาราย่งานการมีสำ�วนไดำ�เสำีย่ ให�กับประธุานกรรมการบริษััท และประธุานกรรมการตุรวจสำอบ ภูาย่ใน  

             7 วัน นับจากวันที�ไดำ�รับราย่งาน
ในปี 2564 บริษััทฯ ไม�ไดำ�รับหนังสำือตุักเตุือนการกระทำาความผิดำ จากสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์ 

8.  วัตุถ่่ประสำงค์/เป้าหมาย่ระย่ะย่าวของบริษััท
บรษัิัทฯ  ม่�งมั�นที�จะเปน็บรษัิัทชัื่�นนำาในประเทศและภูมูภิูาคเอเชื่ยี่ตุะวนัออกเฉ้ย่งใตุ�  ในธุร่กจิ Fashion & Lifestyle ที�ขบัเคลื�อนองคก์ร

ดำ�วย่นวัตุกรรม และความคิดำสำร�างสำรรค์ ดำ�วย่การมีนโย่บาย่สำร�างแบรนดำ์ใหม� และมีแบรนดำ์ที�หลากหลาย่ เพื้ื�อตุอบสำนองลูกค�าท่กรูปแบบอย่�างรวดำเร็ว  
พื้ร�อมขย่าย่ชื่�องทาง Online  Business และ  Specialty Shop  ที�บริษััทฯ บริหารเอง  เพื้ื�อรองรับกับสำภูาวะตุลาดำ  และแนวโน�มพื้ฤตุิกรรมผู�บริโภูค
ร่�นใหม� ๆ   ที�เปลี�ย่นแปลงไป พื้ร�อมพื้ัฒนาสำินค�าให�ครอบคล่มกล่�มลูกค�าหลากหลาย่มากขึ�น โดำย่จัดำทำาแผนธุ่รกิจตุั�งแตุ�ปี  2565 - 2567 ซื่ึ�งมีเป้าหมาย่
ทางการเงิน และเป้าหมาย่การเตุิบโตุของบริษััท รวมทั�งเพื้ิ�มขีดำความสำามารถ่ในการทำากำาไรสำูงสำ่ดำให�กับบริษััท และมีการทบทวนเป็นประจำาท่กปี เพื้ื�อ
ให�วิสำัย่ทัศน์และพื้ันธุกิจของบริษััทสำอดำคล�องกับสำภูาวะเศรษัฐกิจปัจจ่บัน ราย่ละเอีย่ดำดำูจากนโย่บาย่และภูาพื้รวมการประกอบธุ่รกิจ หน�า 8-15 ในแบบ
แสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1 One Report)น้�

9.  การพื้บปะและสำื�อสำารข�อมูลระหว�างคณะกรรมการบริหารกับผู�บริหารระดำับสำูงและผู�บังคับบัญชื่าสำูงสำ่ดำของท่กหน่วย่งาน  บริษััทฯ จัดำ
ให�มีการประช่ื่มร�วมกันระหว�างคณะกรรมการบริหารระดัำบสูำงและผู�บังคับบัญชื่าสำูงสำ่ดำของท่กหน่วย่งานเป็นประจำาท่กเดำือน เพื้ื�อรับทราบถึ่งเป้าหมาย่
และกลย่่ทธุ์การดำำาเนินธุ่รกิจ โดำย่มีการสำื�อสำารให�พื้นักงานทั�วทั�งองค์กรเข�าใจและปฏิิบัตุิงานไปในทิศทางเดำีย่วกัน  พื้ร�อมทั�งเป็นแนวทางในการปฏิบิัตุิ
หน�าที�ตุามความรับผิดำชื่อบของตุนที�ไดำ�รับมอบหมาย่เพื้ื�อให�บรรล่เป้าหมาย่บริษััท

10. งานดำ�านผู�ลงท่นสำัมพื้ันธุ์ บริษััทฯ มีหน่วย่งานสำำานักงานเลขาน่การคณะกรรมการ ทำาหน�าที�งานดำ�านผู�ลงท่นสำัมพื้ันธุ์โดำย่เฉพื้าะ ในการ
ให�ข�อมูลและข�าวสำารตุามที�นักลงท่นและผู�ที�เกี�ย่วข�องตุ�องการ โดำย่สำามารถ่ตุิดำตุ�อไดำ�ที�  :

ค่ณดำวงฤดำี มิลินทางกูร
เลขาน่การบริษััท
โทรศัพื้ท์ 0-2295-0688
E-mail : duangm@icc.co.th



หรือ    ค่ณธุัญลักษัณ์ วรรธุนะก่ลโรจน์
สำำานักงานเลขาน่การคณะกรรมการ
โทรศัพื้ท์ 0-2295-0688 
E-mail : iccset@icc.co.th

และไดำ�เผย่แพื้ร�ชื่ื�อบ่คคลและชื่�องทางการตุิดำตุ�อที�สำะดำวกผ�านข�อมูลนักลงท่นสำัมพื้ันธุ์ใน website ของบริษััท (http://www.icc.co.th)
นอกจากน้� บริษััทฯ ย่งัจดัำให�มีการประชื่ม่พื้บปะกับนกัวเิคราะห์หลกัทรัพื้ย์่เป็นประจำาท่กปี ในสำถ่านที�ทำาการของบริษััท เพื้ื�อเปิดำโอกาสำ

ให�นักวิเคราะห์หลักทรัพื้ย่์ นักลงท่นไดำ�ซื่ักถ่ามข�อมูลตุ�างๆ โดำย่มีคณะกรรมการบริหารร�วมประชื่่มชื่ี�แจง
ในปี 2564 จากวิกฤตุการณ์ การแพื้ร�ระบาดำของโรคตุิดำเชื่ื�อไวรัสำโคโรนา  2019 (COVID-19)  และรัฐบาลประกาศสำถ่านการณ์ฉ่กเฉิน

ในท่กเขตุท�องที�ทั�วราชื่อาณาจักร และกร่งเทพื้มหานครสำั�งปิดำสำถ่านที�ตุ�างๆ ที�มีความเสำี�ย่งที�จะเกิดำการแพื้ร�ระบาดำเป็นการชื่ั�วคราว พื้ร�อมขอความร�วม
มือให�พื้ิจารณาถ่ึงความจำาเป็นในการจัดำกิจกรรมที�มีลักษัณะของการรวมกล่�มคนเป็นจำานวนมาก ซื่ึ�งมีความเสำี�ย่งที�จะทำาให�การแพื้ร�ระบาดำเกิดำขึ�น  และ
กระจาย่สำู�บ่คคลทั�วไปโดำย่ง�าย่ สำ�งผลให�บริษััทฯ ไม�สำามารถ่จัดำงาน “นักวิเคราะห์ นักลงท่น พื้บกล่�มสำหพื้ัฒน์” เพื้ื�อพื้บปะนักลงท่น นักวิเคราะห์ และ
สำื�อมวลชื่นไดำ� แตุ�บริษััทฯ ย่ังคงให�บริการข�อมูล และตุอบข�อซื่ักถ่ามตุ�อผู�ถ่ือห่�น นักลงท่น และผู�ที�เกี�ย่วข�องที�ตุิดำตุ�อทางอีเมล และโทรศัพื้ท์ 

11. บรษัิัทฯ ให�ความสำำาคญัตุ�อการเปิดำเผย่ข�อมูลที�มคีวามโปร�งใสำเท�าเทีย่มกนัและทั�วถ่งึ สำามารถ่เข�าถึ่งข�อมลูอย่�างสำะดำวก เผย่แพื้ร�ข�อมูล
ข�าวสำารตุ�างๆ ผ�านชื่�องทางที�หลากหลาย่ เพืื้�อให�ผู�ลงท่นและผู�ที�เกี�ย่วข�องไดำ�รับทราบ โดำย่ผ�านชื่�องทางและสำื�อการเผย่แพื้ร�ข�อมูลตุ�างๆ ของ
ตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ และผ�าน website ของบริษััท (http://www.icc.co.th) รวมถ่ึงเผย่แพื้ร�การถ่ือห่�นในบริษััทตุ�างๆ และนำาเสำนอข�าว 
(Press Release)  ที�เกี�ย่วข�องกับราย่งานฐานะการเงินของบริษััท ผ�าน website ของบริษััทดำ�วย่

12. นอกเหน่อจากการเปิดำเผย่ราย่งานทางการเงินหรือสำารสำนเทศอื�นๆ ตุ�อ ก.ล.ตุ. และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ผ�านชื่�องทาง
ตุ�างๆ ตุามข�อกำาหนดำอย่�างเคร�งครัดำ ครบถ่�วน และตุรงเวลาแล�ว บริษััทฯ ย่ังไดำ�เปิดำเผย่ข�อมูลตุ�อไปน้� ผ�านราย่งานประจำาปี แบบ  56-1 และ website  
ของบริษััท และปรับปร่งข�อมูลบน website ให�เป็นปัจจ่บันตุลอดำเวลา

1. เปิดำเผย่ราย่ชื่ื�อกรรมการ กรรมการอิสำระ และคณะกรรมการชื่่ดำย่�อย่ตุ�างๆ รวมทั�งประวัตุิ บทบาท และหน�าที�ของคณะกรรมการ 
กรรมการอิสำระ และคณะกรรมการชื่่ดำย่�อย่ตุ�างๆ และจำานวนครั�งในการเข�าประชื่่ม ตุามเอกสำารแนบ 1 หน�า 78, 96 และหน�า   
189-201 ตุามลำาดำับ ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1 One Report) น้� และไดำ�เผย่แพื้ร�
ข�อมูลเกี�ย่วกับคณะกรรมการและผู�บริหาร ผ�าน website ของบริษััท (http://www.icc.co.th)

2. เปิดำเผย่นโย่บาย่การจ�าย่ค�าตุอบแทนแก�กรรมการและผู�บริหาร รวมทั�งรูปแบบ ลักษัณะ และจำานวนค�าตุอบแทนที�แตุ�ละท�านไดำ�รับ 
หน�า 97-98, 87-88 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

3. เปิดำเผย่การถ่ือห่�นของกรรมการและผู�บริหาร รวมคู�สำมรสำและบ่ตุรที�ย่ังไม�บรรล่นิตุิภูาวะ หน�า 100 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูล
ประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1 One Report) น้� และเผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท

4. โครงสำร�างการถ่ือห่�น มีการเปิดำเผย่ราย่ชื่ื�อผู�ถ่ือห่�น 10 อันดำับแรกของบริษััท ณ วันปิดำสำม่ดำทะเบีย่นผู�ถ่ือห่�นเพื้ื�อประช่ื่มสำามัญ
ประจำาปี หน�า 33 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�และเผย่แพื้ร�ผ�าน 
website ของบริษััท 

5. เปิดำเผย่โครงสำร�างองค์กรของบริษััท หน�า 76 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) น้� นอกจากน้� ย่ังเปิดำเผย่โครงสำร�างกล่�มธุ่รกิจ ตุามเงินลงท่นในบริษััทที�เกี�ย่วข�อง หน�า 29-32 และโครงสำร�างการถ่ือห่�น
ของกล่�มบริษััท หน�า 28 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้� และไดำ�เผย่
แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท

6. เปิดำเผย่นโย่บาย่และภูาพื้รวมการประกอบธุ่รกิจ หน�า 8-15 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 
56-1 One Report) น้�

7. เปิดำเผย่ลักษัณะการดำำาเนินธุ่รกิจของบริษััทอย่�างชัื่ดำเจน พื้ร�อมวิเคราะห์ภูาวะอ่ตุสำาหกรรมและการแข�งขันรวมทั�งสำถ่านภูาพื้และ
ศักย่ภูาพื้ในการแข�งขันของบริษััท และสำ�วนแบ�งทางการตุลาดำ ตุามลักษัณะการประกอบธุ่รกิจ หน�า 16-26  ในแบบแสำดำงราย่การ
ข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  น้�

8. เปิดำเผย่ความเสำี�ย่งในการดำำาเนินธุ่รกิจของบริษััท ลักษัณะความเสำี�ย่ง สำาเหตุ่และผลกระทบ พื้ร�อมทั�งแนวทางในการป้องกันหรือ
ลดำความเสำี�ย่ง ตุามการบริหารจัดำการความเสำี�ย่ง หน�า 35-39 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 
56-1 One Report) น้� และเผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท

9. เปิดำเผย่การควบค่มภูาย่ในและการตุรวจสำอบภูาย่ในของบริษััท ผลการประเมินระบบควบค่มภูาย่ในในสำ�วนตุ�างๆ 5 สำ�วน ตุามข�อ
กำาหนดำของ ก.ล.ตุ. ตุามการควบค่มภูาย่ในและราย่การระหว�างกัน หน�า 104-105 พื้ร�อมราย่งานของคณะกรรมการตุรวจสำอบ  
ตุามเอกสำารแนบ 6 หน�า 216 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1 One Report) น้� และ
เผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท

10. เปิดำเผย่งบการเงินของบริษััทท่กไตุรมาสำ ทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาอังกฤษั และไดำ�เผย่แพื้ร�ผ�าน  website  ของบริษััท และสำามารถ่
ดำาวน์โหลดำไดำ�

11. เผย่แพื้ร�ราย่การค�าระหว�างกันและราย่การที�เกี�ย่วโย่งกัน ย่�อนหลัง  3 ปี ผ�าน website ของบริษััท  
12. เผย่แพื้ร�ราย่งานประจำาปีของบริษััท ย่�อนหลัง 10 ปี และแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1  

One Report) และหนังสืำอนัดำประช่ื่มผู�ถื่อห่�น ทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาอังกฤษั ผ�าน website ของบริษััท และสำามารถ่ดำาวน์โหลดำไดำ�
13. เปดิำโอกาสำให�บ่คคลทั�วไปสำามารถ่ซื่กัถ่ามข�อสำงสำยั่ตุ�างๆ ผ�านสำำานกังานเลขานก่ารคณะกรรมการ และเลขานก่ารบรษัิัท ซึื่�งทำาหน�าที�

งาน ์ และเผ าน  website ของบ



14. เปิดำเผย่ข�อมูลการเข�าพื้ัฒนาและฝัึกอบรมของกรรมการบริษััทและผู�บริหาร ตุามหน�า 93-94 แบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / 
ราย่งานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1  One Report)  น้�

15. เปิดำเผย่ค่ณสำมบัตุิและประสำบการณ์ของเลขาน่การบริษััท และเผย่แพื้ร�ผ�าน  website ของบริษััท 
16. เผย่แพื้ร�ข�อบังคับ วิสำัย่ทัศน์ และพื้ันธุกิจของบริษััท ผ�าน website ของบริษััท 
17. เผย่แพื้ร�กฎบัตุร กำาหนดำหน�าที�  ความรับผิดำชื่อบ ค่ณสำมบัตุิ  วาระการดำำารงตุำาแหน่งของคณะกรรมการบริษััท และคณะกรรมการ

ชื่่ดำย่�อย่ท่กคณะ ผ�าน website ของบริษััท
18. เปิดำเผย่นโย่บาย่แจ�งเบาะแสำการกระทำาผิดำ (Whistle blowing) และเผย่แพื้ร�บน website ของบริษััท                               
19. เปิดำเผย่นโย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการ  หลักการกำากับดำูแลกิจการ 5 หมวดำ จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ จรรย่าบรรณกรรมการ

บริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน และเผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท 
20. เปิดำเผย่นโย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการที�ดำี หลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี  8 หลักปฏิิบัตุิ จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ จรรย่าบรรณ

กรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน ตุามหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี สำำาหรับบริษััทจดำทะเบีย่น ปี 2560 (CG Code) ฉบับ
ปรับปร่งใหม�  และเผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท

21. เปิดำเผย่นโย่บาย่ตุ�อตุ�านคอร์รัปชื่ัน และข�อปฏิิบัตุิตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านคอร์รัปชื่ัน และเผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท
22. เผย่แพื้ร�ข�อมูลดำ�านนักลงท่นสำัมพื้ันธุ์
23. จัดำทำาและเผย่แพื้ร� จดำหมาย่ข�าวที�นำาเสำนอผลการดำำาเนินงานของบริษััท และเผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท 
24. เผย่แพื้ร�ข�อมูลและข�าวสำารของบริษััท (Press Release) ผ�าน website ของบริษััท

5. ค่วามรับผู้ิดูชุอบของค่ณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษััทมีบทบาทหน�าที�สำำาคัญในการชีื่�แนะทิศทางการดำำาเนินงานของบริษััท ติุดำตุามดูำแลการทำางานของฝ่ัาย่จัดำการ  จัดำให�มีการ

กำากับดูำแลกิจการที�ดีำ โดำย่ไดำ�กำาหนดำนโย่บาย่การกำากับดูำแลกิจการ จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ และจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน  
พื้ร�อมจัดำทำาเป็นลาย่ลักษัณ์อักษัร และแจกให�กับกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน กำากับดูำแลกิจการเพืื้�อประโย่ชื่น์สูำงส่ำดำของบริษััทและผู�ถื่อห่�น   
พื้ร�อมดูำแลให�บริษััทมีการดำำาเนินกิจกรรมตุ�างๆ อย่�างถู่กตุ�องและตุามกฎหมาย่

คณะกรรมการบริษััทไดำ�กำาหนดำหน�าที�ความรับผิดำชื่อบของคณะกรรมการท่กช่ื่ดำไว�อย่�างชัื่ดำเจน มีประธุานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน�า
คณะฝ่ัาย่จัดำการ ซึื่�งไดำ�รับการแตุ�งตัุ�งจากคณะกรรมการบริษััทให�มีหน�าที�ดูำแลการดำำาเนินธุ่รกิจบริหารกิจการงานของบริษััท  และการปฏิิบัติุงานของบริษััท
ให�บรรล่ตุามวัตุถ่่ประสำงค์  เป้าหมาย่ และสำอดำคล�องกับนโย่บาย่ที�คณะกรรมการบริษััทกำาหนดำ

ในปีที�ผ�านมา ไม�ปรากฏิบริษััทฯ 
-  มีการกระทำาที�ขัดำตุ�อกฎระเบีย่บที�ร�าย่แรง
-  มีการกระทำาผิดำดำ�านการท่จริตุ หรือกระทำาผิดำจริย่ธุรรม
-  มีกรณ้ที�กรรมการที�ไม�เป็นผู�บริหารลาออก เน่�องจากประเด็ำนการกำากับดูำแลกิจการของบริษััท
-  มีกรณ้เกี�ย่วกับชืื่�อเสีำย่งในทางลบของบริษััท เน่�องจากความล�มเหลวในการทำาหน�าที�สำอดำสำ�องดูำแลของคณะกรรมการ

1.  จำานวนบริษััที่ที่่�กรรมการบริษััที่ไปดูำารงติำาแหน่ง
คณะกรรมการบริษััทไม�ไดำ�กำาหนดำนโย่บาย่จำากัดำจำานวนบริษััทจดำทะเบีย่นที�กรรมการแตุ�ละคนไปดำำารงตุำาแหน่งกรรมการในบริษััท

อื�นไม�เกนิ 5 แห�ง เน่�องจากคณะกรรมการบรษัิัทเชื่ื�อว�าความสำามารถ่ทางธุร่กจิและความเชีื่�ย่วชื่าญของกรรมการแตุ�ละคนนั�นไม�ไดำ�ขึ�นอยู่�กบัจำานวนบรษัิัท 
ที�ดำำารงตุำาแหน่ง ตุราบเท�าที�กรรมการคนนั�นมีความสำามารถ่และมีความตุั�งใจในการปฏิิบัตุิหน�าที�ของตุนตุามที�ไดำ�รับความไว�วางใจจากคณะกรรมการ
บริษััทและผู�ถ่ือห่�น อีกทั�งไม�มีกรรมการบริษััทท�านใดำดำำารงตุำาแหน่งกรรมการบริษััทในบริษััทจดำทะเบีย่นมากกว�า 5 บริษััท  

บริษััทฯ ไดำ�เปิดำเผย่ราย่ชื่ื�อกรรมการบริษััท ประวัตุิ ประสำบการณ์ การถ่ือห่�นในบริษััท และราย่ละเอีย่ดำข�อมูลการดำำารงตุำาแหน่งของ
กรรมการแตุ�ละท�านในบริษััทอื�น หน�า 189-201 และ 204-206 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1 One Report)

2.  การไปดูำารงติำาแหน่งกรรมการบริษััที่ที่่�บริษััที่อื�นของกรรมการบริษััที่ กรรมการผูู้�จัดูการและผูู้�บริหาร        
คณะกรรมการบรษัิัท มนีโย่บาย่ให�กรรมการบรษัิัท และผู�บรหิารที�ดำำารงตุำาแหนง่กรรมการบรษัิัท ในบรษัิัทอื�นตุ�องราย่งานให�ประธุาน

กรรมการบริษััท และประธุานกรรมการตุรวจสำอบทราบ
นโย่บาย่และวธิุปีฏิบัิตุิในการไปดำำารงตุำาแหนง่กรรมการบรษัิัทที�บรษัิัทอื�นของกรรมการบรษัิัท กรรมการผู�จดัำการและผู�บรหิาร  บรษัิัท

ในเครอืสำหพัื้ฒนม์ทีมีผู�บรหิารระดัำบสำงูเป็นผู�พื้จิารณาว�า  บริษััทอื�นนั�นประกอบธุ่รกจิอะไร มคีวามจำาเป็นตุ�องให�กรรมการบริษััทหรือผู�บรหิารจากบริษััท
ใดำบริษััทหนึ�งในกล่�มเข�าไปเป็นตุัวแทนของกล่�มในฐานะ ผู�ร�วมลงท่นหรือตุามสำัญญาร�วมท่นหรือไม� หากจำาเป็นตุ�องสำ�งจะพื้ิจารณากรรมการบริษััทหรือ
ผู�บริหารในกล่�มที�มีความรู� ความสำามารถ่ และมีความชื่ำานาญในธุ่รกิจนั�นๆ 

นอกจากน้�คณะกรรมการบริษััทยั่งกำาหนดำนโย่บาย่ให�ประธุานกรรมการบริหาร  ไปดำำารงตุำาแหนง่กรรมการในบริษััทย่�อย่ และบริษััท
ร�วมของบริษััท เพื้ื�อให�เกิดำความคล�องตุัวในการบริหารงานและสำอดำคล�องไปในทิศทางเดำีย่วกัน

3.  การรวมหรือแยกติำาแหน่ง
ดำ�วย่บทบาทหน�าที�ความรบัผดิำชื่อบที�แตุกตุ�างกนัระหว�างประธุานกรรมการบรษัิัท กบัผู�บรหิารสำงูสำด่ำ ขององคก์รบรษัิัทฯ จงึกำาหนดำ

ให�ผู�ดำำารงตุำาแหน่งประธุานกรรมการบริษััทตุ�องมิใชื่�บ่คคลเดำีย่วกับกรรมการผู�อำานวย่การเพื้ื�อแบ�งแย่กหน�าที�การกำากับดำูแลกิจการและการบริหารงาน
ออกจากกันอย่�างชัื่ดำเจน  ก�อให�เกิดำความสำมดำล่ในอำานาจดำำาเนินการ  นอกจากน้�คณะกรรมการบริษััท ย่งักำาหนดำขอบเขตุอำานาจหน�าที�ของคณะกรรมการ
แตุ�ละคณะ ประธุานกรรมการบริษััท และฝ่ัาย่จัดำการไว�อย่�างชัื่ดำเจนเป็นลาย่ลักษัณ์อกัษัร จดัำทำาเป็นกฎบัตุรคณะกรรมการแตุ�ละคณะและมีระเบีย่บปฏิบัิตุิ
คณะกรรมการบริษััท ที�กำาหนดำและแย่กอำานาจของคณะกรรมการบริษััทและฝั่าย่จัดำการ สำามารถ่ตุรวจสำอบไดำ� เพื้ื�อความโปร�งใสำในการบริหารจัดำการ 
และเผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบร



ซึื่�งประธุานกรรมการบริษััทไม�ไดำ�เป็นกรรมการอิสำระ แตุ�เชืื่�อมั�นว�าไดำ�ปฏิิบัตุิหน�าที�ดำ�วย่ความเข�าใจในหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี
มาโดำย่ตุลอดำ  และไดำ�ปฏิิบัตุิหน�าที�ดำ�วย่ความเป็นอิสำระ มีการเปิดำโอกาสำให�กรรมการท่กคนมีอิสำระในการแสำดำงความคิดำเห็นและเสำนอข�อเสำนอแนะที�เป็น
ประโย่ชื่น์ตุ�อองค์กร  ในการพื้ิจารณาตุัดำสำินใจเรื�องที�สำำาคัญตุ�องผ�านความเห็นชื่อบของคณะกรรมการแตุ�ละคณะที�เกี�ย่วข�อง  ให�เกิดำความถ่�วงดำ่ลและมี
การสำอบทาน  สำนับสำน่นให�ปฏิิบัตุิตุามโดำย่เคร�งครัดำ

4.  บที่บาที่ หน�าที่่� ค่วามรับผู้ิดูชุอบของค่ณะกรรมการบริษััที่
4.1  ภาวะผูู้�นำา และวิสิัยที่ัศน์

คณะกรรมการบริษััทประกอบดำ�วย่บ่คคลผู�มีความรู� ความสำามารถ่  และประสำบการณ์ที�เป็นประโย่ชื่น์ตุ�อบริษััท มีภูาวะผู�นำา
และมคีวามเปน็อสิำระในการตุดัำสำนิใจ รวมทั�งกำากบัดำแูลกจิการของบรษัิัทให�เปน็ตุามวตัุถ่ป่ระสำงคแ์ละเปา้หมาย่ที�ไดำ�กำาหนดำไว� เพื้ื�อให�เกดิำประโย่ชื่นส์ำงูสำด่ำ
ตุ�อบริษััท และผู�ถ่ือห่�น

คณะกรรมการบริษััทมีบทบาทสำำาคัญในการกำาหนดำวิสัำย่ทัศน์และพัื้นธุกิจ  เป้าหมาย่แผนธุ่รกิจ และงบประมาณเป็นประจำาท่กปี 
เพื้ื�อเพื้ิ�มมูลค�าสำูงสำ่ดำแก�กิจการ และความมั�งคงให�กับผู�ถ่ือห่�น นอกจากน้� คณะกรรมการบริษััทมีหน�าที�ให�ความเห็นชื่อบในกลย่่ทธุ์และนโย่บาย่ที�สำำาคัญ 
โดำย่เฉพื้าะเป้าหมาย่ทางการเงินและแผนงานตุ�างๆ  (Key Performance Indicators : KPI) พื้ร�อมให�ความเห็นชื่อบในการกำาหนดำตุัวชื่ี�วัดำและการตุั�งเป้า
หมาย่ตุั�งแตุ�ตุ�นปี และมีการตุิดำตุามผลเป็นระย่ะ

ทั�งน้� บรษัิัทฯ มกีารทบทวนวสิำยั่ทศันแ์ละพื้นัธุกจิเปน็ประจำาท่กป ีอย่�างน�อย่ปลีะ 1 ครั�ง โดำย่ในป ี 2565 ที�ประช่ื่มคณะกรรมการ
บริษััท เมื�อวันที� 18 ก่มภูาพื้ันธุ์ 2565 ไดำ�พื้ิจารณาทบทวนวิสำัย่ทัศน์ พื้ันธุกิจ และกลย่่ทธุ์ในการดำำาเนินธุ่รกิจในระย่ะเวลา 3 ปี ตุั�งแตุ�ปี 2565 - 2567  
เพื้ื�อให�เหมาะสำมกับการดำำาเนินงานของบริษััท และสำอดำคล�องกับสำภูาวะเศรษัฐกิจปัจจ่บัน  ราย่ละเอีย่ดำดำูจากนโย่บาย่และภูาพื้รวมการประกอบธุ่รกิจ 
หน�า 8-15 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1 One Report)  น้� 

นอกจากน้� คณะกรรมการบริษััทไดำ�ตุดิำตุามผลการดำำาเนนิงานของฝัา่ย่จดัำการ  และดูำแลให�มกีารนำากลย่่ทธุข์องบรษัิัทไปปฏิบิตัุิ
โดำย่ฝั่าย่จัดำการจะราย่งานแผนการปฏิบิัตุิงาน และการวางแผนกลย่่ทธุ์  ให�ที�ประชื่่มคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษััทรับทราบตุามลำาดำับ
เป็นประจำาท่กเดำือน ซื่ึ�งในการประชื่่มแตุ�ละคณะ  จะกำาหนดำเป็นวาระ รับทราบผลการดำำาเนินงานของบริษััทแตุ�ละเดำือน พื้ร�อมทบทวนแผนกลย่่ทธุ์ราย่
ไตุรมาสำ  ซื่ึ�งที�ประชื่่มคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษััทจะให�ข�อเสำนอแนะในเรื�องที�ฝั่าย่จัดำการควรนำาไปพื้ัฒนาปรับปร่ง

4.2  การกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่
คณะกรรมการตุระหนักถ่ึงความสำำาคัญของการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี  จึงไดำ�จัดำทำานโย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการที�ดำี หลักการ

กำากับดำูแลกิจการที�ดำี  8 หลักปฏิิบัตุิ จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ และจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน เป็นลาย่ลักษัณ์อักษัร และ
จัดำทำาเป็นรูปเล�ม ทั�งภูาษัาไทย่ และภูาษัาอังกฤษั มีการประเมินผลการปฏิิบัติุตุามนโย่บาย่และทบทวนหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดีำเป็นประจำาท่กปี  
อย่�างน�อย่ปีละ 1 ครั�ง พื้ร�อมไดำ�แจกให�กับกรรมการบริษััท กรรมการชื่่ดำย่�อย่ตุ�าง ๆ ผู�บริหาร และพื้นักงาน  เพื้ื�อเป็นแนวทางเดำีย่วกันในการปฏิิบัตุิตุน
ในการดำำาเนินธุ่รกิจ และเป็นหลักย่ึดำในการทำางาน และไดำ�เผย่แพื้ร�ผ�านระบบ Intranet และ Website ของบริษััท รวมทั�งไดำ�จัดำทำาเป็นสำื�อวีดำิทัศน์  
(Animation) เพื้ื�อให�ผู�บริหาร และพื้นักงาน เข�าใจเรื�องดัำงกล�าวไดำ�ง�าย่ขึ�น สำำาหรับพื้นักงานใหม�ไดำ�บรรจ่หัวข�อจริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจและจรรย่าบรรณ
ไว�ในการปฐมนิเทศพื้นักงานดำ�วย่

คณะกรรมการบริษััทไดำ�มีการตุิดำตุามให�มีการปฏิิบัตุิตุามหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี เพื้ื�อเสำริมสำร�างให�บริษััทฯ มีระบบการ
บริหารจัดำการที�ดำี มีความโปร�งใสำในการดำำาเนินธุ่รกิจ สำำาหรับผู�ที�ละเว�นการปฏิบิัตุิตุามจะไดำ�รับโทษัทางวินัย่ตุามความเหมาะสำม และอาจถู่กดำำาเนินคดำี
ตุามกฎหมาย่ในกรณ้ที�เป็นการกระทำาผิดำกฎหมาย่ และหากพื้นักงานมีข�อสำงสำัย่ที�ไม�สำามารถ่ปฏิิบัตุิตุามหรือตุัดำสำินใจ ให�ปรึกษัากับผู�บังคับบัญชื่าตุาม
ลำาดำับขั�น ซื่ึ�งในกรณ้ที�มีข�อขัดำแย่�งให�ถ่ือคำาวินิจฉัย่ของกรรมการผู�อำานวย่การ คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษััท เป็นที�สำิ�นสำ่ดำ  

นอกจากน้�คณะกรรมการบริษััทกำาหนดำให�มีการตุิดำตุามและประเมินการกำากับดำูแลกิจการดำ�วย่การจัดำให�มีคณะกรรมการ 
ธุรรมาภูบิาล เพื้ื�อสำนบัสำนน่การปฏิบิตัุงิานของคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษัิัทดำ�านธุรรมาภูบิาล ในการดำำาเนนิกจิการตุ�างๆ ให�บรรลค่วาม
สำำาเร็จตุามวัตุถ่่ประสำงค์ และเป้าหมาย่ที�กำาหนดำไว�อย่�างย่ั�งย่ืน

4.3  การจัดูที่ำานโยบายค่วามขัดูแย�งที่างผู้ลประโยชุน์ 
คณะกรรมการบริษััท  มีการพื้ิจารณาเรื�องความขัดำแย่�งของผลประโย่ชื่น์อย่�างรอบคอบ มีการกำาหนดำนโย่บาย่เกี�ย่วกับความ

ขัดำแย่�งของผลประโย่ชื่น์ไว�เป็นสำ�วนหนึ�งในนโย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการ และจริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจพื้ร�อมแนวทางปฏิิบัติุที�ชัื่ดำเจนในการดำูแล  
เพื้ื�อขจัดำปัญหาความขัดำแย่�งทางผลประโย่ชื่น์อย่�างรอบคอบดำ�วย่ความมีเหตุ่มผีล  เพื้ื�อประโย่ชื่น์สำงูสำด่ำของบรษัิัทและผู�ถ่อืห่�น  และปฏิบัิตุติุามกฎเกณฑ์ี
ของ ก.ล.ตุ. เเละตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ ราย่ละเอีย่ดำจาก Website ของบริษััท

ในปี 2564  บริษััทฯ ไม�มีราย่การเกี�ย่วโย่งที�เข�าข�าย่ตุ�องขออน่มัตุิจากผู�ถ่ือห่�นและไดำ�เปิดำเผย่ราย่การที�อาจมีความขัดำแย่�งทาง
ผลประโย่ชื่น์ ในราย่การระหว�างกัน หน�า 106-111 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

คณะกรรมการบริษััท กำาหนดำให�กรรมการบริษััท และผู�บริหาร ห�ามทำาการซื่ื�อขาย่หลักทรัพื้ย่์ของบริษััทในชื่�วง 1  เดำือน ก�อน
การเปิดำเผย่งบการเงินแก�สำาธุารณชื่น  และภูาย่หลังงบการเงินเปิดำเผย่แล�ว 24 ชื่ั�วโมง

คณะกรรมการบริษััท กำาหนดำให�กรรมการบริษััท ผู�บริหาร รวมทั�งคู�สำมรสำและบ่ตุรที�ย่ังไม�บรรล่นิตุิภูาวะ มีหน�าที�ราย่งานการ
ถ่ือครองหลักทรัพื้ย่์ และการเปลี�ย่นแปลงการถ่ือครองหลักทรัพื้ย่์ของบริษััทตุ�อ ก.ล.ตุ. และสำ�งสำำาเนาให�เลขาน่การบริษััทเพื้ื�อราย่งานตุ�อคณะกรรมการ
บริษััทในการประชื่่มคณะกรรมการบริษััทครั�งตุ�อไป

อกีทั�งไดำ�กำาหนดำนโย่บาย่ให�กรรมการบรษิัทั  และผู�บรหิารระดำบัสำูง  แจ�งตุ�อประธุานกรรมการบรษิัทัทราบเกี�ย่วกับการซื่ื�อขาย่
ห่�นของบริษััทอย่�างน�อย่ 1 วันล�วงหน�าก�อนทำาการซื่ื�อขาย่



คณะกรรมการบริษััท กำาหนดำให�กรรมการบริษััท ผู�บริหาร ตุ�องราย่งานการมีสำ�วนไดำ�เสำีย่ของตุนและบ่คคลที�มีความเกี�ย่วข�อง 
ตุามหลักเกณฑ์ีที�กำาหนดำ ราย่ละเอีย่ดำดูำจากการดูำแลเรื�องการใชื่�ข�อมูลภูาย่ใน หน�า 62-63, 98-100 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

4.4  การกำากับดููแลระบบการค่วบค่้มและติรวจสิอบภายใน
คณะกรรมการบริษััท ให�ความสำำาคัญตุ�อระบบควบค่มภูาย่ในดำ�านการดำำาเนินงาน  การเงิน  การปฏิบิัตุิงาน และ การกำากับ

ดำูแล โดำย่มีหน่วย่งานตุรวจสำอบภูาย่ในทำาหน�าที�ตุรวจสำอบ ประเมินผล และตุิดำตุามผลการปฏิิบัตุิงานของระบบดำังกล�าว รวมถ่ึงระบบงานคอมพื้ิวเตุอร์   
ตุลอดำจนให�คำาแนะนำาเพื้ื�อให�เกดิำความมั�นใจว�าไดำ�ดำำาเนินการตุามแนวทางที�กำาหนดำอย่�างมปีระสำทิธุผิล มคีวามเป็นอสิำระสำามารถ่ทำาหน�าที�ตุรวจสำอบและ
ถ่�วงดำ่ลไดำ�อย่�างเตุ็มที� ราย่ละเอีย่ดำดำูจาก การควบค่มภูาย่ในและราย่การระหว�างกัน หน�า 104-105 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำา
ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

  บริษััทฯ จัดำตุั�งหน่วย่งานตุรวจสำอบภูาย่ใน ซื่ึ�งขึ�นตุรงตุ�อคณะกรรมการตุรวจสำอบ โดำย่มีเลขาน่การคณะกรรมการตุรวจสำอบ
เป็นผู�ดำูแล และย่ังว�าจ�างบริษััท ตุรวจสำอบภูาย่ในธุรรมนิตุิ จำากัดำ เป็นที�ปรึกษัาดำูแลค่ณภูาพื้งาน ดำ�านตุรวจสำอบภูาย่ใน และระบบการควบค่มภูาย่ใน  
โดำย่ประสำานงานกบัเลขานก่ารคณะกรรมการตุรวจสำอบ และราย่งานผลตุ�อคณะกรรมการตุรวจสำอบอย่�างตุ�อเน่�องท่กเดำอืน ซึื่�งในการประช่ื่มคณะกรรมการ
บริษััทครั�งที� 12/2564  เมื�อวันที� 18 ก่มภูาพื้ันธุ์  2565 โดำย่มีกรรมการตุรวจสำอบเข�าร�วมประชื่่มดำ�วย่ ไดำ�ประเมินความพื้อเพื้ีย่งของระบบการควบค่ม
ภูาย่ในและระบบบริหารความเสำี�ย่ง ผลสำร่ปเห็นว�าบริษััทฯ มีระบบการควบค่มภูาย่ในที�เหมาะสำมเพื้ีย่งพื้อ

ในปี 2564  คณะกรรมการตุรวจสำอบไดำ�แตุ�งตุั�งนางสำาวศมจรีย่์ แก�วขอมดำี จากบริษััท  ตุรวจสำอบภูาย่ในธุรรมนิตุิ จำากัดำ  เป็น
หัวหน�างานตุรวจสำอบภูาย่ใน ประวัตุิและค่ณสำมบัตุิ ดำูจากเอกสำารแนบ 3 หน�า 208 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564  
(แบบ 56-1 One Report) น้�

4.5  การบริหารค่วามเสิ่�ยง
คณะกรรมการบริษัทัให�ความสำำาคัญกับการบริหารความเสำี�ย่งที�มีผลกระทบตุ�อเปา้หมาย่ขององค์กร โดำย่มีกระบวนการบริหาร

ความเสำี�ย่งอย่�างเปน็ระบบและสำอดำคล�องกับนโย่บาย่ของบริษััทคณะกรรมการบริษััทไดำ�แตุ�งตุั�งคณะกรรมการบริหารความเสำี�ย่ง  ซึื่�งประกอบดำ�วย่นาย่อมร 
อัศวานันท์ เป็นประธุานคณะกรรมการ นาย่ธุรรมรัตุน์ โชื่ควัฒนา นางสำาวมัญชื่่สำา ธุีรพื้งษั์พื้ิพื้ัฒน์ นางสำาวเย่าวลักษัณ์  นามกรณ์ นาย่โย่ธุิน สำ่วรรณ
เกษัร์ นาย่วิริทธุิ�พื้ล ชื่ัย่ถ่าวรเสำถ่ีย่ร และดำร. จีรภูัทร  เจริญชื่ัย่กรณ์ เป็นกรรมการ และนางดำวงฤดำี  มิลินทางกูร เป็นกรรมการเลขาน่การ เพื้ื�อทำาหน�าที�
กำากบัดูำแลให�การบริหารความเสำี�ย่งมีประสิำทธิุภูาพื้และเป็นไปตุามมาตุรฐาน มกีารประเมินความเสำี�ย่ง และติุดำตุามแผนจัดำการความเสำี�ย่ง พื้ร�อมราย่งาน
ความก�าวหน�าในการบริหารความเสำี�ย่ง  ในปี 2564 ให�คณะกรรมการตุรวจสำอบทราบ  

ในปี 2564 ฝั่าย่บัญชื่ีการเงิน และฝั่าย่เทคโนโลย่ีสำารสำนเทศ ดำำาเนินการปรับเปลี�ย่นระบบ ERP (Enterprise Resource 
Planning) ระบบใหม�เสำร็จเรีย่บร�อย่แล�ว โดำย่ไดำ�ปรับปร่ง Work Process ในแตุ�ละระบบงานให�มีประสิำทธิุภูาพื้และประสิำทธิุผล ภูาย่ใตุ�แนวทางที�ไดำ�
ประเมินความเสำี�ย่งของบริษััท ทั�งการประเมินความเสำี�ย่งดำ�านกลย่่ทธุ์  การประเมินความเสำี�ย่งดำ�านปฏิิบัตุิการ และการประเมินความเสำี�ย่งจากการท่จริตุ
คอรร์ปัชื่นั เพื้ื�อให�สำอดำคล�องตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการท่จรติุคอรร์ปัชื่นัของบรษัิัท และเพื้ื�อให�ทนัตุ�อการเปลี�ย่นแปลงของสำถ่านการณทั์�งภูาย่ในและภูาย่นอก
บริษััท สำอดำคล�องกับแนวโน�มการแข�งขันและการตุลาดำที�เปลี�ย่นแปลงไป เพื้ื�อสำ�งเสำริมให�บริษััทฯ เจริญเตุิบโตุอย่�างย่ั�งย่ืน  นอกจากนั�นย่ังไดำ�พื้ิจารณา
ปรบัปรง่ระบบงานที�เกี�ย่วข�องกบัการควบคม่ดำแูลข�อมลูสำ�วนบ่คคล  เพื้ื�อให�บรษัิัทฯ ปฏิบิตัุงิานให�สำอดำคล�องกบั พื้รบ. ค่�มครองข�อมลูสำ�วนบ่คคล (PDPA) 
ซื่ึ�งจะมีผลบังคับใชื่�ประมาณกลางปี  2565

6.2 จริยธิรรมในการดูำาเนินธิ้รกิจ

บรษัิัทฯ ไดำ�กำาหนดำนโย่บาย่และแนวทางการปฏิบัิตุติุ�อผู�มสีำ�วนไดำ�เสีำย่กล่�มตุ�างๆ โดำย่จัดำทำาเป็นคู�มอื“จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกจิ และจรรย่าบรรณ 
กรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน”  และเผย่แพื้ร�ให�กับกรรมการ ผู�บริหาร และพื้นักงานท่กระดำับผ�านระบบ Intranet และ website ของบริษััท 
(http://www.icc.co.th) เพื้ื�อเป็นกรอบความประพื้ฤติุดำ�านจริย่ธุรรมและจรรย่าบรรณในการดำำาเนินธุร่กิจที�คำานงึถ่งึการสำร�างความสำมดำล่และเป็นธุรรมแก�
ผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ เป็นแนวทางให�กรรมการ  ผู�บริหาร  และพื้นักงานของบริษััท ย่ึดำถ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบิัตุิตุ�อบริษััท ผู�ถ่ือห่�น ลูกค�า พื้นักงาน คู�ค�า 
เจ�าหน้�การค�า เจ�าหน้�เงนิกู� คู�แข�งทางการค�า ภูาครฐั สำงัคมและสำิ�งแวดำล�อม คำานงึถ่งึผู�มสีำ�วนไดำ�เสำยี่ท่กกล่�ม รวมถ่งึสำทิธุขิองบ่คคลตุามที�กฎหมาย่กำาหนดำ 
เคารพื้สำิทธุิมน่ษัย่ชื่น  การตุ�อตุ�านการคอร์รัปชื่ัน  ไม�ให�ไม�รับสำิ�งตุอบแทนที�เกินปกตุิวิสำัย่ ไม�ข�องเกี�ย่วกับการเรีย่กรับ หรือจ�าย่สำินบน ไม�มีความขัดำแย่�ง
ทางผลประโย่ชื่น์  รักษัาทรัพื้ย่์สำินของบริษััท ไม�ใชื่�ข�อมูลภูาย่ในเพื้ื�อเป็นประโย่ชื่น์ในทางมิชื่อบ และไม�กระทำาการใดำ ที�เป็นการล�วงละเมิดำทรัพื้ย่์สำินทาง
ปัญญา หรือลิขสำิทธุิ�ของผู�อื�น รวมทั�งพื้ัฒนาแนวทางการมีสำ�วนร�วมของผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ในการเสำริมสำร�างผลการดำำาเนินงานของบริษััทอย่�างย่ั�งย่



6.3 การเปล่�ยนแปลงและการพัฒนาการท่ี่�สิำาคั่ญของนโยบาย แนวปฏิิบัติิและระบบการกำากับดููแลกิจการ
    ในรอบปีที่่�ผู้่านมา

6.3.1 การเปล่�ยนแปลงและการพัฒนาการท่ี่�สิำาค่ัญเก่�ยวกับการที่บที่วนนโยบาย แนวปฏิิบัติิ และระบบการกำากับ  
       ดููแลกิจการหรือกฎบัติรในรอบปีที่่�ผู้่านมา

1. ปรับปร่งกฎบัตุรคณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการบริหาร และกฎบัตุรคณะกรรมการตุรวจสำอบ เพื้ื�อให�สำอดำคล�องกับการปฏิบิัตุิงานใน
ปัจจ่บัน

2. ปรับปร่งนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอร์รัปชัื่น และแนวปฏิิบัติุตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอร์รัปชัื่น เพืื้�อให�สำอดำคล�องกับแบบประเมินตุนเอง 71 ข�อ  
ฉบับปรับปร่งของแนวร�วมตุ�อตุ�านของภูาคเอกชื่นไทย่ เพื้ื�อเตุรีย่มความพื้ร�อมสำำาหรับการตุ�ออาย่่สำมาชื่ิกครั�งที� 2 ของบริษััท

3. จัดำตุั�งคณะทำางานค่�มครองข�อมูลสำ�วนบ่คคลเพื้ื�อทำาหน�าที�ดำำาเนนิงานดำ�านค่�มครองข�อมูลสำ�วนบ่คคลให�เป็นไปตุามพื้ระราชื่บัญญตัุคิ่�มครอง
ข�อมูลสำ�วนบ่คคล พื้.ศ. 2562

4. จัดำทำานโย่บาย่ค่�มครองข�อมูลสำ�วนบ่คคล เพื้ื�อเป็นแนวทางปฏิิบัตุิตุามพื้ระราชื่บัญญัตุิค่�มครองข�อมูลสำ�วนบ่คคล พื้.ศ. 2562
5. จัดำทำานโย่บาย่การกำากับดำูแลและการบริหารบริษััทย่�อย่ และบริษััทร�วม
6. จัดำทำานโย่บาย่และแผนการบริหารความเสำี�ย่ง
7. จัดำอบรม  และ Kick Off  กระบวนการและแนวปฏิบิัตุิตุามพื้ระราชื่บัญญัตุิค่�มครองข�อมูลสำ�วนบ่คคล พื้.ศ. 2562
8. จัดำอบรมและทดำสำอบเกี�ย่วกับนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอร์รปัชัื่น และข�อปฏิบัิตุติุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอร์รปัชัื่นและจริย่ธุรรมกับความย่ั�งย่นื

องค์กร ผ�านระบบ ICC  e - Leaning 

6.3.2 การนำาหลักการกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่สิำาหรับบริษััที่จดูที่ะเบ่ยนปี 2560 (CG Code) มาปรับใชุ�
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษััทไดำ�พื้ิจารณาและทบทวนการนำาหลักปฏิิบัตุิตุามหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี สำำาหรับบริษััทจดำทะเบีย่น ปี 2560 

(CG Code) ของ ก.ล.ตุ. มาปฏิิบัตุิปรับใชื่�ตุามความเหมาะสำมกับการดำำาเนินธุ่รกิจของบริษััท รวมทั�งไดำ�มอบหมาย่ให�คณะกรรมการธุรรมาภิูบาล 
กำากับดำแูลให�มีการปฏิบัิตุติุามหลกัปฏิบัิตุิใน CG Code เพื้ื�อให�มั�นใจว�า  มกีระบวนการที�ไดำ�ปรบัใชื่�ให�เหมาะสำมกับธุ่รกิจ และนำาไปสำู�ผลการปฏิบัิตุทีิ�สำร�าง
ค่ณค�าให�แก�กิจการอย่�างย่ั�งย่ืน สำำาหรับสำ�วนที�ย่ังไม�ไดำ�ปฏิิบัตุิ บริษััทฯ จะนำาไปเป็นแนวทางในการปรับใชื่�ให�เหมาะสำมตุ�อไป

ข�อที่่�ยังไม่ไดู�ปฏิิบัติิ เหติ้ผู้ล

1. คณะกรรมการบริษััทมีการกำาหนดำนโย่บาย่จำากัดำจำานวนบริษััทจดำทะเบีย่นที� คณะกรรมการบริษััทไม�ไดำ�มีนโย่บาย่จำากัดำจำานวนบริษััทจดำทะเบีย่นที�กรรมการ

กรรมการแตุ�ละคนจะดำำารงตุำาแหนง่กรรมการไดำ�ไม�เกนิ  5 แห�ง ไว�ในนโย่บาย่ แตุ�ละคนไปดำำารงตุำาแหน่งกรรมการไว�ไม�เกิน 5 แห�ง เน่�องจากคณะกรรมการ

กำากับดำูแลกิจการของบริษััท บริษััทเชื่ื�อว�าความสำามารถ่ทางธุ่รกิจและความเชื่ี�ย่วชื่าญของกรรมการแตุ�ละ

คนนั�นไม�ไดำ�ขึ�นอยู่�กับจำานวนบริษััทที�ดำำารงตุำาแหน่ง  ตุราบเท�าที�กรรมการคน

นั�นมีความสำามารถ่และมีความตุั�งใจในการปฏิบิัตุิหน�าที�ของตุนตุามที�ไดำ�รับ

ความไว�วางใจจากคณะกรรมการบริษััทและผู�ถ่ือห่�น

อีกทั�งไม�มีกรรมการบริษััทท�านใดำดำำารงตุำาแหน่งกรรมการบริษััทในบริษััท

จดำทะเบีย่นมากกว�า  5 บริษััท

2. คณะกรรมการบริษััทมีการกำาหนดำนโย่บาย่จำากัดำจำานวนปีในการดำำารง คณะกรรมการบริษััทไม�ไดำ�กำาหนดำนโย่บาย่จำากัดำจำานวนปีในการดำำารงตุำาแหน่ง

ตุำาแหน่งของกรรมการอิสำระไว�ไม�เกิน 9 ปี ของกรรมการอิสำระ เน่�องจากกรรมการอิสำระของบริษััทย่ังคงปฏิิบัตุิหน�าที�

กรรมการดำ�วย่ความเป็นอิสำระ ไม�มีผลประโย่ชื่น์สำ�วนตุัวที�อาจขัดำแย่�งกับผล

ประโย่ชื่น์ของบริษััท และตุัดำสำินใจโดำย่คำานึงถ่ึงผลประโย่ชื่น์สำูงสำ่ดำของบริษััท 

ตุลอดำจนมีความเป็นอิสำระจากฝั่าย่บริหารและผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ�ของบริษััท

3. ประธุานคณะกรรมการสำรรหา  และประธุานคณะกรรมการพิื้จารณาค�าตุอบแทน  ถ่ึงแม�ประธุานคณะกรรมการสำรรหา และคณะกรรมการพื้ิจารณาค�าตุอบแทน

เป็นกรรมการอสิำระ และคณะกรรมการสำรรหา และคณะกรรมการพื้จิารณาค�า ของบริษััท ไม�ไดำ�เป็นกรรมการอิสำระ แตุ�ท่กคนเป็นกรรมการที�มีความรู�

ตุอบแทนประกอบดำ�วย่กรรมการอิสำระเป็นสำ�วนใหญ� ประสำบการณ์ในการทำาหน�าที�ดำังกล�าวเป็นระย่ะเวลานาน  อีกทั�งไดำ�ปฏิิบัตุิ

หน�าที�ดำ�วย่ความรับผิดำชื่อบ ซื่ื�อสำัตุย่์สำ่จริตุ และไม�ไดำ�ออกเสำีย่งในวาระที�ตุนมี

สำ�วนไดำ�เสำีย่



ข�อที่่�ยังไม่ไดู�ปฏิิบัติิ เหติ้ผู้ล

4. ประธุานกรรมการบริษััทเป็นกรรมการอิสำระ ถึ่งแม�ประธุานกรรมการบริษััทไม�เป็นกรรมการอิสำระ  แตุ�ประธุานกรรมการ

บริษััท ไดำ�ทำาหน�าที�กำากับดูำแลบริษััทอย่�างเป็นธุรรม โปร�งใสำ โดำย่คำานึงถึ่งผล

ประโย่ชื่น์ของบริษััทเป็นสำำาคัญ  และไม�เอื�อผลประโย่ชื่น์ของบ่คคลใดำบ่คคลหนึ�ง  

อีกทั�งยั่งสำนับสำน่นและสำ�งเสำริมให�กรรมการบริษััท  และกรรมการอิสำระไดำ�ร�วม

อภิูปราย่และแสำดำงความเห็นอย่�างเป็นอิสำระ

6.3.3 ข�อมูลการปฏิิบัติิในเรื�องอื�นๆ  ติามหลักการกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่เพื�อรองรับการประเมินติ่างๆ
คณะกรรมการบริษััทตุระหนักถ่ึงบทบาทหน�าที�ในฐานะผู�นำาองค์กร เข�าใจประโย่ชื่น์และหลักปฏิิบัตุิตุามหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี  สำำาหรับ

บริษััทจดำทะเบีย่น ปี 2560  (CG Code) ในการนำาไปใชื่�สำร�างค่ณค�าให�กับกิจการอย่�างย่ั�งย่ืน  จึงให�ความสำำาคัญตุ�อการสำร�างระบบการกำากับดำูแลกิจการ
ที�ดำี และม่�งมั�นที�จะย่กระดำับมาตุรฐานการกำากับดำูแลกิจการอย่�างตุ�อเน่�อง เพื้ื�อให�การดำำาเนินธุ่รกิจของบริษััท เป็นไปดำ�วย่ความโปร�งใสำ มีประสำิทธุิภูาพื้  
มั�นคงและเจริญเตุิบโตุอย่�างย่ั�งย่ืน  ตุลอดำจนเพื้ิ�มมูลค�าทางเศรษัฐกิจและความมั�งคั�งในระย่ะย่าวให�แก�ผู�ถ่ือห่�น และสำร�างความเป็นธุรรมตุ�อผู�มีสำ�วนไดำ�
เสำยี่ท่กฝ่ัาย่  โดำย่มีนโย่บาย่ในการบรหิารงานภูาย่ใตุ�สำภูาวะเศรษัฐกจิและสำงัคมที�เปลี�ย่นแปลงอย่�างสำมดำล่บนพืื้�นฐานของเศรษัฐกจิพื้อเพื้ยี่ง  และสำอดำคล�อง
ตุามหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำีสำำาหรับบริษััทจดำทะเบีย่น ปี 2560 (CG Code)       

จากการพื้ฒันาหลกัการกำากบัดำแูลกจิการที�ดำอีย่�างตุ�อเน่�องเพื้ื�อให�สำอดำคล�องกบัหลกัการกำากบัดำแูลกจิการที�ดำ ีสำำาหรบับรษัิัทจดำทะเบยี่น  ป ี2560 
(CG Code) ของ ก.ล.ตุ. และสำอดำคล�องกับหลักเกณฑี์ ASEAN CG Scorecard, Corporate Governance Report (CGR) และโครงการประเมินค่ณภูาพื้
การจัดำประชื่่มผู�ถ่ือห่�น และสำภูาพื้แวดำล�อมที�เปลี�ย่นแปลงไป

สำ�งผลให�บริษััทฯ ไดำ�รับผลการประเมินการกำากับดำูแลกิจการ และรางวัลแห�งความภูาคภููมิใจ ดำังน้�
1.  ผลการประเมินการกำากับดูำแลกิจการบริษััทจดำทะเบีย่น (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสำมาคมสำ�งเสำริม 

สำถ่าบันกรรมการบริษััทไทย่ ซึื่�งไดำ�รับการสำนับสำน่นจาก ก.ล.ตุ. และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ จัดำอยู่�ในระดำับ “ดำีเลิศ” (ระดำับ  
5 ดำาว)          ตุ�อเน่�องเป็นปีที� 5

2.  ผลการประเมินค่ณภูาพื้การจัดำประชื่่มผู�ถ่ือห่�นสำามัญประจำาปี  2564 จากสำมาคมสำ�งเสำริมผู�ลงท่นไทย่จัดำอยู่�ในระดำับ “ดำีเลิศ”



 7.  โค่รงสิร�างการกำากับดููแลกิจการ และข�อมูลสิำาค่ัญเก่�ยวกับค่ณะกรรมการ 
     ค่ณะกรรมการชุ้ดูย่อย ผูู้�บริหาร พนักงาน และอื�นๆ

7.1  โค่รงสิร�างการกำากับดููแลกิจการ

บริษััทฯ ม่�งเน�นการพื้ัฒนาอย่�างย่ั�งย่ืนในท่กมิตุิ โดำย่มอบหมาย่หน�าที�ความรับผิดำชื่อบ ตุามโครงสำร�างการจัดำองค์กรของบริษััท ณ 31 ธุันวาคม 
2564 และไดำ�เผย่แพื้ร�ผ�านทาง Website ของบริษััท http://www.icc.co.th

1 4 คือ ผู�บริหารของบริษััทตุามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ตุ.1 4 คือ ผู�บริหารของบริษััทตุามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ตุ.
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7.2 ข�อมูลเก่�ยวกับค่ณะกรรมการ

7.2.1 องค่์ประกอบของค่ณะกรรมการบริษััที่
บริษััทฯ กำาหนดำให�มีคณะกรรมการของบริษััทไม�น�อย่กว�า 5 คน (ตุาม พื้.ร.บ. มหาชื่น) ค่ณสำมบัตุิของกรรมการ
1.  การเป็นบ่คคลธุรรมดำา
2.  บรรล่นิตุิภูาวะ
3.  ไม�เป็นบ่คคลล�มละลาย่ คนไร�ความสำามารถ่ หรือคนเสำมือนไร�ความสำามารถ่
4.  ไม�เคย่รับโทษัจำาค่ก โดำย่คำาพื้ิพื้ากษัาถ่ึงที�สำ่ดำให�จำาค่กในความผิดำเกี�ย่วกับทรัพื้ย่์ที�ไดำ�กระทำาโดำย่ท่จริตุ
5.  ไม�เคย่ถู่กลงโทษัไล�ออกหรือปลดำออกจากราชื่การ หรือองค์กรหรือหน่วย่งานของรัฐ ฐานท่จริตุตุ�อหน�าที�
ณ 31 ธุันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษััท มีจำานวน 12 คน ประกอบดำ�วย่
 -  กรรมการที�ไม�ไดำ�เป็นผู�บริหาร                         8    คน (ซื่ึ�งเป็นกรรมการอิสำระ 4 คน)
 -  กรรมการที�เป็นผู�บริหาร                                 4    คน 
คณะกรรมการบริษััทไดำ�รับการแตุ�งตุั�งจากที�ประช่ื่มผู�ถ่ือห่�น และตุ�องมีค่ณสำมบัตุิครบถ่�วน ไม�มีลักษัณะตุ�องห�ามตุามกฎหมาย่ว�าดำ�วย่บริษััท

มหาชื่นจำากดัำ ข�อกำาหนดำของสำำานกังาน ก.ล.ตุ. และข�อกำาหนดำของตุลาดำหลกัทรพัื้ย่แ์ห�งประเทศไทย่ ตุ�องเปน็ผู�มคีวามรู� ความสำามารถ่ ความเชื่ี�ย่วชื่าญ  
และประสำบการณ์ที�สำามารถ่เอื�อประโย่ชื่น์ให�กับบริษััทไดำ�เป็นอย่�างดีำ มีความท่�มเทและสำามารถ่อ่ทิศเวลาอย่�างเต็ุมที�ในการปฏิิบัติุหน�าที�ตุามความรับผิดำชื่อบ  
มีภูาวะผู�นำา มีวิสำัย่ทัศน์กว�างไกล เป็นผู�มีค่ณธุรรมและจริย่ธุรรม รวมทั�งมีประวัตุิการทำางานที�ดำี

คณะกรรมการบริษััทกำาหนดำโครงสำร�างคณะกรรมการบริษััท  ให�มีความหลากหลาย่  (Board Diversity)  ประกอบดำ�วย่  บ่คคลที�มีความรู� ความ
สำามารถ่ ประสำบการณ์ที�หลากหลาย่วิชื่าชื่ีพื้ ทั�งดำ�านการบริหารการจัดำการ การตุลาดำ กฎหมาย่ และบัญชื่ีการเงิน ไม�จำากัดำเพื้ศ และมีค่ณสำมบัตุิตุามที�
กฎหมาย่กำาหนดำ

โครงสำร�างคณะกรรมการ และการจัดำการของบริษััทมีการตุรวจสำอบ และมีการถ่�วงดำ่ลของกรรมการที�ไม�เป็นผู�บริหาร
คณะกรรมการบริษััทประกอบดำ�วย่ กรรมการอิสำระ 4 คน คิดำเป็น 33.33 % ของกรรมการทั�งคณะ ซื่ึ�งเป็นสำัดำสำ�วนตุามมาตุรฐานข�อกำาหนดำของ

คณะกรรมการกำากับตุลาดำท่น ซื่ึ�งกำาหนดำไว� 1/3  =  33.33%     
คณะกรรมการบริษััท ประกอบดำ�วย่ กรรมการตุรวจสำอบ 4 คน ที�มีความเป็นอิสำระ โดำย่มีหน�าที�ลักษัณะเดีำย่วกับที�กำาหนดำในข�อบังคับ

ตุลาดำหลักทรัพื้ย์่แห�งประเทศไทย่ มีความรู�และประสำบการณ์ที�จะสำอบทานความน่าเชืื่�อถื่อของงบการเงิน รวมทั�งทำาหน�าที�อื�นในฐานะกรรมการตุรวจ
สำอบไดำ�

นอกจากน้�  คณะกรรมการบริษััทที�ไม�ไดำ�เป็นกรรมการบริหาร  และมีประสำบการณ์ในธุ่รกิจหลักของบริษััท มีจำานวน 4 คน
ประธุานกรรมการของบริษััทมิไดำ�เป็นผู�บริหาร และมิใชื่�เป็นบ่คคลเดีำย่วกับประธุานกรรมการบริหาร โดำย่ในการบริหารงานไดำ�มีการแบ�งแย่ก

บทบาทอำานาจหน�าที�อย่�างชื่ดัำเจน  ระหว�างกรรมการกบัฝัา่ย่จดัำการ  นอกจากน้�ประธุานกรรมการย่งัไดำ�สำ�งเสำรมิให�กรรมการท่กคนไดำ�มโีอกาสำร�วมอภูปิราย่
และแสำดำงความคิดำเห็นอย่�างเตุ็มที�ในที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััท โดำย่ให�เวลาอย่�างเพื้ีย่งพื้อและเหมาะสำม



ชุื�อ

ระยะเวลาการ
ดูำารงติำาแหน่ง
กรรมการบริษััที่

 (สิิ�นสิ้ดู 31 
ธิ.ค่.64) ( ปี )

ค่ณะกรรมการ
บริษััที่

ค่ณะ
กรรมการ
ติรวจสิอบ

ค่ณะ
กรรมการ
พิจารณา

ค่่า
ติอบแที่น

ค่ณะ
กรรมการ
สิรรหา

ค่ณะ
กรรมการ
บริหาร

ค่วามเส่ิ�ยง

ค่ณะ
กรรมการ
ธิรรมา
ภิบาล

ค่ณะกรรมการบริหาร

1. ค่ณบ่ณย่สิำทธิุ�     โชื่ควัฒนา √

2. ค่ณมนู            ลีลาน่วัฒน์ √

3. ค่ณบ่ญเกีย่รตุิ     โชื่ควัฒนา 48 ประธุานกรรมการ ประธุาน √

บริษััท

4 . ค่ณธุรรมรัตุน์      โชื่ควัฒนา 22 กรรมการผู�อำานวย่การ √ ประธุาน √ กรรมการผู�อำานวย่การ  และ

และประธุาน ประธุานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

5. ดำร.ธุีระพื้งษั์       วิกิตุเศรษัฐ 22 √ ประธุาน

6. ค่ณอมร           อัศวานันท์* 41 √ √ ประธุาน

7. ค่ณนพื้พื้ร        พื้งษั์เวชื่ 7 √ √ ประธุาน

8. ดำร.อน่ชิื่ตุ         อน่ชิื่ตุาน่กูล 2 √ √

9.  ค่ณสำมพื้ล        ชื่ัย่สำิริโรจน์ 13 √

10.  ค่ณมัญช่ื่สำา       ธีุรพื้งษ์ัพิื้พัื้ฒน์ 6 √ √ √ √ √ ผู�อำานวย่การฝ่ัาย่สำำานักงานบริษััท

11.  ค่ณกอบสำ่ข       แสำงสำวัสำดำิ� 6 √

12.  ดำร.ส่ำรัตุน์         วงศ์รัตุนภัูสำสำร 5 √

13. ค่ณวิริทธิุ�พื้ล      ชัื่ย่ถ่าวรเสำถี่ย่ร 8 เดำือน √ √ ผู�อำานวย่การฝ่ัาย่ I

14. ค่ณชัื่ย่ลดำา        ตัุนติุเวชื่ก่ล 3 √ √

15.  ค่ณรมิดำา รัสำเซื่ลล์ มณ้เสำถี่ย่ร ผู�อำานวย่การฝั่าย่  B

16.  ค่ณบ่ษับง         มิ�งขวัญยื่น ผู�อำานวย่การฝั่าย่  H

17.  ค่ณนงลักษัณ์     เตุชื่ะบ่ญเอนก ผู�อำานวย่การฝ่ัาย่  M, O

18.  ค่ณณัฐพัื้ฒน์      เพ็ื้ชื่รรัตุนาภูรณ์ √ ผู�อำานวย่การฝั่าย่บริหารการขาย่

19. ค่ณเย่าวลักษัณ์   นามกรณ์ √

20. ค่ณโย่ธุิน         สำ่วรรณเกษัร์ √ รักษัาการผู�อำานวย่การ

ฝั่าย่สำนับสำน่นธุ่รกิจ

21. ดำร.จีรภูัทร       เจริญชื่ัย่กรณ์ √

22. ค่ณดำวงฤดำี       มิลินทางกูร √ √

23. ดำร.เพื้็ญนภูา     ธุนสำารศิลป์

รวม 12 4 3 5 8 5 8

หมาย่เหตุ่  : 1.  กรรมการและผู�บริหารของบริษััทท่กท�าน ไม�มีลักษัณะตุ�องห�ามตุามกฎหมาย่ และไม�มีประวัตุิกระทำาผิดำ
  2. *กรรมการตุรวจสำอบ ที�มีความรู�และประสำบการณ์ในการสำอบทานงบการเงินของบริษััท

#   2    ไม�ไดำ�เป็นกรรมการบริษััท   26  เมษัาย่น  2564       
#   3    ไม�ไดำ�เป็นประธุานกรรมการบริหาร  21  พื้ฤษัภูาคม 2564       
#   4    เข�าเป็นประธุานกรรมการบริหาร  21  พื้ฤษัภูาคม 2564
#  12    ไม�ไดำ�เป็นกรรมการบริหาร     21  พื้ฤษัภูาคม 2564
#  13    เข�าเป็นกรรมการบริษััท      26  เมษัาย่น  2564
#  18    ไม�ไดำ�เป็นผู�อำานวย่การฝั่าย่บัญชื่ีการเงิน    7  กรกฎาคม 2564
#  19    เข�าเป็นรักษัาการผู�อำานวย่การฝั่าย่บัญชื่ีการเงิน   7  กรกฎาคม 2564
    และ  CFO       20  สำิงหาคม 2564
#  20    เข�าเป็นกรรมการบริหาร             21  พื้ฤษัภูาคม 2564
#  23    ไม�ไดำ�เป็นกรรมการบริหารและผู�อำานวย่การฝั่าย่ V  1  พื้ฤษัภูาคม 2564

7.2.2 ข�อมูลค่ณะกรรมการและผูู้�ม่อำานาจค่วบค่้มบริษััที่
โครงสำร�างกรรมการของบริษััท ประกอบดำ�วย่คณะกรรมการ 7 ชื่่ดำ ดำังราย่ละเอีย่ดำ



อำานาจของค่ณะกรรมการบริษััที่
กรรมการสำองในเจ็ดำคนลงลาย่มือชื่ื�อร�วมกันและประทับตุราสำำาคัญของบริษััท กรรมการลงลาย่มือชื่ื�อประกอบดำ�วย่ :
 1. นาย่บ่ญเกีย่รตุิ     โชื่ควัฒนา    
 2. นาย่ธุรรมรัตุน์      โชื่ควัฒนา
 3. นาย่สำมพื้ล  ชื่ัย่สำิริโรจน์
 4. นางสำาวมัญชื่่สำา    ธีุรพื้งษั์พื้ิพื้ัฒน์
 5. นางกอบสำ่ข     แสำงสำวัสำดำิ�   
 6. ดำร. สำ่รัตุน์  วงศ์รัตุนภูัสำสำร   
 7. นาย่วิริทธุิ�พื้ล  ชัื่ย่ถ่าวรเสำถ่ีย่ร   
กรรมการและผู�บริหารของบริษััทท่กท�าน ไม�มีลักษัณะตุ�องห�ามตุามกฎหมาย่และไม�มีประวัตุิการกระทำาผิดำ    
เลขาน่การบริษััท : นางดำวงฤดำี มิลินทางกูร

กระบวนการสิรรหากรรมการ
คณะกรรมการบรษัิัท แตุ�งตุั�งคณะกรรมการสำรรหา เปน็ผู�สำรรหาและกลั�นกรองบ่คคลที�เหมาะสำม โดำย่มกีระบวนการสำรรหาที�ชื่ดัำเจน และโปร�งใสำ  

คณะกรรมการสำรรหา จัดำทำาตุารางความรู� ความชื่ำานาญเฉพื้าะดำ�านของคณะกรรมการ  (Board Skill Matrix) เพื้ื�อใชื่�เป็นเกณฑี์การพื้ิจารณาค่ณสำมบัตุิ
ของกรรมการที�ตุ�องการสำรรหา โดำย่พิื้จารณาจากทักษัะที�จำาเป็น ซึื่�งยั่งขาดำอยู่�ในคณะกรรมการบริษััท และสำอดำคล�องกับกลย่่ทธุ์ในการดำำาเนินธุ่รกิจ  
ตุลอดำจน ความรู� ความชื่ำานาญ เฉพื้าะดำ�านของกรรมการเป็นราย่บ่คคล เพืื้�อให�มั�นใจว�าบ่คคลที�จะเข�ามาเป็นกรรมการบริษััทเป็นผู�มีความรู� ความ
สำามารถ่ และประสำบการณ์เหมาะสำม ก�อนเสำนอชื่ื�อ ให�คณะกรรมการบริษััทพื้ิจารณา

วาระการดูำารงติำาแหน่งกรรมการบริษััที่
กรรมการบริษััทแตุ�ละคนมีวาระการดำำารงตุำาแหน่งเป็นไปตุามข�อบังคับของบริษััท  และกฎบัตุรคณะกรรมการบริษััท ดำังน้�
1. ในการประชื่่มสำามัญประจำาปีท่กครั�ง ให�กรรมการบริษััทออกจากตุำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ�งในสำามเป็นอัตุรา ถ่�าจำานวนกรรมการบริษััทที�จะ

แบ�งออกให�ตุรงเปน็สำามสำ�วนไม�ไดำ�ก็ให�ออกโดำย่จำานวนใกล�ที�สำด่ำกับสำ�วนหนึ�งในสำาม โดำย่ที�กรรมการบริษััทซึื่�งพื้�นจากตุำาแหนง่แล�ว อาจไดำ�รับ
เลือกตุั�งใหม�ไดำ� ซื่ึ�งปัจจ่บันมีกรรมการบริษััททั�งสำิ�น 12 คน ดำังนั�นกรรมการบริษััทแตุ�ละคนจะดำำารงตุำาแหน่งวาระคราวละ  3 ปี

2. นอกจากการพื้�นจากตุำาแหน่งตุามวาระแล�ว กรรมการบริษััทจะพื้�นจากตุำาแหน่ง เมื�อลาออกหรือถ่ึงแก�กรรม  หรือขาดำค่ณสำมบัตุิ  หรือมี
ลักษัณะตุ�องห�ามตุามที�กฎหมาย่กำาหนดำ หรือที�ประชื่่มผู�ถ่ือห่�นมีมตุิถ่อดำถ่อนให�พื้�นจากตุำาแหน่ง  หรือศาลมีคำาสำั�งให�ออก

3. ในกรณที้�ตุำาแหนง่กรรมการบรษัิัทว�างลง เพื้ราะสำาเหตุอื่�นนอกจากถ่งึคราวออกตุามวาระ และย่งัคงเหลอืวาระไม�น�อย่กว�า  2 เดำอืน ให�คณะ
กรรมการบริษััทเลือกตุั�งบ่คคลที�มีค่ณสำมบัตุิครบถ่�วน เข�าเป็นกรรมการบริษััทแทนตุำาแหน่งที�ว�างลง บ่คคลซึื่�งเข�าเป็นกรรมการบริษััท 
ดำังกล�าว จะอยู่�ในตุำาแหน่งไดำ�เพื้ีย่งเท�าวาระที�เหลืออยู่�ของกรรมการบริษััทที�ตุนแทน

4. กรรมการบริษััทที�ลาออกก�อนครบวาระการดำำารงตุำาแหน่ง  ให�ย่ื�นหนังสำือลาออกตุ�อบริษััท การลาออกมีผลนับแตุ�วันที�หนังสำือลาออกไปถ่ึง
บริษััท

5. ที�ประชื่่มผู�ถื่อห่�นอาจลงมตุิให�กรรมการบริษััทคนใดำออกจากตุำาแหน่งก�อนถ่ึงคราวออกตุามวาระไดำ� ดำ�วย่คะแนนเสำีย่งไม�น�อย่กว�าสำามใน 
สำี�ของจำานวนผู�ถ่อืห่�นซึื่�งมาประช่ื่ม และมสีำทิธุอิอกเสำยี่งและมห่ี�นนบัรวมกนัไดำ�ไม�น�อย่กว�ากึ�งหนึ�งของจำานวนห่�นที�ถ่อืโดำย่ผู�ถ่อืห่�นที�มาประช่ื่ม
และมีสำิทธุิออกเสำีย่ง

7.2.3 ข�อมูลเก่�ยวกับบที่บาที่หน�าที่่�ของค่ณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษััทประกอบดำ�วย่บ่คคลซึื่�งมคีวามรู�  ความสำามารถ่  และประสำบการณ์หลากหลาย่ มคีวาม สำามารถ่เฉพื้าะดำ�านที�เปน็ประโย่ชื่น์

กับบริษััท เข�าใจบทบาทหน�าที� ความรับผิดำชื่อบ มีภูาวะผู�นำา มีบทบาทหน�าที�สำำาคัญในการชื่ี�แนะทิศทางการดำำาเนินงานของบริษััท มีการกำาหนดำวิสำัย่
ทัศน์ของบริษััทไว�อย่�างชัื่ดำเจน มีความเป็นอิสำระในการแสำดำงความคิดำเห็นและตัุดำสำินใจ กำากับดูำแลกิจการของบริษััทให�เป็นไปตุามวัตุถ่่ประสำงค์ และ 
เป้าหมาย่ที�ไดำ�กำาหนดำไว�ให�เกิดำประโย่ชื่น์สำูงสำ่ดำตุ�อบริษััทและผู�ถ่ือห่�น มีการบริหารงานโดำย่การกำาหนดำวิสำัย่ทัศน์/พื้ันธุกิจ เป้าหมาย่ กลย่่ทธุ์ แผนปฏิิบัตุิ
งานและงบประมาณประจำาปี เพื้ื�อให�บรรล่เป้าหมาย่ที�กำาหนดำไว� พื้ร�อมดำูแลให�บริษััทฯ มีการดำำาเนินกิจกรรมตุ�างๆ อย่�างถู่กตุ�องตุามกฎหมาย่ โดำย่นำา
หลักบรรษััทภูิบาลมาเป็นเครื�องมือ ในการบริหารจัดำการ เพื้ื�อเพื้ิ�มมูลค�าให�แก�กิจการ และผู�ถ่ือห่�น

คณะกรรมการบรษัิัท มกีารตุดิำตุามผลการดำำาเนนิงานของฝัา่ย่จดัำการ โดำย่กำาหนดำให�ราย่งานความก�าวหน�าของผลการดำำาเนนิงานและผลประกอบ
การของบริษััท และการถ่ือครองหลักทรัพื้ย่์ของกรรมการและผู�บริหารท่กเดำือนในการประช่ื่มคณะกรรมการบริษััท พื้ร�อมทั�งอน่มัตุิวิสำัย่ทัศน์/พื้ันธุกิจ  
เป้าหมาย่ กลย่่ทธุ์ แผนงาน และงบประมาณประจำาปีของปีถ่ัดำไป

กรรมการและผู�บริหารของบริษััทปฏิิบัตุิหน�าที�เพื้ื�อประโย่ชื่น์ของบริษััทและผู�ถ่ือห่�น  โดำย่มีโครงสำร�างการบริหารที�ชื่ัดำเจน ถ่�วงดำ่ล และสำามารถ่
ตุรวจสำอบไดำ�

ในปีที�ผ�านมา ไม�ปรากฏิบริษััทฯ 
- มีการกระทำาที�ขัดำตุ�อกฎระเบีย่บที�ร�าย่แรง
- มีการกระทำาผิดำดำ�านการท่จริตุ หรือกระทำาผิดำจริย่ธุรรม
- มีกรณ้ที�กรรมการที�ไม�เป็นผู�บริหารลาออก เน่�องจากประเดำ็นการกำากับดำูแลกิจการของบริษััท
- มีกรณ้เกี�ย่วกับชื่ื�อเสำีย่งในทางลบของบริษััท เน่�องจากความล�มเหลวในการทำาหน�าที�สำอดำสำ�องดำูแลของคณะกรรมการ



หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบของค่ณะกรรมการบริษััที่
-  อำานาจดูำาเนินการ

1. พื้ิจารณาแตุ�งตุั�งกรรมการบริหาร กรรมการตุรวจสำอบ กรรมการพิื้จารณาค�าตุอบแทน กรรมการสำรรหา กรรมการบริหารความเสำี�ย่ง 
กรรมการธุรรมมาภูิบาล และกำาหนดำขอบเขตุอำานาจหน�าที�

2. แตุ�งตุั�ง ถ่อดำถ่อน มอบอำานาจหน�าที� ให�แก�ที�ปรึกษัาคณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการชื่่ดำตุ�าง ๆ และ/หรือบ่คคลอื�นใดำไปปฏิิบัตุิ
3. พื้ิจารณาอน่มัตุิการกู�เงิน/ คืนเงินกู� ในวงเงินที�เกิน 50 ล�านบาท และการออกห่�นกู� เพื้ื�อใชื่�เป็นเงินท่นหม่นเวีย่นของกิจการ
4. พื้ิจารณาอน่มัตุิการให�กู�ย่ืม/ ย่กเลิกการให�กู�ย่ืม ในวงเงินที�เกิน 50 ล�านบาท
5. พื้ิจารณาอน่มัตุิการซื่ื�อ/ ย่กเลิก/ ขาย่ทรัพื้ย่์สำิน เงินลงท่น ค�าใชื่�จ�าย่ตุ�าง ๆ ในวงเงินที�เกิน  50 ล�านบาท
6. พิื้จารณาอน่มัติุการเข�าคำ�าประกัน/ ย่กเลิกการคำ�าประกัน การรับผิดำชื่อบ/ย่กเลิกความรับผิดำชื่อบตุ�อบ่คคล/ บริษััท ในวงเงินที�เกิน 50 ล�านบาท
7. พื้ิจารณาอน่มัตุินโย่บาย่การลงท่นในเงินลงท่นบริษััทตุ�าง ๆ ในวงเงินที�เกิน  50 ล�านบาท
8. พื้ิจารณาอน่มัตุิการปรับสำภูาพื้ ทำาลาย่  ตุัดำบัญชื่ี ซื่ึ�งสำินทรัพื้ย่์ถ่าวรและสำินทรัพื้ย่์ที�ไม�มีตุัวตุนที�เลิกใชื่� ชื่ำาร่ดำ สำูญหาย่ ถู่กทำาลาย่ เสำื�อม

สำภูาพื้ หรือล�าสำมัย่ไม�สำามารถ่ใชื่�งานไดำ� มีมูลค�าทางบัญชื่ีรวมในวงเงินสำ�วนที�เกิน 50 ล�านบาท
9. พื้ิจารณาอน่มัตุิการปรับสำภูาพื้ราคา การทำาลาย่ ซื่ึ�งวัตุถ่่ดำิบ และ/หรือสำินค�าคงเหลือที�เสำื�อมสำภูาพื้ หรือล�าสำมัย่ ซื่ึ�งจะทำาให�มีมูลค�าทาง

บัญชื่ีลดำลง ในวงเงินสำ�วนที�เกิน 50 ล�านบาท
10. พื้ิจารณาอน่มัตุิการเข�าทำาราย่การกับบ่คคลที�เข�าข�าย่ราย่การที�เกี�ย่วโย่ง
11. ฟั้องร�องคดำีแพื้�ง คดำีอาญา ย่ื�นข�อพื้ิพื้าทอน่ญาโตุตุ่ลาการ ร�องท่กข์ตุ�อพื้นักงานสำอบสำวน กล�าวหาผู�กระทำาความผิดำตุ�อบริษััท เพื้ื�อให�

ดำำาเนินคดำีอาญา และแตุ�งตุั�งตุัวแทนชื่�วง เพื้ื�อการดัำงกล�าวน้� ทั�งมีอำานาจถ่อนคำาร�องท่กข์ และตุกลงประน้ประนอมย่อมความและรับเงินแทนบริษััท  
แตุ�งตุั�งทนาย่ว�าความ เพื้ื�อฟัอ้งหรอืยื่�นคำาให�การตุ�อศาลท่กศาล เพื้ื�อดำำาเนนิคดำแีทนบรษัิัทจนกว�าคดำถี่งึที�สำด่ำ สำำาหรบัเรื�องที�มิใชื่�ปกตุวิสิำยั่ทางการค�า และ/
หรือ ที�เป็นปกตุิวิสำัย่ทางการค�า 

ในกรณที้�มคีวามจำาเป็นตุ�องดำำาเนินการเป็นการรีบดำ�วน มอบอำานาจให�กรรมการผู�อำานวย่การเป็นผู�อนมั่ติุในเรื�องดัำงกล�าว  และให�นำาเสำนอ
ที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััททราบในคราวถ่ัดำไป

12. บรรดำาอำานาจดำำาเนนิการของคณะกรรมการบรษัิัทที�เกี�ย่วข�องกบัเรื�องการไดำ�มาหรอืจำาหนา่ย่ไปซึื่�งสำนิทรพัื้ย่แ์ละการทำาราย่การที�เกี�ย่วโย่ง
กัน  ให�ปฏิิบัตุิตุามประกาศคณะกรรมการกำากับตุลาดำท่น

13. เสำนอการเพื้ิ�มท่น ลดำท่น การเปลี�ย่นแปลงมูลค�าห่�น การแก�ไขเปลี�ย่นแปลงหนังสำือบริคณห์สำนธุิ ข�อบังคับและ/หรือ วัตุถ่่ประสำงค์ของ
บริษััท ตุ�อผู�ถ่ือห่�น

14. พื้ิจารณาอน่มัตุิการก�อตุั�ง ควบรวม หรือเลิกบริษััทย่�อย่
15. อน่มัตุิการเข�าทำานิตุิกรรมที�มิใชื่�ธุ่รกรรมทางการเงิน  ในวงเงินสำ�วนที�เกิน 50 ล�านบาท  
16. อน่มัตุิการไดำ�รับหรือย่กเลิกวงเงินสำินเชื่ื�อ ในวงเงินสำ�วนที�เกิน 50 ล�านบาท
17. มอบอำานาจให�ฝั่าย่จัดำการ พื้นักงานระดำับบริหารของบริษััท หรือบ่คคลอื�นใดำทำาการแทนไดำ�
18. มีอำานาจเชื่ิญฝั่าย่จัดำการ ผู�บริหาร และพื้นักงานของบริษััทที�เกี�ย่วข�องมาชื่ี�แจง ให�ความเห็น ร�วมประชื่่ม หรือสำ�งเอกสำารตุามที�เห็นว�า

เกี�ย่วข�องจำาเป็น
19. ปรึกษัาผู�เชื่ี�ย่วชื่าญ หรือ ที�ปรึกษัาของบริษััท (ถ่�ามี) หรือ จ�างที�ปรึกษัา หรือผู�เชื่ี�ย่วชื่าญภูาย่นอก ในกรณ้จำาเป็นดำ�วย่ค�าใชื่�จ�าย่ของบริษััท
20. แตุ�งตุั�งและถ่อดำถ่อนเลขาน่การบริษััท

- หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบ
1. ปฏิิบัตุิหน�าที�จัดำการบริษััทให�เป็นไปตุามกฎหมาย่ ตุามกฎระเบีย่บปฏิิบัตุิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์ และกฎ

ระเบีย่บข�อบังคับของตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ ตุามวัตุถ่่ประสำงค์และข�อบังคับของบริษััท ตุลอดำจนตุามมตุิที�ประชื่่มผู�ถ่ือห่�นของบริษััท
2. รับผิดำชื่อบตุ�อผู�ถ่ือห่�นของบริษััทโดำย่สำมำ�าเสำมอ

-  บริหารงานเพื้ื�อรักษัาผลประโย่ชื่น์ตุ�อผู�ถ่ือห่�น
-  เปิดำเผย่ข�อมูลอย่�างถู่กตุ�อง ครบถ่�วน มีมาตุรฐานและเชื่ื�อถ่ือไดำ�
-  ราย่งานผลการดำำาเนินงานที�ถู่กตุ�อง ครบถ่�วนและทันตุ�อเหตุ่การณ์
-  จัดำสำรรผลตุอบแทนให�กับผู�ถ่ือห่�นอย่�างเหมาะสำมและค่�มค�า

3. กำาหนดำนโย่บาย่ ทิศทาง และเป้าหมาย่การดำำาเนินงานของบริษััท กำากับควบค่มดำูแลให�ฝั่าย่จัดำการดำำาเนินการให�เป็นไปตุามนโย่บาย่ที�
กำาหนดำไว�อย่�างมีประสำิทธุิภูาพื้และประสำิทธุิผล เพื้ื�อเพื้ิ�มพืู้นมูลค�าทางเศรษัฐกิจให�แก�กิจการ และความมั�งคั�งสำูงสำ่ดำให�แก�ผู�ถ่ือห่�น

4. ควบค่มการดำำาเนินกิจการของบริษััทตุลอดำเวลา รวมทั�งตุิดำตุามพื้ันธุะที�กำาหนดำในสำัญญาที�เกี�ย่วข�องของบริษััท
5. อน่มัตุิแผนงานและงบประมาณประจำาปี รวมทั�งกำากับดำูแลการปฏิิบัตุิงานของฝั่าย่จัดำการให�เป็นไปตุามกฎหมาย่ นโย่บาย่ และแผนงาน

ที�กำาหนดำไว�อย่�างมีประสำิทธุิภูาพื้และประสำิทธุิผล
6. สำ�งเสำริมให�จัดำทำานโย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการ จริย่ธุรรม และจรรย่าบรรณธุ่รกิจที�เป็นลาย่ลักษัณ์อักษัร เพื้ื�อให�กรรมการบริษััท ผู�บริหาร 

และพื้นักงาน ใชื่�เป็นแนวทางการปฏิบิัตุิในการดำำาเนินธุ่รกิจ และตุิดำตุามให�มีการปฏิิบัตุิตุามอย่�างจริงจัง
7. กำาหนดำนโย่บาย่และกำากับดำูแลให�มีระบบที�สำนับสำน่นการตุ�อตุ�านท่จริตุคอร์รัปชื่ันที�มีประสำิทธุิภูาพื้ เพื้ื�อให�มั�นใจว�าฝั่าย่จัดำการไดำ�ตุระหนัก

ถ่ึงความสำำาคัญกับการตุ�อตุ�านการท่จริตุคอร์รัปชื่ัน และปลูกฝัังจนเป็นวัฒนธุรรมองค์กร



8. จัดำให�มีระบบควบค่มภูาย่ในที�เพื้ีย่งพื้อ เหมาะสำม เพื้ื�อให�มั�นใจว�า การทำาราย่การตุ�างๆ ไดำ�รับอน่มัตุิจากผู�มีอำานาจ มีการสำอบทาน และ
จัดำทำาบัญชื่ีที�ถู่กตุ�อง ตุลอดำจนมีระบบตุ�างๆ ที�สำามารถ่ป้องกันการนำาทรัพื้ย่์สำินของบริษััทไปใชื่�ในทางมิชื่อบ

9. การทำาราย่การที�อาจมีความขัดำแย่�งของผลประโย่ชื่น์ ตุ�องมีการพื้ิจารณาอย่�างรอบคอบ มีแนวทางที�ชื่ัดำเจนและเป็นไปเพื้ื�อผลประโย่ชื่น์
ของบริษััทและผู�ถ่ือห่�น โดำย่ผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ไม�มีสำ�วนร�วมในการตุัดำสำินใจ และปฏิบิัตุิตุามข�อกำาหนดำเกี�ย่วกับขั�นตุอนการดำำาเนินการและการเปิดำเผย่ข�อมูล
ของราย่การที�อาจมีความขัดำแย่�งของผลประโย่ชื่น์ให�ถู่กตุ�อง

10. สำอบทานและให�ความเห็นชื่อบในงบการเงิน ราย่งานทางการเงิน ที�ผู�สำอบบัญชื่ีไดำ�ตุรวจสำอบ และหรือสำอบทานแล�ว  และผ�านความเห็น
ชื่อบจากคณะกรรมการตุรวจสำอบแล�ว

11. รับทราบราย่งานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
12. เรีย่กประชื่ม่ผู�ถ่อืห่�น  โดำย่กำาหนดำวัน เวลา สำถ่านที� ที�จดัำประช่ื่มผู�ถ่อืห่�นรวมทั�งกำาหนดำระเบีย่บวาระการประช่ื่มผู�ถ่อืห่�น ตุลอดำจนกำาหนดำ

อัตุราการจ�าย่เงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษััทเกี�ย่วกับเรื�องที�เสำนอตุ�อผู�ถื่อห่�น  ในระหว�าง 21 วันก�อนวันประช่ื่มผู�ถื่อห่�นแตุ�ละครั�ง  
บริษััทจะงดำรับลงทะเบีย่นการโอนห่�นก็ไดำ� โดำย่ประกาศให�ผู�ถ่ือห่�นทราบ ณ สำำานักงานใหญ� และสำำานักงานสำาขาของบริษััทไม�น�อย่กว�า 14 วัน ก�อนวัน
งดำรับลงทะเบีย่นการโอนห่�น หรือ กำาหนดำวันเพื้ื�อกำาหนดำราย่ชื่ื�อผู�ถ่ือห่�น (Record Date : RD) ล�วงหน�าก�อนวันประชื่่มผู�ถ่ือห่�นไม�เกิน 2 เดำือน เพื้ื�อสำิทธุิ
ในการเข�าร�วมประชื่่มผู�ถ่ือห่�น และสำิทธุิในการรับเงินปันผล

13. จัดำทำาราย่งาน “ความรับผิดำชื่อบของคณะกรรมการบริษััทตุ�อราย่งานทางการเงิน”  โดำย่เปิดำเผย่ไว�ใน แบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี 
/ ราย่งานประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) 

14. ตุิดำตุามดำูแลเอกสำารที�จะยื่�นตุ�อหน่วย่งานกำากับดำูแลที�เกี�ย่วข�อง เพื้ื�อให�มั�นใจว�าไดำ�แสำดำงข�อความ หรือลงราย่การเป็นไปโดำย่ถู่กตุ�อง 
ตุรงตุามข�อมูลที�ปรากฏิอยู่�ในสำม่ดำบัญชื่ี ทะเบีย่น หรือเอกสำารอื�นใดำของบริษััท

15. อน่มัตุิกฎบัตุรคณะกรรมการบริษััท และ/หรือ คณะกรรมการชื่่ดำอื�น
16. ปฏิิบัตุิการอื�นใดำ ที�เกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร หรือตุามที�คณะกรรมการบริษััทเห็นสำมควร

หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบของประธิานกรรมการบริษััที่
คณะกรรมการบริษััท  กำาหนดำอำานาจ  หน�าที� และความรับผิดำชื่อบของประธุานกรรมการบริษััท ดำังน้�
1. เป็นผู�นำาของคณะกรรมการบริษััทในการกำากับ  การทำางานของคณะกรรมการบริษััท  และคณะกรรมการชื่่ดำย่�อย่ให�บรรล่วัตุถ่่ประสำงค์และ

แผนงานที�กำาหนดำไว�
2. เรีย่กประชื่่มคณะกรรมการบริษััท
3. เป็นประธุานการประชื่่มคณะกรรมการบริษััท  และเป็นผู�ลงคะแนนเสำีย่งชื่ี�ขาดำในกรณ้ที�ที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััทมีการลงคะแนนเสำีย่ง  

และคะแนนเสำีย่ง 2 ฝั่าย่เท�ากัน
4. เป็นประธุานการประชื่่มผู�ถ่ือห่�น  และกำากับการประชื่่มให�มีประสำิทธุิผล 
5. สำร�างความสำัมพื้ันธุ์อันดำีระหว�างผู�ถ่ือห่�นของบริษััท 
6. ปฏิบิัตุิการอื�นใดำตุามที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย่ 

หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบของฝ่่ายจัดูการ
คณะกรรมการบริษััท  กำาหนดำบทบาท หน�าที� ความรับผิดำชื่อบของฝั่าย่จัดำการ  ดำังน้�
1. ดำำาเนินการและ / หรือ บริหารงานประจำาวันของบริษััท ให�เป็นไปตุามนโย่บาย่ แผนงาน เป้าหมาย่ ข�อบังคับ และระเบีย่บบริษััท
2. ดำำาเนนิการบริหารงานให�เป็นไปตุามมตุทีิ�ประช่ื่มคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษััท ดำ�วย่งบประมาณที�ไดำ�รบัอนมั่ตุอิย่�างเคร�งครัดำ  

ซื่ื�อสำัตุย่์ สำ่จริตุ และระมัดำระวัง รักษัาผลประโย่ชื่น์ของบริษััท  และผู�ถ่ือห่�นอย่�างดำีที�สำ่ดำ
3. ดำำาเนินกิจการงานตุ�างๆ ของบริษััท ให�เป็นไปตุามหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี ที�คณะกรรมการบริษััทไดำ�กำาหนดำไว�เป็นแนวทางปฏิิบัตุิ
4. ราย่งานผลงาน ความก�าวหน�าจากการดำำาเนินงานตุามมตุิที�ประชื่่ม  และผลการดำำาเนินงานของบริษััทที�สำำาคัญตุ�อคณะกรรมการบริษััทอย่�าง

ตุ�อเน่�องเป็นประจำาท่กเดำือน
5. สำร�างเสำริมและพัื้ฒนาให�บริษััทฯ ดำำาเนินธุ่รกิจอย่�างมีจรรย่าบรรณ ปฏิิบัติุตุามกฎหมาย่ ศีลธุรรม และวัฒนธุรรมอันดีำ โดำย่ยึ่ดำหลักธุรรมาภิูบาล
6. ปฏิบิัตุิการอื�นใดำ ตุามที�คณะกรรมการบริษััท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย่

7.3 ข�อมูลเก่�ยวกับค่ณะกรรมการชุ้ดูย่อย

7.3.1 โค่รงสิร�างและองค่์ประกอบค่ณะกรรมการชุ้ดูย่อย
โครงสำร�างกรรมการของบริษััท ประกอบดำ�วย่
1.  คณะกรรมการบริษััท
2.  คณะกรรมการตุรวจสำอบ
3.  คณะกรรมการพื้ิจารณาค�าตุอบแทน
4.  คณะกรรมการสำรรหา
5.  คณะกรรมการบริหารความเสำี�ย่ง
6.  คณะกรรมการธุรรมาภูิบาล
7.  คณะกรรมการบริหาร



ราย่ชื่ื�อกรรมการแตุ�ละชื่่ดำ ตุามหน�า 78 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�
เพื้ื�อให�ผู�ถ่ือห่�นมั�นใจในการดำำาเนินงานของบริษััท ว�ามีการดำำาเนินงานที�โปร�งใสำ มีผู�กลั�นกรอง สำอบทานและให�คำาแนะนำาอย่�างรอบคอบ
คณะกรรมการบริษััทไดำ�แตุ�งตุั�งคณะกรรมการช่ื่ดำย่�อย่ตุ�างๆ เพื้ื�อทำาหน�าที�ดำังกล�าว และราย่งานผลตุ�อคณะกรรมการบริษััทอย่�างสำมำ�าเสำมอ  

ประกอบดำ�วย่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตุรวจสำอบ คณะกรรมการพื้ิจารณาค�าตุอบแทน คณะกรรมการสำรรหา คณะกรรมการบริหารความ
เสำี�ย่ง และคณะกรรมการธุรรมาภูิบาล

โครงสำร�างคณะกรรมการและการจัดำการของบริษััท มีการตุรวจสำอบและถ่�วงดำ่ลกันอย่�างเพื้ีย่งพื้อ โดำย่มีขอบเขตุอำานาจหน�าที� และความรับผิดำ
ชื่อบของคณะกรรมการแตุ�ละช่ื่ดำเป็นอิสำระกัน เพื้ื�อชื่�วย่ในการกำากับดูำแลกิจการของบริษััท มีประธุานคณะกรรมการชื่่ดำย่�อย่ท่กคณะทำาหน�าที�ดำูแลการ
ปฏิบิัตุิงานให�สำอดำคล�องกับนโย่บาย่ของคณะกรรมการบริษััท และราย่งานผลการปฏิิบัตุิในที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััท

คณะกรรมการบรษัิัทไดำ�จดัำทำากฎบตัุรคณะกรรมการแตุ�ละคณะ  โดำย่กำาหนดำวาระการดำำารงตุำาแหนง่ ขอบเขตุอำานาจหน�าที� เพืื้�อแบ�งแย่กบทบาท
หน�าที� ความรับผิดำชื่อบระหว�างคณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการชื่่ดำย่�อย่ ประธุานกรรมการบริษััท และฝั่าย่จัดำการไว�อย่�างชื่ัดำเจน ซื่ึ�งกฎบัตุรคณะ
กรรมการบริษััท และกฎบัตุรคณะกรรมการชื่่ดำย่�อย่ตุ�างๆ สำามารถ่ดำูราย่ละเอีย่ดำทั�งฉบับไดำ�จาก website ของบริษััท  (http://www.icc.co.th)

7.3.2 ข�อมูลค่ณะกรรมการชุ้ดูย่อย

1. ค่ณะกรรมการติรวจสิอบ คือ กรรมการบริษััทที�เป็นกรรมการอิสำระ มีจำานวน 4 ท�าน ซื่ึ�งท่กท�านมีค่ณสำมบัตุิครบถ่�วนในการดำำารง
ตุำาแหน่งกรรมการอิสำระตุามที�พื้ระราชื่บัญญัตุิหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย์่กำาหนดำ คิดำเป็น 33.33% ของกรรมการทั�งคณะ ซึื่�งเป็นสำัดำสำ�วนตุาม
มาตุรฐานข�อกำาหนดำของคณะกรรมการกำากับตุลาดำท่น อีกทั�งไม�มีกรรมการอิสำระคนใดำที�ดำำารงตุำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษััทจดำทะเบีย่นมากกว�า 5  
แห�ง และกรรมการตุรวจสำอบ จำานวน 1 ท�าน (ค่ณอมร อัศวานันท์) จบการศึกษัาและมีความเชื่ี�ย่วชื่าญดำ�านบัญชื่ี มีวาระการดำำารงตุำาแหน่งคราวละ 2 
ปี กำาหนดำให�มีการประชื่่มไม�น�อย่กว�า ไตุรมาสำละ 1 ครั�ง และจัดำประชื่่มเป็นวาระพื้ิเศษั สำำาหรับกรณ้พื้ิจารณาราย่การที�เกี�ย่วโย่งกัน และกรณ้พื้ิเศษั และ
มกีารราย่งานตุ�อคณะกรรมการบริษััท พื้ร�อมทั�งมีการประช่ื่มร�วมกับผู�สำอบบัญชีื่ของบริษััท และผู�บริหารดำ�านบัญชีื่ในการสำอบทานงบการเงินท่กไตุรมาสำ 
โดำย่กรรมการตุรวจสำอบท่กท�านไม�ไดำ�ถ่ือห่�นของบริษััท

 บริษััทฯ  กำาหนดำนิย่ามและค่ณสำมบัตุิของคณะกรรมการอิสำระของบริษััท ซื่ึ�งเข�มกว�าข�อกำาหนดำขั�นตุำ�าของ ก.ล.ตุ. นิย่ามกรรมการอิสำระ
อยู่�ในหน�า 92 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้� 

 บรษัิัทฯ ไม�ไดำ�กำาหนดำจำานวนวาระที�จะดำำารงตุำาแหนง่ตุดิำตุ�อกนัไดำ�นานที�สำด่ำของกรรมการตุรวจสำอบ ขึ�นอยู่�กบัการพื้จิารณาของคณะกรรมการ
สำรรหาและคณะกรรมการบริษััท โดำย่ดำูจากการปฏิิบัตุิงานและผลงานในรอบปีที�ผ�านมา

 ในปี 2564 (ตุามอาย่่ปีกรรมการตุั�งแตุ� เม.ย่. 63 - เม.ย่. 64) คณะกรรมการตุรวจสำอบมีการประชื่่ม จำานวน 12 ครั�ง ราย่ชื่ื�อและการเข�า
ร�วมประชื่่มของคณะกรรมการตุรวจสำอบแตุ�ละท�าน ตุามตุาราง หน�า 96 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) น้�

หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบของค่ณะกรรมการติรวจสิอบ
- อำานาจดูำาเนินการ
1. กำาหนดำให�มีการประสำานความเข�าใจให�อยู่�ในแนวทางเดำีย่วกันระหว�างผู�สำอบบัญชื่ี คณะกรรมการบริษััทและหน่วย่งานตุรวจสำอบภูาย่ใน
2. มีอำานาจเชื่ิญ ผู�บริหาร ฝั่าย่จัดำการ ฝั่าย่ตุรวจสำอบภูาย่ใน หรือพื้นักงานของบริษััทที�เกี�ย่วข�องมาชื่ี�แจงให�ความเห็นร�วมประชื่่ม หรือสำ�ง

เอกสำารตุามที�เห็นว�าเกี�ย่วข�องจำาเป็น ตุลอดำจนเข�าถ่ึงข�อมูลไดำ�ท่กระดำับขององค์กร
3. มีอำานาจในการตุรวจสำอบผู�ที�เกี�ย่วข�อง  และเรื�องที�เกี�ย่วข�อง  ภูาย่ในขอบเขตุของอำานาจและหน�าที�ของคณะกรรมการตุรวจสำอบ
4. ปรึกษัาผู�เชื่ี�ย่วชื่าญ หรือที�ปรึกษัาของบริษััท (ถ่�ามี) หรือจ�างที�ปรึกษัา หรือผู�เชื่ี�ย่วชื่าญภูาย่นอก ในกรณ้จำาเป็นดำ�วย่ค�าใชื่�จ�าย่ของบริษััท
- หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบ
1.  สำอบทานให�บริษัทัมกีารราย่งานทางการเงินอย่�างถู่กตุ�องและเพื้ีย่งพื้อ  โดำย่สำอบทานนโย่บาย่ทางบญัชื่ทีี�สำำาคัญของบริษัทั รวมทั�งเปดิำเผย่

ข�อมูลให�เป็นไปตุามมาตุรฐานการราย่งานทางการเงิน
2.   สำอบทานให�บริษััทมีระบบการควบค่มภูาย่ใน  (internal control) การบริหารความเสำี�ย่ง และระบบการตุรวจสำอบภูาย่ใน (internal audit) 

ที�เหมาะสำมและมีประสำิทธุิผล    
3.  สำอบทานการปฏิิบัตุิตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอร์รัปชื่ันของบริษััท 
4.  พื้ิจารณาความเป็นอิสำระของหน่วย่งานตุรวจสำอบภูาย่ใน  ตุลอดำจนให�ความเห็นชื่อบในการพื้ิจารณา ประเมิน แตุ�งตุั�ง โย่กย่�าย่ เลิกจ�าง

หวัหน�าหนว่ย่งานตุรวจสำอบภูาย่ใน หรอืหนว่ย่งานอื�นใดำที�รบัผดิำชื่อบเกี�ย่วกบัการตุรวจสำอบภูาย่ใน รวมทั�งดำแูลให�ผู�ดำำารงตุำาแหนง่หวัหน�างานตุรวจสำอบ
ภูาย่ใน มีค่ณว่ฒิการศึกษัา ประสำบการณ์ การพื้ัฒนาฝัึกอบรมที�เหมาะสำมเพื้ีย่งพื้อกับการปฏิิบัตุิหน�าที� 

5.  พื้ิจารณาอน่มัตุิแผนการตุรวจสำอบ และตุิดำตุามการปฏิิบัตุิตุามแผนของหน่วย่งานตุรวจสำอบภูาย่ใน
6.  สำอบทานให�บริษััทปฏิิบัตุิตุามกฎหมาย่ว�าดำ�วย่หลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์ ข�อกำาหนดำของตุลาดำหลักแห�งประเทศไทย่ และกฎหมาย่

ที�เกี�ย่วข�องกับธุ่รกิจของบริษััท
7.  พิื้จารณา คัดำเลือก เสำนอแตุ�งตุั�ง  และเลิกจ�าง  บ่คคลซื่ึ�งมีความเป็นอิสำระ เพื้ื�อทำาหน�าที�เป็นผู�สำอบบัญชื่ีของบริษััท และเสำนอค�าตุอบแทน

ที�สำมควร เพื้ื�อขอรับการอนมั่ตุจิากที�ประช่ื่มผู�ถ่อืห่�น รวมทั�งเข�าร�วมประช่ื่มกับผู�สำอบบัญชื่ ีโดำย่ไม�มีฝัา่ย่จดัำการเข�าร�วมประช่ื่มดำ�วย่อย่�างน�อย่ ปลีะ 1 ครั



8.  พื้จิารณาราย่การที�เกี�ย่วโย่งกันหรือราย่การที�อาจมีความขัดำแย่�งทางผลประโย่ชื่น์ ให�เป็นไปตุามกฎหมาย่และข�อกำาหนดำของตุลาดำหลักทรัพื้ย่์
แห�งประเทศไทย่ และประกาศคณะกรรมการกำากับตุลาดำท่น ทั�งน้� เพื้ื�อให�มั�นใจว�าราย่การดำังกล�าวสำมเหตุ่สำมผลและเป็นประโย่ชื่น์สำูงสำ่ดำตุ�อบริษััท

9.  จัดำทำาราย่งานของคณะกรรมการตุรวจสำอบ โดำย่เปิดำเผย่ไว�ใน แบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี (แบบ 56-1 One 
Report) ซื่ึ�งราย่งานดำังกล�าวตุ�องลงนามโดำย่ประธุานคณะกรรมการตุรวจสำอบ และตุ�องประกอบดำ�วย่ข�อมูลอย่�างน�อย่ดำังตุ�อไปน้�

(ก) ความเห็นเกี�ย่วกับความถู่กตุ�อง ครบถ่�วน เป็นที�เชื่ื�อถ่ือไดำ�ของราย่งานทางการเงินของบริษััท
(ข) ความเห็นเกี�ย่วกับความเพื้ีย่งพื้อของระบบควบค่มภูาย่ใน การบริหารความเสำี�ย่ง และการท่จริตุคอร์รัปชื่ันของบริษััท
(ค) ความเห็นเกี�ย่วกับการปฏิิบัติุตุามกฎหมาย่ว�าดำ�วย่หลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์ ข�อกำาหนดำของตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ 

หรือกฎหมาย่ที�เกี�ย่วข�องกับธุ่รกิจของบริษััท
(ง) ความเห็นเกี�ย่วกับความเหมาะสำมของผู�สำอบบัญชื่ี และหัวหน�างานตุรวจสำอบภูาย่ใน
(จ) ความเห็นเกี�ย่วกับราย่การที�อาจมีความขัดำแย่�งทางผลประโย่ชื่น์
(ฉ) จำานวนการประชื่่มคณะกรรมการตุรวจสำอบ และการเข�าร�วมประชื่่มของกรรมการตุรวจสำอบแตุ�ละท�าน
(ชื่) ความเห็นหรือข�อสำังเกตุโดำย่รวมที�คณะกรรมการตุรวจสำอบไดำ�รับจากการปฏิิบัตุิหน�าที�ตุามกฎบัตุร (charter)
(ซื่) ราย่การอื�นที�เหน็ว�าผู�ถ่อืห่�นและผู�ลงท่นทั�วไปควรทราบ ภูาย่ใตุ�ขอบเขตุหน�าที�และความรับผดิำชื่อบที�ไดำ�รับมอบหมาย่จากคณะกรรมการ

บริษััท
10.  ในการปฏิบิตัุหิน�าที�ของคณะกรรมการตุรวจสำอบ หากพื้บหรอืมขี�อสำงสำยั่ว�ามรีาย่การ หรอืการกระทำา ดำงัตุ�อไปน้�  ซึื่�งอาจมผีลกระทบอย่�าง

มีนัย่สำำาคัญตุ�อฐานะการเงินและผลการดำำาเนินงานของบริษััท ให�คณะกรรมการตุรวจสำอบราย่งานตุ�อคณะกรรมการบริษััท เพื้ื�อดำำาเนินการปรับปร่งแก�ไข
ภูาย่ในเวลา ที�คณะกรรมการตุรวจสำอบเห็นสำมควร

(ก) ราย่การที�เกิดำความขัดำแย่�งทางผลประโย่ชื่น์
(ข) การท่จริตุคอร์รัปชื่ัน หรือมีสำิ�งผิดำปกตุิ หรือมีความบกพื้ร�องที�สำำาคัญในระบบควบค่มภูาย่ใน
(ค) การฝัา่ฝันืกฎหมาย่ว�าดำ�วย่หลักทรพัื้ย่แ์ละตุลาดำหลักทรพัื้ย่ ์ข�อกำาหนดำของตุลาดำหลักทรพัื้ย่แ์ห�งประเทศไทย่ หรือกฎหมาย่ที�เกี�ย่วข�อง

กับธุ่รกิจของบริษััท
หากคณะกรรมการบรษัิัท หรอืผู�บรหิาร ไม�ดำำาเนนิการให�มกีารปรบัปรง่แก�ไขภูาย่ในเวลาที�กำาหนดำ กรรมการตุรวจสำอบราย่ใดำราย่หนึ�งอาจ

ราย่งานว�ามีราย่การหรือการกระทำาดำังกล�าว ตุ�อสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์  หรือตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่
11. สำนับสำน่นและติุดำตุามให�บริษััทมีระบบการบริหารความเสำี�ย่งอย่�างมีประสิำทธุิภูาพื้ รวมทั�งกำากับดูำแลความเสำี�ย่งและการควบค่มภูาย่ในที�

เกี�ย่วข�องกับเรื�องการตุ�อตุ�านคอร์รัปชื่ัน และราย่งานผลการตุรวจสำอบให�คณะกรรมการบริษััทรับทราบอย่�างสำมำ�าเสำมอ
12.  ดำูแลให�บริษััท มีชื่�องทางการรับแจ�งเบาะแสำและข�อร�องเรีย่นตุ�างๆ เกี�ย่วกับราย่การในงบการเงินที�ไม�เหมาะสำม  การท่จริตุคอร์รัปชื่ัน หรือ

ประเดำ็นอื�นๆ โดำย่มีกระบวนการป้องกัน และรักษัาความลับของผู�แจ�งเบาะแสำ รวมทั�งมีกระบวนการสำอบสำวนที�เป็นอิสำระ และมีการดำำาเนินการในการ
ตุิดำตุามที�เหมาะสำม

13.  ดำูแลให�บริษััท มีระบบการบริหารงานดำ�วย่หลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี
14. ทบทวน ปรับปร่ง และแก�ไขกฎบัตุรคณะกรรมการตุรวจสำอบ เป็นประจำาท่กปี และนำาเสำนอตุ�อคณะกรรมการบริษััท เพื้ื�อพื้ิจารณาอน่มัตุิ
15.  จัดำให�มีการประเมินตุนเองอย่�างน�อย่ปีละ 1 ครั�ง
16.  ปฏิิบัตุิการอื�นใดำตุามที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย่ ดำ�วย่ความเห็นชื่อบจากคณะกรรมการตุรวจสำอบ โดำย่อาศัย่อำานาจตุามข�อบังคับ

ของบริษััทและกฎหมาย่
ในการปฏิิบัติุหน�าที�ดัำงกล�าวข�างตุ�น คณะกรรมการตุรวจสำอบมีความรับผิดำชื่อบตุ�อคณะกรรมการบริษััทโดำย่ตุรง และคณะกรรมการบริษััท ยั่งคง 

มีความรับผิดำชื่อบในการดำำาเนินงานของบริษััทตุ�อบ่คคลภูาย่นอก

2. ค่ณะกรรมการพิจารณาค่่าติอบแที่น ประกอบดำ�วย่กรรมการบริษััท 3 ท�าน มีวาระการดำำารงตุำาแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชื่่ม
ประจำาปีละ 1 ครั�ง และจัดำประชื่่มเป็นวาระพื้ิเศษักรณ้จำาเป็น

ในปี 2564 (ตุามอาย่่ปีกรรมการตุั�งแตุ� เม.ย่. 63 - เม.ย่. 64)  คณะกรรมการพื้ิจารณาค�าตุอบแทนมีการประชื่่ม จำานวน 2 ครั�ง ราย่ชื่ื�อและ
การเข�าร�วมประชื่่มของคณะกรรมการพื้ิจารณาค�าตุอบแทน ตุามตุาราง หน�า 96 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564  (แบบ 
56-1 One Report) น้�

หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบของค่ณะกรรมการพิจารณาค่่าติอบแที่น
- อำานาจดูำาเนินการ

1.  มีอำานาจเชิื่ญฝ่ัาย่จัดำการ หรือพื้นักงานของบริษััทที�เกี�ย่วข�องมาชีื่�แจง ให�ความเห็นร�วมประช่ื่ม หรือสำ�งเอกสำารตุามที�เห็นว�าเกี�ย่วข�องจำาเป็น
2.  ปรึกษัาผู�เชื่ี�ย่วชื่าญ หรือที�ปรึกษัาของบริษััท (ถ่�ามี) หรือจ�างที�ปรึกษัา หรือผู�เชื่ี�ย่วชื่าญภูาย่นอกในกรณ้จำาเป็นดำ�วย่ค�าใชื่�จ�าย่ของบริษััท

- หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบ
1.  พิื้จารณากำาหนดำนโย่บาย่และหลักเกณฑ์ีการจ�าย่ค�าตุอบแทนแก�กรรมการบริษััท  และผู�บริหารระดัำบสูำง
 2.  เสำนอนโย่บาย่และหลักเกณฑ์ีการจ�าย่ค�าตุอบแทนสำำาหรับกรรมการและผู�บริหารระดัำบสูำง
 3.  ประเมินผลการปฏิิบัติุงานของคณะกรรมการบริษััทในแตุ�ละปี
 4.  พิื้จารณากำาหนดำวงเงินค�าตุอบแทนสำำาหรับคณะกรรมการบริษััท  (โดำย่คำานึงถึ่งผลประกอบการของบริษััท และเปรีย่บเทีย่บกับอ่ตุสำาหกรรม

เดีำย่วกัน) วงเงินค�าตุอบแทนที�ไดำ�รับอน่มัติุจากที�ประช่ื่มผู�ถื่อห่�นและจำานวนเงินค�าตุอบแทนที�จ�าย่ในปีที�ผ�านมา เสำนอตุ�อคณะกรรมการบริษััทและที�ประช่ื่ม 
ผู�ถื่อห่�น



5.  พิื้จารณาจัดำสำรรค�าตุอบแทนแก�กรรมการบริษััท และกรรมการช่ื่ดำย่�อย่ตุ�างๆ (ที�มิไดำ�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการบริษััท) เป็นราย่บ่คคล โดำย่คำานึง
ถึ่งอำานาจหน�าที�  และปริมาณงานความรับผิดำชื่อบ และผลปฏิิบัติุงาน ภูาย่ในวงเงินที�ผู�ถื่อห่�นไดำ�อน่มัติุ

 6.  จัดำทำาราย่งานของคณะกรรมการพิื้จารณาค�าตุอบแทน เปิดำเผย่ไว�ในราย่งานประจำาปีของบริษััท ซึื่�งราย่งานดัำงกล�าวตุ�องลงนามโดำย่ประธุาน
คณะกรรมการพิื้จารณาค�าตุอบแทน

 7.  ทบทวน ปรับปร่ง และแก�ไขกฎบัตุรคณะกรรมการพื้ิจารณาค�าตุอบแทน และนำาเสำนอตุ�อคณะกรรมการบริษััท เพื้ื�อพื้ิจารณาอน่มัตุิ
 8.  จัดำให�มีการประเมินตุนเองอย่�างน�อย่ปีละ 1 ครั�ง
 9.  ปฏิิบัติุการอื�นใดำ ตุามที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย่

3. ค่ณะกรรมการสิรรหา ประกอบดำ�วย่กรรมการบริษััท 3 ท�าน ที�ปรึกษัากิตุตุิมศักดำิ�  1 ท�าน และที�ปรึกษัาคณะกรรมการ 1 ท�าน มีวาระ
การดำำารงตุำาแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชื่่มประจำาปีละ 1 ครั�ง และจัดำประชื่่มเป็นวาระพื้ิเศษักรณ้จำาเป็น

ในปี  2564 (ตุามอาย่่ปีกรรมการตุั�งแตุ� เม.ย่. 63 - เม.ย่. 64)  คณะกรรมการสำรรหามีการประชื่่ม จำานวน  3 ครั�ง ราย่ชื่ื�อและการเข�าร�วม
ประชื่่มของคณะกรรมการสำรรหา ตุามตุาราง หน�า 96 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบของค่ณะกรรมการสิรรหา
- อำานาจดูำาเนินการ

 1.  มีอำานาจเชื่ิญฝั่าย่จัดำการ หรือพื้นักงานของบริษััทที�เกี�ย่วข�องมาชื่ี�แจง ให�ความเห็นร�วมประชื่่ม หรือสำ�งเอกสำารตุามที�เห็นว�าเกี�ย่วข�อง
จำาเป็น

 2.  ปรกึษัาผู�เชื่ี�ย่วชื่าญ หรอืที�ปรกึษัาของบรษัิัท (ถ่�าม)ี หรอืจ�างที�ปรกึษัา หรอืผู�เชื่ี�ย่วชื่าญภูาย่นอกในกรณจ้ำาเปน็ดำ�วย่ค�าใชื่�จ�าย่ของบรษัิัท
- หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบดูำาเนินการ

1.  พื้ิจารณากำาหนดำหลักเกณฑี์และวิธุีการในการสำรรหากรรมการบริษััทและผู�บริหารระดำับสำูง
 2.  ตุรวจสำอบประวัตุิและข�อมูลตุ�างๆ  ของบ่คคลที�ไดำ�รับการคัดำเลือก โดำย่คำานึงถ่ึงความรู�  ความสำามารถ่ ประสำบการณ์ ความเชื่ี�ย่วชื่าญ

จากหลากหลาย่วิชื่าชื่ีพื้ มีค่ณสำมบัตุิที�เหมาะสำม โดำย่เป็นไปตุามข�อบังคับของบริษััท และกฎหมาย่ที�เกี�ย่วข�อง
 3.  พื้ิจารณาสำรรหาคัดำเลือกบ่คคลที�มีค่ณสำมบัตุิเหมาะสำมที�จะดำำารงตุำาแหน่งกรรมการบริษััท  เพื้ื�อเสำนอตุ�อที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััท

พื้ิจารณาอน่มัตุิ เว�นแตุ�ในกรณ้ที�กรรมการบริษััทครบกำาหนดำตุามวาระ ให�นำาเสำนอตุ�อที�ประชื่่มผู�ถ่ือห่�น  เพื้ื�อพื้ิจารณาอน่มัตุิ
 4.  พื้จิารณาสำรรหาคดัำเลอืกบ่คคลที�มคีณ่สำมบตัุเิหมาะสำมที�จะดำำารงตุำาแหนง่ผู�บรหิารระดำบัสำงู   เพื้ื�อเสำนอตุ�อที�ประช่ื่มคณะกรรมการบรษัิัท  

เพื้ื�อพื้ิจารณาอน่มัตุิ
 5.  จัดำทำาความเห็นหรือข�อเสำนอแนะตุ�างๆ เพื้ื�อใชื่�ประกอบการพื้ิจารณา
 6.  เสำนอชื่ื�อบ่คคลที�ไดำ�รับการคัดำเลือกตุ�อคณะกรรมการบริษััทเพื้ื�อพื้ิจารณา
 7.   จัดำทำาราย่งานของคณะกรรมการสำรรหา  เปิดำเผย่ไว�ในราย่งานประจำาปีของบริษััท  ซื่ึ�งราย่งานดำังกล�าว ตุ�องลงนามโดำย่ประธุานคณะ

กรรมการสำรรหา
 8.  ทบทวน ปรับปร่งและแก�ไขกฎบัตุรคณะกรรมการสำรรหา และนำาเสำนอตุ�อคณะกรรมการบริษััท เพื้ื�อพื้ิจารณาอน่มัตุิ
 9.  จัดำให�มีการประเมินตุนเองอย่�างน�อย่ปีละ 1 ครั�ง

10.  ปฏิบิัตุิการอื�นใดำ ตุามที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย่

4. ค่ณะกรรมการบริหารค่วามเสิ่�ยง ประกอบดำ�วย่กรรมการตุรวจสำอบ 1 ท�าน กรรมการบริษััท 3 ท�าน และฝั่าย่จัดำการ 4 ท�าน มีวาระ
การดำำารงตุำาแหน่งคราวละ  2 ปี กำาหนดำให�มีการประชื่่มไม�น�อย่กว�าไตุรมาสำละ 1 ครั�ง และจัดำประชื่่มเป็นวาระพื้ิเศษักรณ้จำาเป็น

ในปี 2564 (ตุามอาย่่ปีกรรมการตุั�งแตุ� เม.ย่. 63 - เม.ย่. 64) คณะกรรมการบริหารความเสำี�ย่งมีการประชื่่มจำานวน 12 ครั�ง ราย่ชื่ื�อและการ
เข�าร�วมประชื่่มของคณะกรรมการบริหารความเสำี�ย่ง  ตุามตุาราง หน�า 96 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) น้�

หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบของค่ณะกรรมการบริหารค่วามเสิ่�ยง
-   อำานาจดูำาเนินการ

1. ขอรับคำาปรึกษัาจากผู�เชื่ี�ย่วชื่าญ หรือที�ปรึกษัาของบริษััท (ถ่�ามี) หรือจ�างที�ปรึกษัา หรือผู�เชื่ี�ย่วชื่าญภูาย่นอกในกรณ้จำาเป็นดำ�วย่
ค�าใชื่�จ�าย่ของบริษััท

2. มีอำานาจแตุ�งตุั�งคณะทำางาน ประเมินและตุิดำตุามความเสำี�ย่งทั�วทั�งองค์กร
-   หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบ

1. กำาหนดำนโย่บาย่ เป้าหมาย่ วางแผน และจัดำระบบการบริหารความเสำี�ย่งของบริษััท ให�เกิดำความชื่ัดำเจนตุ�อเน่�อง รวมถ่ึงความ 
เพื้ีย่งพื้อและเหมาะสำมของระบบควบค่มภูาย่ใน เพื้ื�อการจัดำการความเสำี�ย่งตุ�างๆ ที�สำำาคัญ และราย่งานตุ�อคณะกรรมการตุรวจสำอบ

2. สำนับสำน่นผลักดำันให�เกิดำความร�วมมือในการบริหารจัดำการความเสำี�ย่งท่กระดำับในองค์กร
3. ดำูแลให�บริษััทมีการบริหารจัดำการความเสำี�ย่งที�เหมาะสำม และมีประสำิทธุิภูาพื้   รวมทั�งความเสำี�ย่งการท่จริตุคอร์รัปชื่ันโดำย่ให�ความ

สำำาคัญกับสำัญญาณเตุือนภูัย่ล�วงหน�าและราย่การผิดำปกตุิทั�งหลาย่
4. ดูำแลให�บริษััท และหน่วย่งานของบริษััท ปฏิิบัตุิตุามกฎหมาย่ หรือกฎระเบีย่บที�เกี�ย่วข�องกับการดำำาเนินธุ่รกิจของบริษััท
5. พื้ัฒนาระบบการจัดำการบริหารจัดำการความเสำี�ย่งทั�งองค์กรให�มีประสำิทธุิภูาพื้อย่�างตุ�อเน่�อง
6. จัดำทำาราย่งานของคณะกรรมการบริหารความเสำี�ย่ง เปิดำเผย่ไว�ในราย่งานประจำาปีของบริษััท ซื่ึ�งราย่งานดำังกล�าวตุ�องลงนามโดำย่

ประธุานคณะกรรมการบริหารความเสำี�ย่ง



7. ทบทวน  ปรับปร่ง  และแก�ไขกฎบัตุรคณะกรรมการบริหารความเสำี�ย่ง และนำาเสำนอตุ�อคณะกรรมการบริษััท เพื้ื�อพื้ิจารณาอน่มัตุิ
8. จัดำให�มีการประเมินตุนเองอย่�างน�อย่ปีละ 1 ครั�ง   
9. ปฏิิบัตุิการอื�นใดำ ตุามที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย่ 

5. ค่ณะกรรมการธิรรมาภิบาล ประกอบดำ�วย่กรรมการตุรวจสำอบ  1 ท�าน กรรมการบริษััท  2 ท�าน และฝั่าย่จัดำการ 2 ท�าน มีวาระการ
ดำำารงตุำาแหน่งคราวละ 1 ปี และกำาหนดำให�มีการประชื่่มอย่�างน�อย่ปีละ 2 ครั�ง และจัดำประชื่่มเป็นวาระพื้ิเศษักรณ้จำาเป็น  

ในปี  2564 (ตุามอาย่่ปีกรรมการตุั�งแตุ�  เม.ย่. 63 - เม.ย่. 64 ) คณะกรรมการธุรรมาภูิบาลมีการประชื่่ม จำานวน  3 ครั�ง ราย่ชื่ื�อและการ
เข�าร�วมประชื่่มของคณะกรรมการธุรรมาภูิบาล  ตุามตุาราง หน�า 96 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564  (แบบ 56-1 One 
Report) น้�

หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบของค่ณะกรรมการธิรรมาภิบาล
-   อำานาจดูำาเนินการ

1. มีอำานาจเชื่ญิฝัา่ย่จดัำการ หรอืพื้นกังานของบรษัิัทที�เกี�ย่วข�องมาชื่ี�แจงให�ความเหน็ ร�วมประช่ื่ม หรอืสำ�งเอกสำารตุามที�เหน็ว�าเกี�ย่วข�อง
จำาเป็น

2. ขอรับคำาปรึกษัาจากผู�เชื่ี�ย่วชื่าญ หรือที�ปรึกษัาของบริษััท (ถ่�ามี) หรือ จ�างที�ปรึกษัา หรือผู�เชื่ี�ย่วชื่าญภูาย่นอก ในกรณ้จำาเป็นดำ�วย่
ค�าใชื่�จ�าย่ของบริษััท

3. มีอำานาจแตุ�งตุั�งคณะทำางาน  เพื้ื�อดำำาเนินการดำ�านธุรรมาภูิบาลทั�วทั�งองค์กร
-   หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบ

1. กำาหนดำ ทบทวนและปรับปรง่นโย่บาย่การกำากบัดูำแลกจิการ หลักการกำากบัดำแูลกจิการ จริย่ธุรรมในการดำำาเนนิธุร่กจิ จรรย่าบรรณ
กรรมการบริษััท ผู�บรหิาร และพื้นักงาน  นโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอร์รปัชื่นั และระเบีย่บปฏิบัิติุให�สำอดำคล�องกับการเปลี�ย่นแปลงของธุ่รกจิ ระเบีย่บ  ประกาศ  
ข�อบังคับ และกฎหมาย่ที�เกี�ย่วข�อง อย่�างตุ�อเน่�อง

2. กำาหนดำแนวทางการปฏิิบัติุตุามหลักการกำากับดูำแลกิจการ นโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอร์รัปชัื่น พื้ร�อมทั�งตุิดำตุามดูำแล ให�คำาปรึกษัา  
เสำนอแนะ และประเมินผลการปฏิบิัตุิงาน  เพื้ื�อพื้ัฒนาระบบการกำากับดำูแลกิจการของบริษััท

3. สำ�งเสำริม และสำนับสำน่นให�กรรมการบริษััท  ผู�บริหาร และพื้นักงาน  มีการปฏิิบัตุิตุามหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี และนโย่บาย่
ตุ�อตุ�านการคอร์รัปชื่ัน 

4. ดูำแล ให�คำาแนะนำา และตุดิำตุามการดำำาเนนิงานดำ�านความรบัผดิำชื่อบตุ�อสัำงคม ช่ื่มชื่น และสำิ�งแวดำล�อม (Corporate Social Respon-
sibility : CSR)

5. จัดำทำาราย่งานของคณะกรรมการธุรรมาภูบิาล เปดิำเผย่ไว�ในราย่งานประจำาปีของบรษัิัท ซึื่�งราย่งานดัำงกล�าวตุ�องลงนามโดำย่ประธุาน
คณะกรรมการธุรรมาภูิบาล

6. ทบทวน ปรับปร่ง  และแก�ไขกฎบัตุรคณะกรรมการธุรรมาภูิบาล  และนำาเสำนอตุ�อคณะกรรมการบริษััท  เพื้ื�อพื้ิจารณาอน่มัตุิ
7. จัดำให�มีการประเมินตุนเองอย่�างน�อย่ปีละ 1 ครั�ง
8. ปฏิิบัตุิการอื�นใดำ  ตุามที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย่  

6.  ค่ณะกรรมการบริหาร คือ คณะบ่คคลที�ไดำ�รับมอบหมาย่จากคณะกรรมการบริษััทมีจำานวน 8 ท�านประกอบดำ�วย่กรรมการบริษััท  3 
ท�าน  และผู�บริหาร 5  ท�าน  ให�ทำาหน�าที�จัดำการกิจการงานบริษััท  ซื่ึ�งมีฐานะเป็นพื้นักงานหรือลูกจ�างประจำาของบริษััท และกำาหนดำให�มีการประชื่่ม
ท่กสำัปดำาห์

ในปี 2564 (ตุามอาย่่ปีกรรมการตุั�งแตุ� เม.ย่. 63 - เม.ย่. 64) คณะกรรมการบริหารจัดำประชื่่มท่กสำัปดำาห์ ราย่ชื่ื�อและการเข�าร�วมประชื่่มของ
คณะกรรมการบริหารแตุ�ละท�าน ตุามตุาราง หน�า 96 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564  (แบบ 56-1 One Report) น้�

หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบของค่ณะกรรมการบริหาร
-    อำานาจดูำาเนินการ

1. ตุามขอบเขตุอำานาจหน�าที�ที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย่
2. แตุ�งตุั�ง ถ่อดำถ่อน โย่กย่�าย่ พื้จิารณาความดำ ีความชื่อบ ตุลอดำจนกำาหนดำค�าตุอบแทนและสำวสัำดำกิารแก�พื้นกังานในตุำาแหนง่บรหิาร

ระดำับตุ�างๆ
3.  บรรดำาอำานาจดำำาเนินการของคณะกรรมการบริหารที�เกี�ย่วข�องกับ เรื�องการไดำ�มาหรือจำาหน่าย่ไปซื่ึ�งสำินทรัพื้ย่์ และการทำาราย่การ

ที�เกี�ย่วโย่งกัน  ให�ปฏิิบัตุิตุามประกาศคณะกรรมการกำากับตุลาดำท่น  และพื้ิจารณาวินิจฉัย่  และสำร่ปผล  เพื้ื�อสำ�งให�คณะกรรมการบริษััทพื้ิจารณาอน่มัตุิ
4.  พิื้จารณา  วนิจิฉัย่การเข�าทำาราย่การกับบ่คคลที�เข�าข�าย่ราย่การที�เกี�ย่วโย่งทั�งหมดำท่กวงเงิน และสำรป่ผล  เพื้ื�อสำ�งให�คณะกรรมการ

บริษััทพื้ิจารณาอน่มัตุิ  
5. พื้ิจารณา วินิจฉัย่ การกู�เงิน / คืนเงินกู� การออกห่�นกู�ของบริษััททั�งหมดำ ท่กวงเงิน เพื้ื�อใชื่�เป็นเงินท่นหม่นเวีย่นของกิจการ และ

สำร่ปผล  เพื้ื�อสำ�งให�คณะกรรมการบริษััทพื้ิจารณาอน่มัตุิ
6. พิื้จารณาอนมั่ตุกิารให�กู�ย่มื / ย่กเลกิการให�กู�ย่มื  ภูาย่ในวงเงินที�คณะกรรมการบริษััทกำาหนดำ  สำำาหรบัวงเงนิที�เกนิอำานาจให�พิื้จารณา

วินิจฉัย่และสำร่ปผล เพื้ื�อสำ�งให�คณะกรรมการบริษััทพื้ิจารณาอน่มัตุิ
7. พื้ิจารณาอน่มัตุิการซื่ื�อ / ย่กเลิก / ขาย่ทรัพื้ย่์สำิน  เงินลงท่น  ค�าใชื่�จ�าย่ตุ�างๆ  ภูาย่ในวงเงินที�คณะกรรมการบริษััท กำาหนดำสำำาหรับ

วงเงินที�เกินอำานาจให�พื้ิจารณาวินิจฉัย่และสำร่ปผล เพื้ื�อสำ�งให�คณะกรรมการบริษััทพื้ิจารณาอน่มัติุ เชื่�น ทำาสำัญญาเกี�ย่วกับการให�เชื่�า ให�เชื่�าชื่�วง



สำังหาริมทรัพื้ย่์  และอสำังหาริมทรัพื้ย่์ตุ�างๆ  รวมทั�งจดำทะเบีย่นสำิทธุิการให�เชื่�า และ / หรือการให�เชื่�าชื่�วง และจดำทะเบีย่นย่กเลิกสำิทธุิการเชื่�า และ / หรือ
การเชื่�าชื่�วงตุ�างๆ ท่กประเภูทกับบ่คคล บริษััท ห�างร�าน หน่วย่งานราชื่การ  รัฐวิสำาหกิจ นิตุิบ่คคลตุ�างๆ ตุามวัตุถ่่ประสำงค์ และระเบีย่บตุ�างๆ ของ
บริษััท ตุลอดำจนให�มีอำานาจในการตุกลงเงื�อนไขและลงลาย่มือชื่ื�อในสำัญญาตุ�างๆ  และเอกสำารที�เกี�ย่วข�อง

8.  พิื้จารณา วินิจฉัย่ การเข�าคำ�าประกัน / ย่กเลิกการคำ�าประกัน การรับผิดำชื่อบ / ย่กเลิกความรับผิดำชื่อบตุ�อบ่คคล / บริษััท ภูาย่ใน
วงเงินที�คณะกรรมการบริษััทกำาหนดำ สำำาหรับวงเงินที�เกินอำานาจให�พื้ิจารณาวินิจฉัย่ และสำร่ปผล เพื้ื�อสำ�งให�คณะกรรมการบริษััทพื้ิจารณาอน่มัตุิ

9.  พิื้จารณาอนม่ตัุนิโย่บาย่การลงท่นในเงนิลงท่นบรษัิัทตุ�างๆ ภูาย่ในวงเงนิที�คณะกรรมการบรษัิัทกำาหนดำ  สำำาหรบัวงเงนิที�เกนิอำานาจ
ให�พื้ิจารณาวินิจฉัย่และสำร่ปผล เพื้ื�อสำ�งให�คณะกรรมการบริษััทพื้ิจารณาอน่มัตุิ

10. อน่มัตุิการเปิดำ / ปิดำ บัญชื่ีธุนาคาร  ภูาย่ในวงเงินที�คณะกรรมการบริษััทกำาหนดำ สำำาหรับวงเงินที�เกินอำานาจให�พื้ิจารณาวินิจฉัย่
และสำร่ปผล  เพื้ื�อสำ�งให�คณะกรรมการบริษััทพื้ิจารณาอน่มัตุิ

11.  อน่มัตุิการไดำ�รับ / ย่กเลิก วงเงินสำินเชื่ื�อจากธุนาคาร ภูาย่ในวงเงินที�คณะกรรมการบริษััทกำาหนดำ สำำาหรับวงเงินที�เกินอำานาจให�
พื้ิจารณาวินิจฉัย่และสำร่ปผล  เพื้ื�อสำ�งให�คณะกรรมการบริษััทพื้ิจารณาอน่มัตุิ

12.  เปลี�ย่นแปลงสำิทธุิเซื่็นสำั�งจ�าย่ อน่มัตุิใบเบิกสำินค�าและใบย่ืมสำินค�า
13.  พื้ิจารณาอน่มัตุิการปรับสำภูาพื้  ทำาลาย่  ตุัดำบัญชื่ี  ซื่ึ�งสำินทรัพื้ย่์ถ่าวรและสำินทรัพื้ย่์ที�ไม�มีตุัวตุนที�เลิกใชื่� ชื่ำาร่ดำ  สำูญหาย่ ถู่กทำาลาย่   

เสำื�อมสำภูาพื้ หรือล�าสำมัย่ไม�สำามารถ่ใชื่�งานไดำ� มีมูลค�าทางบัญชีื่ ภูาย่ในวงเงินที�คณะกรรมการบริษััทกำาหนดำ สำำาหรับวงเงินที�เกินอำานาจให�พิื้จารณา
วินิจฉัย่และสำร่ปผล เพื้ื�อสำ�งให�คณะกรรมการบริษััทพื้ิจารณาอน่มัตุิ

14.  พื้ิจารณาอน่มัตุิการปรับสำภูาพื้ราคา การทำาลาย่ ซื่ึ�งวัตุถ่่ดำิบ และ/หรือสำินค�าคงเหลือที�เสำื�อมสำภูาพื้ หรือล�าสำมัย่ ซื่ึ�งจะทำาให�มีมูลค�า
ทางบัญชื่ีลดำลง ภูาย่ในวงเงินที�คณะกรรมการบริษััทกำาหนดำ  สำำาหรับวงเงินที�เกินอำานาจให�พื้ิจารณาวินิจฉัย่และสำร่ปผล เพื้ื�อสำ�งให�คณะกรรมการบริษััท
พื้ิจารณาอน่มัตุิ

15.  รับผิดำชื่อบในการกำาหนดำนโย่บาย่การตุลาดำ
16.  รับผิดำชื่อบงานทางดำ�านบริหารการขาย่ ร�านค�า การตุิดำตุามหน้� การจดำจำานองหลักทรัพื้ย่์เพื้ื�อประกันการขาย่
17.  รบัผดิำชื่อบงานทางดำ�านการบรหิารงานบ่คคล เชื่�น รบัพื้นกังานเข�า ปลดำพื้นกังานออก  และมอีำานาจลงโทษัหรอืให�คณ่กบัพื้นกังาน  

โย่กย่�าย่ตุำาแหนง่ หน�าที�การงานของพื้นกังาน และมอีำานาจบงัคบับญัชื่าพื้นกังาน ออกคำาสำั�งให�พื้นกังานปฏิบิตัุ ิรวมทั�งทำาสำญัญาเกี�ย่วกบัการจ�างแรงงาน
กับบ่คคลตุ�างๆ และให�มีอำานาจในการตุกลงเงื�อนไข และลงลาย่มือชื่ื�อในเอกสำาร และสำัญญาตุ�างๆ ที�เกี�ย่วข�องกับการบริหารงานบ่คคลกับกรมแรงงาน 
หน่วย่งานประกันสำังคม หน่วย่งานราชื่การ  รัฐวิสำาหกิจตุ�างๆ  ตุามวัตุถ่่ประสำงค์  และระเบีย่บตุ�างๆ  ของบริษััท

 18.  ร�องท่กข์ตุ�อพื้นักงานสำอบสำวน กล�าวหาผู�กระทำาความผิดำตุ�อบริษััท เพื้ื�อให�ดำำาเนินคดำีอาญา และแตุ�งตุั�งตุัวแทนชื่�วง เพื้ื�อการดำัง
กล�าวน้�   รวมทั�งมีอำานาจถ่อนคำาร�องท่กข์  และตุกลงประน้ประนอมย่อมความและรับเงินแทนบริษััท  แตุ�งตุั�งทนาย่ว�าความเพื้ื�อฟั้อง  หรือย่ื�นคำาให�การ
ตุ�อศาลท่กศาล  เพื้ื�อดำำาเนินคดำีแทนบริษััทจนกว�าคดำีถ่ึงที�สำ่ดำ

 19.  มีอำานาจเชื่ญิผู�บรหิาร หรอืพื้นกังานของบรษัิัทที�เกี�ย่วข�องมาชีื่�แจง  ให�ความเหน็ร�วมประชื่ม่  หรอืสำ�งเอกสำารตุามที�เหน็ว�าเกี�ย่วข�อง
จำาเป็น

 20.  ปรึกษัาผู�เชื่ี�ย่วชื่าญ หรือ ที�ปรึกษัาของบริษััท (ถ่�ามี) หรือจ�างที�ปรึกษัา หรือผู�เชื่ี�ย่วชื่าญภูาย่นอก ในกรณ้จำาเป็นดำ�วย่ค�าใชื่�จ�าย่ของ
บริษััท

 21.  ออกระเบีย่บปฏิิบัตุิงานอื�นใดำตุามที�เห็นสำมควร
-   หน�าที่่�และค่วามรับผู้ิดูชุอบ

1. ตุามขอบเขตุอำานาจหน�าที�ที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย่
2. เสำนอเป้าหมาย่  นโย่บาย่  แผนงาน  และงบประมาณประจำาปีตุ�อคณะกรรมการบริษััท
3. รับผิดำชื่อบในการบริหารกิจการของบริษััทให�เป็นไปตุามทิศทาง เป้าหมาย่ นโย่บาย่ทางธุ่รกิจของบริษััท
4. รับผิดำชื่อบในการเพื้ิ�มขีดำความสำามารถ่ในการแข�งขันของบริษััท  และสำ�งเสำริมให�มีการคิดำค�นนวัตุกรรมอย่�างตุ�อเน่�อง
5. รับผดิำชื่อบการดำำาเนินงานของบริษััทให�เป็นไปตุามกฎหมาย่ วตัุถ่ป่ระสำงค์ ข�อบงัคบัของบริษััท  มติุที�ประช่ื่มผู�ถ่อืห่�น  มตุทีิ�ประช่ื่ม

คณะกรรมการบริษััท ตุลอดำจนระเบีย่บปฏิิบัตุิที�เกี�ย่วข�อง 
6. รับผิดำชื่อบตุ�อคณะกรรมการบริษััท และ / หรือคณะกรรมการบริหารโดำย่สำมำ�าเสำมอ

-   โดำย่ราย่งานความเคลื�อนไหว หรือผลการดำำาเนินงานของบริษััทอย่�างตุ�อเน่�อง และรวดำเร็ว
-   โดำย่เปิดำเผย่ข�อมูลอย่�างถู่กตุ�อง ครบถ่�วน มีมาตุรฐาน และเชื่ื�อถ่ือไดำ�

7. รับทราบและปฏิบิตัุติุามนโย่บาย่และกลย่่ทธุก์ารดำำาเนนิงานของบรษัิัท ซึื่�งกำาหนดำโดำย่คณะกรรมการบรษัิัท และ / หรอืคณะกรรมการ
บริหาร เชื่�น เรีย่กร�อง ทวงถ่าม และรับชื่ำาระหน้� หรือเรีย่กร�องทวงถ่ามทรัพื้ย่์สำินใดำๆ รวมทั�งผลประโย่ชื่น์ หรือสำิทธุิตุ�างๆ จากบ่คคล และบริษััท  
ห�างร�าน หน่วย่งานราชื่การ รัฐวิสำาหกิจ  นิตุิบ่คคลตุ�างๆ  ภูาย่ใตุ�วัตุถ่่ประสำงค์  และระเบีย่บตุ�าง ๆ ของบริษััท ตุลอดำจนให�มีอำานาจตุกลง เงื�อนไข 
และลงลาย่มือชื่ื�อในสำัญญาตุ�างๆ และเอกสำารที�เกี�ย่วข�อง

8. กำากับดำูแลกิจการ ทบทวนและให�ความเห็นชื่อบกับนโย่บาย่ กลย่่ทธุ์ที�สำำาคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำาปี
9. รับผิดำชื่อบในการจัดำทำางบการเงิน ราย่งานทางการเงินให�ผู�สำอบบัญชื่ีทำาการตุรวจสำอบ แล�วเสำนอตุ�อคณะกรรมการบริหาร คณะ

กรรมการตุรวจสำอบ และคณะกรรมการบริษััทตุามลำาดัำบ รวมทั�งมีอำานาจสัำ�งจ�าย่เช็ื่ค ภูาย่ในวงเงินที�คณะกรรมการบริษััทกำาหนดำ ฝัากเงิน เบิกเงิน ถ่อนเงิน
 10. พื้ิจารณาเรื�องที�จะเสำนอให�คณะกรรมการบริษััทพื้ิจารณาให�ความเห็นชื่อบหรืออน่มัตุิตุ�อไป
 11. ปรับปร่งและแก�ไขกฎบัตุรคณะกรรมการบริหาร และนำาเสำนอตุ�อคณะกรรมการบริษััทเพื้ื�อพื้ิจารณาอน่มัตุิ
 12. ปฏิิบัตุิการอื�นใดำ ตุามที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย่



7.4 ข�อมูลเก่�ยวกับผูู้�บริหาร

7.4.1 ผูู้�บริหาร

ณ วันที� 31 ธัุนวาคม  2564 บริษััทฯ มีผู�บริหารจำานวน 13 ท�าน ดัำงน้�

ชุื�อ  ติำาแหน่ง*

1. ค่ณธุรรมรัตุน์ โชื่ควัฒนา กรรมการผู�อำานวย่การ  และประธุานกรรมการบริหาร 

2. ค่ณมัญชื่่สำา ธุีรพื้งษั์พื้ิพื้ัฒน์ กรรมการ และผู�อำานวย่การฝ่ัาย่สำำานักงานบริษััท

3. ดำร.สำ่รัตุน์ วงศ์รัตุนภูัสำสำร กรรมการ  และผู�อำานวย่การฝ่ัาย่เทคโนโลยี่สำารสำนเทศ

4. ค่ณวิริทธุิ�พื้ล ชื่ัย่ถ่าวรเสำถ่ีย่ร กรรมการ  และผู�อำานวย่การฝ่ัาย่  I

5. ค่ณรมิดำา รัสำเซื่ลล์ มณ้เสำถ่ีย่ร ผู�อำานวย่การฝ่ัาย่  B

6. ค่ณบ่ษับง มิ�งขวัญย่ืน ผู�อำานวย่การฝั่าย่  H

7. ค่ณนงลักษัณ์ เตุชื่ะบ่ญเอนก ผู�อำานวย่การฝั่าย่  M, O

 8. ค่ณณัฐพื้ัฒน์ เพื้็ชื่รรัตุนาภูรณ์ ผู�อำานวย่การฝั่าย่บริหารการขาย่

9. ค่ณคณิศร สำ่ย่ะนันทน์ ผู�อำานวย่การฝั่าย่  A

10. ค่ณกิตุย่าภูรณ์ ชื่ัย่ถ่าวรเสำถ่ีย่ร ผู�อำานวย่การฝั่าย่  D

11. ค่ณสำวัสำดำิ� โพื้ธุิ�สำินสำมวงศ์ ผู�อำานวย่การฝั่าย่  W

12. ค่ณฐิตุิภููมิ โชื่ควัฒนา ผู�อำานวย่การฝั่าย่  X

13. ค่ณโย่ธุิน  สำว่รรณเกษัร์ กรรมการบริหาร

หมาย่เหตุ่  : #  13  เข�าเป็นกรรมการบริหาร     21 พื้ฤษัภูาคม  2564
     *  ผู�บริหารของบริษััทตุามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ตุ.

ข�อมูลเกี�ย่วกับประวัตุิของผู�บริหาร ตุามเอกสำารแนบ 1 หน�า 189-201 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) น้�

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่่าติอบแที่นกรรมการบริหาร และผูู้�บริหาร
คณะกรรมการบริษััทดูำแลและดำำาเนินการให�มีการจ�าย่ค�าตุอบแทนที�เหมาะสำมแก�กรรมการแตุ�ละคณะ และผู�บริหาร ตุามอำานาจหน�าที�ความรับผิดำชื่อบ

และเปรีย่บเทีย่บกับระดัำบที�ปฏิิบัติุในกล่�มธุ่รกิจเดีำย่วกัน
คณะกรรมการพิื้จารณาค�าตุอบแทนเป็นผู�พิื้จารณาวงเงินค�าตุอบแทนกรรมการ และผู�บริหารที�เหมาะสำม โดำย่พิื้จารณาจากประสำบการณ์ ภูาระหน�าที�  

ขอบเขตุและบทบาท ความมีสำ�วนร�วม และความรับผิดำชื่อบของกรรมการแตุ�ละท�าน นำาเสำนอตุ�อกรรมการบริษััทเพืื้�อพิื้จารณา
ค�าตุอบแทนกรรมการบริหาร และผู�บริหารเป็นไปตุามหลักการและนโย่บาย่ที�คณะกรรมการพิื้จารณาค�าตุอบแทนกำาหนดำ ซึื่�งพิื้จารณาจากผลการ

ดำำาเนินงานของกรรมการบริหาร และผู�บริหารแตุ�ละคน
ค�าตุอบแทนของประธุานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นไปตุามหลักเกณฑ์ีและนโย่บาย่ที�คณะกรรมการพิื้จารณาค�าตุอบแทนกำาหนดำ โดำย่คณะกรรมการ

พิื้จารณาค�าตุอบแทนเป็นผู�พิื้จารณาค�าตุอบแทนของประธุานกรรมการบริหาร (CEO) ทั�งแบบระย่ะสัำ�น เชื่�น  เงินเดืำอน โบนัสำ และระย่ะย่าว ซึื่�งพิื้จารณาจาก
ผลการปฏิิบัติุงาน ผลการดำำาเนินงานของบริษััท

ค�าตุอบแทนของประธุานกรรมการบริหารในปี 2564 สำำาหรับผลการดำำาเนินงานในปี 2563 ประกอบดำ�วย่ เงินเดืำอน โบนัสำ เงินบำาเหน็จ และเบี�ย่ประช่ื่ม 
รวมเป็นเงิน 6,055,000.-  บาท

7.4.3 ค่่าติอบแที่นรวมของกรรมการบริหาร และผูู้�บริหาร
1.  ค�าตุอบแทนที�เป็นตัุวเงิน

-  ในปี  2564 ค�าตุอบแทนกรรมการบริหารและผู�บริหารสีำ�ราย่แรกรองจากผู�จัดำการลงมา และผู�บริหารในระดัำบเทีย่บเท�าราย่ที�สีำ� ท่กราย่ รวม 
13 ท�าน เท�ากับ 42,689,308.- บาท โดำย่เป็นค�าตุอบแทนในรูป เงินเดืำอน เงินอ่ดำหน่น เบี�ย่เลี�ย่ง เบี�ย่ประช่ื่ม

2.  ค�าตุอบแทนอื�น
-  เงินกองท่นสำำารองเลี�ย่งชีื่พื้



บริษััทฯ จัดำตัุ�งกองท่นสำำารองเลี�ย่งชีื่พื้ ตุาม พื้.ร.บ. กองท่นสำำารองเลี�ย่งชีื่พื้ พื้.ศ. 2530  โดำย่จัดำตัุ�ง ณ วันที� 3 มิถ่่นาย่น 2539 ทะเบีย่นเลขที�  
41/2539 และมอบหมาย่ให�ผู�จัดำการรับอน่ญาตุเป็นผู�จัดำการกองท่นน้� โดำย่หักจากเงินเดืำอนของกรรมการบริหารและผู�บริหารสำ�วนหนึ�ง และบริษััทฯ จ�าย่สำมทบ
สำ�วนหนึ�ง และจะจ�าย่ให�กรรมการบริหารและผู�บริหารในกรณ้ที�ออกจากงานตุามระเบีย่บการที�กำาหนดำ

-   กรณ้การจัดำสำรรห่�นให�พื้นักงาน  (ESOP) มิใชื่�เป็นปัจจัย่ในการรักษัายึ่ดำเหน้�ย่วให�ผู�บริหาร และพื้นักงานมีความจงรักภัูกดีำอยู่�กับบริษััทอย่�าง
มั�นคงถ่าวร อีกทั�งพื้นักงานที�ไดำ�รับจัดำสำรรห่�นยั่งมีภูาระตุ�องเสีำย่ภูาษีัจากการรับโอนห่�น จากกฎหมาย่ของประเทศไทย่ที�ยั่งไม�เอื�ออำานวย่  ทำาให�บริษััทไม�ไดำ�ใชื่�
วิธีุการน้�แตุ�อย่�างไร

7.5 ข�อมูลเก่�ยวกับพนักงาน

จำานวนพนักงานและผู้ลติอบแที่น
ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 บริษััทฯ มีพื้นักงานทั�งหมดำ  3,634 คน และจ�าย่ค�าตุอบแทนให�แก�พื้นักงาน จำานวนทั�งสิำ�น 904,390,267.- บาท โดำย่เป็น

ผลตุอบแทนในรูปเงินเดืำอน ค�าคอมมิชื่ชัื่�น ค�าพื้าหนะ เบี�ย่เลี�ย่ง ค�าล�วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย่ เงินอ่ดำหน่น รวมทั�งค�าตุอบแทนระย่ะสัำ�นและระย่ะย่าว 
ในรูปแบบของเงินเกษีัย่ณ และกองท่นสำำารองเลี�ย่งชีื่พื้

รายการ
จำานวนพนักงาน

(ค่น)
ค่่าติอบแที่นพนักงาน  

(บาที่)

พื้นักงานสำำานักงาน 1,217    506,716,305

พื้นักงานขาย่ 2,417    397,673,962

        รวม 3,634    904,390,267

-   การเปลี�ย่นแปลงจำานวนพื้นักงานอย่�างมีนัย่สำำาคัญหรือมีข�อพิื้พื้าทดำ�านแรงงานที�สำำาคัญในระย่ะ 3  ปี ที�ผ�านมา   - ไม�มี -
-   กองท่นสำำารองเลี�ย่งชีื่พื้

บริษััทฯ และพื้นักงานร�วมกันจัดำตัุ�งกองท่นสำำารองเลี�ย่งชีื่พื้ ตุาม พื้.ร.บ. กองท่นสำำารองเลี�ย่งชีื่พื้ พื้.ศ. 2530 โดำย่จัดำตัุ�ง ณ วันที� 3 มิถ่่นาย่น  2539  
ทะเบีย่นเลขที�  41/2539  และมอบหมาย่ให�ผู�จัดำการรับอน่ญาตุเป็นผู�จัดำการกองท่นน้�  โดำย่หักจากเงินเดืำอนพื้นักงานสำ�วนหนึ�งและบริษััทฯ จ�าย่สำมทบสำ�วน
หนึ�ง และจะจ�าย่ให�พื้นักงานในกรณ้ที�ออกจากงานตุามระเบีย่บการที�กำาหนดำ

7.6  ข�อมูลสิำาค่ัญอื�น

7.6.1 ผูู้�ท่ี่�ไดู�รบัมอบหมายให�รับผู้ดิูชุอบสิงูสิดู้ในสิายงานบัญชุ่และการเงิน  และผูู้�ไดู�รับมอบหมายให�รับผู้ดิูชุอบโดูยติรง   
      ในการค่วบค่้มดููแลการที่ำาบัญชุ่ เลขาน้การบริษััที่ และหัวหน�างานติรวจสิอบภายใน 

1. ผูู้�ท่ี่�ไดู�รับมอบหมายให�รับผู้ิดูชุอบสิูงสิ้ดูในสิายงานบัญชุ่และการเงิน และผูู้�ไดู�รับมอบหมายให�รับผู้ิดูชุอบโดูยติรงในการ
ค่วบค่้มดููแลการที่ำาบัญชุ่

1.1 ผูู้�ที่่�ไดู�รับมอบหมายให�รับผู้ิดูชุอบสิูงสิ้ดูในสิายงานบัญชุ่และการเงิน
เพื้ื�อปฏิบัิตุติุามข�อบังคบัของตุลาดำหลักทรัพื้ย์่แห�งประเทศไทย่ และให�บริษััทฯ มรีาย่งานทางการเงินที�มคีณ่ภูาพื้อย่�างตุ�อเน่�อง ที�ประชื่ม่ 

คณะกรรมการบริษััท เมื�อวันที� 20 สำิงหาคม 2564 เห็นชื่อบให�เปลี�ย่นแปลงผู�รับผิดำชื่อบสำูงสำ่ดำในสำาย่งานบัญชื่ีและการเงิน (CFO) จากนาย่ณัฐพื้ัฒน์  
เพ็ื้ชื่รรัตุนาภูรณ์ ผู�อำานวย่การฝ่ัาย่บริหารการขาย่ (ปัจจ่บันไม�ไดำ�ดำำารงตุำาแหน่งผู�อำานวย่การฝ่ัาย่บัญชีื่การเงิน) เป็น นางสำาวเย่าวลักษัณ์ นามกรณ์ รักษัาการ 
ผู�อำานวย่การฝั่าย่บัญชื่ีการเงิน เน่�องจากเป็นผู�มีความรู� ความสำามารถ่ และประสำบการณ์ในสำาย่งานดำังกล�าวเป็นอย่�างดำี และมีค่ณสำมบัตุิครบถ่�วน 
ตุามหลักเกณฑี์ของ ก.ล.ตุ.

ราย่ละเอีย่ดำค่ณว่ฒิทางการศึกษัา ประวัติุการอบรม และประสำบการณ์การทำางานของผู�รับผิดำชื่อบสูำงส่ำดำในสำาย่งานบัญชีื่และการเงิน  (CFO)   
ตุามเอกสำารแนบ 1 ในหน�า  202 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564  (แบบ 56-1 One Report) น้�

1.2 ผูู้�ที่่�ไดู�รับมอบหมายให�รับผู้ิดูชุอบโดูยติรงในการค่วบค่้มดููแลการที่ำาบัญชุ่
ที�ประช่ื่มคณะกรรมการบริษััทเมื�อวันที� 16 พื้ฤศจิกาย่น 2561 เห็นชื่อบให�กำาหนดำนางสำาวเย่าวลักษัณ์ นามกรณ์ เป็น ผู�ควบค่มดูำแลการทำา

บัญชีื่ (ซึื่�งมีค่ณสำมบัติุและเงื�อนไขการเป็นผู�ทำาบัญชีื่ ตุามประกาศกรมพัื้ฒนาธุ่รกิจการค�า)
ราย่ละเอีย่ดำค่ณว่ฒิทางการศึกษัา ประวัติุการอบรม และประสำบการณ์การทำางานของผู�ควบค่มดูำแลการทำาบัญชีื่  ตุามเอกสำารแนบ 1 ในหน�า  

202 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้� 



2. เลขาน้การบริษััที่
บริษััทฯ ไดำ�แตุ�งตัุ�งนางดำวงฤดีำ  มิลินทางกูร ซึื่�งเป็นผู�มีค่ณว่ฒิและประสำบการณ์ที�เหมาะสำม เป็นผู�รับผิดำชื่อบทำาหน�าที�เลขาน่การบริษััทตัุ�งแตุ�วัน

ที� 1 กันย่าย่น 2552 เพืื้�อให�การบริหารงานของบริษััทดำำาเนินไปอย่�างมีประสิำทธิุภูาพื้ตุามหลักการกำากับดูำแลกิจการที�ดีำ
เลขาน้การบริษััที่ม่หน�าท่ี่�และค่วามรับผิู้ดูชุอบ ดัูงน้�
1.   ให�คำาแนะนำาเบื�องตุ�นแก�กรรมการเกี�ย่วกับข�อกฎหมาย่ ระเบีย่บและข�อบังคับตุ�าง ๆ  ของบริษััท และติุดำตุามให�มีการปฏิิบัติุตุามอย่�างถู่กตุ�อง

และสำมำ�าเสำมอ  รวมถึ่งราย่งานการเปลี�ย่นแปลงที�มีนัย่สำำาคัญแก�กรรมการ
2.  ประสำานงานระหว�างกรรมการบริษััท และฝั่าย่จัดำการ ดำูแล และประสำานงานดำ�านกฎหมาย่ กฎเกณฑี์ตุ�างๆ ที�เกี�ย่วข�อง รวมทั�งดำำาเนิน

การให�มีการปฏิิบัติุตุามมติุคณะกรรมการบริษััท
3.  จัดำการประช่ื่มผู�ถื่อห่�น และประช่ื่มคณะกรรมการบริษััทให�เป็นไปตุามกฎหมาย่ ข�อบังคับของบริษััท และข�อพึื้งปฏิิบัติุตุ�าง ๆ
4.  บันทึกราย่งานการประช่ื่มผู�ถื่อห่�น และราย่งานการประช่ื่มคณะกรรมการบริษััท  รวมทั�งติุดำตุามให�มีการปฏิิบัติุตุามมติุที�ประช่ื่มผู�ถื่อห่�น และ

ที�ประช่ื่มคณะกรรมการบริษััท
5. ติุดำตุ�อประสำานงานกับหน่วย่งานที�กำากับดูำแล ก.ล.ตุ. และตุลาดำหลักทรัพื้ย์่และประเทศไทย่ และดูำแลให�มีการเปิดำเผย่ข�อมูลและราย่งาน

สำารสำนเทศตุ�อสำาธุารณชื่น ในสำ�วนที�เกี�ย่วข�องตุามระเบีย่บและข�อกำาหนดำของ ก.ล.ตุ. และตุลาดำหลักทรัพื้ย์่แห�งประเทศไทย่ให�ถู่กตุ�องครบถ่�วนตุามกฎหมาย่
6.  จัดำทำาและเก็บรักษัาเอกสำาร  ดัำงตุ�อไปน้�

-   ทะเบีย่นกรรมการ
-   หนังสำือนัดำประชื่่ม / ราย่งานการประชื่่มคณะกรรมการบริษััท
-   หนังสำือนัดำประชื่่ม / ราย่งานการประชื่่มผู�ถ่ือห่�น
-  ราย่งานการซื่ื�อขาย่ห่�นของบริษััท ของกรรมการบริษััทและผู�บริหาร
-  ราย่งานประจำาปี
-   แบบ 56-1

7.  เก็บรักษัาราย่งานการมีสำ�วนไดำ�สำ�วนเสีำย่ที�ราย่งานโดำย่กรรมการหรือผู�บริหาร   พื้ร�อมจัดำสำ�งสำำาเนาราย่งานให�ประธุานคณะกรรมการและประธุาน
กรรมการตุรวจสำอบทราบภูาย่ใน 7 วันทำาการ นับตัุ�งแตุ�วันที�บริษััทฯ ไดำ� รับทราบราย่งาน 

8.  จัดำให�มีการปฐมนิเทศ ให�คำาแนะนำาแก�กรรมการที�ไดำ�รับการแตุ�งตัุ�งใหม�
9.  ติุดำตุ�อและสืำ�อสำารกับผู�ถื่อห่�นทั�วไปให�ไดำ�รับทราบสิำทธิุตุ�างๆ ของผู�ถื่อห่�น และข�าวสำารของบริษััท  อย่�างสำมำ�าเสำมอและครบถ่�วน

10.  ดำำาเนินการอื�นๆ ตุามที�คณะกรรมการกำากับตุลาดำท่นประกาศกำาหนดำ และหน�าที�อื�นๆ ตุามที�ไดำ�รับมอบหมาย่จากบริษััท
ข�อมูลของเลขาน่การบริษััท  ตุามเอกสำารแนบ 1  หน�า 203 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564  (แบบ 56-1 

One Report) น้�

3. หัวหน�างานติรวจสิอบภายใน
บรษัิัทฯ ว�าจ�างนิตุบ่ิคคลภูาย่นอกเปน็ที�ปรกึษัาดำแูละคณ่ภูาพื้งานดำ�านตุรวจสำอบภูาย่ใน และระบบการควบคม่ภูาย่ใน เพื้ื�อให�บรษัิัทฯ สำามารถ่

ปรับปร่งตุนเองให�ทันสำภูาพื้แวดำล�อมทั�งภูาย่ใน  และภูาย่นอกที�เปลี�ย่นแปลงตุลอดำเวลา โดำย่คณะกรรมการตุรวจสำอบไดำ�แตุ�งตุั�งบริษััท ตุรวจสำอบภูาย่ใน
ธุรรมนิตุิ จำากัดำ ให�ปฏิิบัติุหน�าที�ผู�ตุรวจสำอบภูาย่ในของบริษััทตุั�งแตุ�ปี 2547 ซึื่�งบริษััท ตุรวจสำอบภูาย่ในธุรรมนิตุิ จำากัดำ ไดำ�มอบหมาย่ให� นางสำาว 
ศมจรีย่์ แก�วขอมดำี เป็นผู�รับผิดำชื่อบหลักในการปฏิิบัตุิหน�าที�ผู�ตุรวจสำอบภูาย่ในของบริษััท

คณะกรรมการตุรวจสำอบ ไดำ�พื้ิจารณาค่ณสำมบัตุิของบริษััท ตุรวจสำอบภูาย่ในธุรรมนิตุิ จำากัดำ และนางสำาวศมจรีย่์ แก�วขอมดำี ผู�ตุรวจสำอบ
ภูาย่ในแล�ว เห็นว�ามีความเหมาะสำมเพีื้ย่งพื้อกับการปฏิิบัติุหน�าที�ดัำงกล�าว  เน่�องจากมีความเป็นอิสำระ และมีประสำบการณ์ในการปฏิิบัติุงานดำ�านการ
ตุรวจสำอบภูาย่ใน ในธุ่รกิจที�มีลักษัณะเดำีย่วกับบริษััท มาเป็นระย่ะเวลา 12 ปี  

โดำย่บริษััทฯ ไดำ�มอบหมาย่ให�ประสำานงานกับเลขาน่การคณะกรรมการตุรวจสำอบ ผู�รับผิดำชื่อบหน่วย่งานตุรวจสำอบภูาย่ในของบริษััท และ
ราย่งานตุรงตุ�อคณะกรรมการตุรวจสำอบอย่�างตุ�อเน่�องท่กไตุรมาสำเพื้ื�อเพื้ิ�มประสำิทธุิผลในงานตุรวจสำอบให�ดำีย่ิ�งขึ�นในกระบวนการตุรวจสำอบภูาย่ใน

ราย่ละเอยี่ดำของหวัหน�างานตุรวจสำอบภูาย่ใน ตุามเอกสำารแนบ 3 ในหน�า 208 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมลูประจำาปี / ราย่งานประจำาป ี2564 
(แบบ 56-1 One Report) น้�

7.6.2 หัวหน�างานนักลงที่้นสิัมพันธิ์
งานดำ�านผู�ลงท่นสัำมพัื้นธ์ุ  บริษััทฯ มีหน่วย่งานสำำานักงานเลขาน่การคณะกรรมการ ทำาหน�าที�งานดำ�านผู�ลงท่นสัำมพัื้นธ์ุโดำย่เฉพื้าะ ในการให�ข�อมูลและ

ข�าวสำารตุามที�นักลงท่นและผู�ที�เกี�ย่วข�องตุ�องการ โดำย่สำามารถ่ติุดำตุ�อไดำ�ที�  :
  ค่ณดำวงฤดีำ มิลินทางกูร
  เลขาน่การบริษััท
  โทรศัพื้ท์ 0-2295-0688
  E-mail : duangm@icc.co.th
  หรือ ค่ณธัุญลักษัณ์ วรรธุนะก่ลโรจน์
  สำำานักงานเลขาน่การคณะกรรมการ
  โทรศัพื้ท์ 0-2295-0688
  E-mail : iccset@icc.co.th



และไดำ�เผย่แพื้ร�ชืื่�อบ่คคลและชื่�องทางการติุดำตุ�อที�สำะดำวกผ�านข�อมูลนักลงท่นสัำมพัื้นธ์ุใน website ของบริษััท (http://www.icc.co.th)
นอกจากน้� บริษััทฯ ยั่งจัดำให�มีการประช่ื่มพื้บปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพื้ย์่เป็นประจำาท่กปี  ในสำถ่านที�ทำาการของบริษััท  เพืื้�อเปิดำโอกาสำให�นักวิเคราะห์

หลักทรัพื้ย์่  นักลงท่นไดำ�ซัื่กถ่ามข�อมูลตุ�างๆ โดำย่มีคณะกรรมการบริหารร�วมประช่ื่มชีื่�แจง
ในปี 2564 จากวิกฤตุการณ์ การแพื้ร�ระบาดำของโรคติุดำเชืื่�อไวรัสำโคโรนา 2019 (COVID-19) และรัฐบาลประกาศสำถ่านการณ์ฉ่กเฉินในท่กเขตุท�อง

ที�ทั�วราชื่อาณาจักร  และกร่งเทพื้มหานครสัำ�งปิดำสำถ่านที�ตุ�างๆ  ที�มีความเสีำ�ย่งที�จะเกิดำการแพื้ร�ระบาดำเป็นการชัื่�วคราว  พื้ร�อมขอความร�วมมือให�พิื้จารณาถึ่ง
ความจำาเป็นในการจัดำกิจกรรมที�มีลักษัณะของการรวมกล่�มคนเป็นจำานวนมาก ซึื่�งมีความเสีำ�ย่งที�จะทำาให�การแพื้ร�ระบาดำเกิดำขึ�น และกระจาย่สูำ�บ่คคลทั�วไป 
โดำย่ง�าย่ สำ�งผลให�บริษััทฯ ไม�สำามารถ่จัดำงาน “นักวิเคราะห์ นักลงท่น พื้บกล่�มสำหพัื้ฒน์” เพืื้�อพื้บปะนักลงท่น นักวิเคราะห์ และสืำ�อมวลชื่นไดำ� แตุ�บริษััทฯ  
ยั่งคงให�บริการข�อมูล และตุอบข�อซัื่กถ่ามตุ�อผู�ถื่อห่�น นักลงท่น และผู�ที�เกี�ย่วข�องที�ติุดำตุ�อทางอีเมล  และโทรศัพื้ท์

7.6.3 ค่่าติอบแที่นผูู้�สิอบบัญชุ่
1.  ค�าตุอบแทนจากการสำอบบัญชีื่

บริษััทฯ และบริษััทย่�อย่ (3 บริษััท) ไดำ�รับอน่มัติุจากที�ประช่ื่มสำามัญผู�ถื่อห่�น ให�จ�าย่ค�าตุอบแทนการสำอบบัญชีื่ให�กับผู�สำอบบัญชีื่ของแตุ�ละบริษััท 
โดำย่บริษััทฯ และ บริษััท ดัำบเบิ�ลยู่ บี อาร์ อี จำากัดำ(บริษััทย่�อย่) จ�าย่ค�าตุอบแทนการสำอบบัญชีื่ให�กับ บริษััท เคพีื้เอ็มจี ภููมิไชื่ย่ สำอบบัญชีื่ จำากัดำ 

บริษััทย่�อย่อีก 2 บริษััท คือ Canchana International  Co., Ltd. และบริษััท ไหมทอง จำากัดำ ไม�ไดำ�ใชื่�ผู�สำอบบัญชีื่ราย่เดีำย่วกับบริษััท เน่�องจาก
1.  บริษััท ไหมทอง จำากัดำ สำามารถ่ตุ�อรองราคาค�าสำอบบัญชีื่กับผู�สำอบบัญชีื่ราย่เดิำมไดำ�ถู่กกว�าราย่อื�น 
     (ผู�สำอบบัญชีื่ คือ สำำานักงานธุรรมการย์่การบัญชีื่)
2.  Canchana International  Co., Ltd. เป็นบริษััทที�อยู่�ตุ�างประเทศ และสำามารถ่ตุ�อรองราคาค�าสำอบบัญชีื่
     กับผู�สำอบบัญชีื่ราย่เดิำมไดำ�ถู่กกว�าราย่อื�น 
     (ผู�สำอบบัญชีื่ คือ V Charter Accountants Co.,Ltd.)

 ราย่ละเอีย่ดำค�าตุอบแทนของผู�สำอบบัญชีื่ ดัำงน้�      หน่วย่ : บาท

ค่่าติอบแที่นจากการสิอบบัญชุ่ 2564 2563

บริษััท ไอ.ซื่ี.ซื่ี. อินเตุอร์เนชื่ั�นแนล จำากัดำ (มหาชื่น) 2,695,000 2,695,000

บริษััทย่�อย่ 485,851 506,477

รวม 3,180,851 3,201,477

ถึ่งแม�ว�าบริษััทย่�อย่บางบริษััทไม�ไดำ�ใชื่�ผู�สำอบบัญชีื่ราย่เดีำย่วกับบริษััท  แตุ�บริษััทฯ  มีวิธีุการดูำแล และติุดำตุามให�แตุ�ละบริษััทสำามารถ่จัดำทำางบการ
เงินไดำ�ทันตุามกำาหนดำเวลา

2.  ค�าบริการอื�น
ในรอบปี 2564 บริษััทฯ และบริษััทย่�อย่ไม�มีการจ�าย่ค�าตุอบแทนของงานบริการอื�นให�แก�ผู�สำอบบัญชีื่ของบริษััท และบริษััทย่�อย่ สำำานักงานสำอบ

บัญชีื่ที�ผู�สำอบบัญชีื่สัำงกัดำ บ่คคลหรือกิจการที�เกี�ย่วข�องกับผู�สำอบบัญชีื่และสำำานักงานสำอบบัญชีื่ที�ผู�สำอบบัญชีื่สัำงกัดำ 

7.6.4 กรณ้ที่่�เป็นบริษััที่ติ่างประเที่ศ
-  ไม�มี  -



 8. รายงานผู้ลการดูำาเนินงานสิำาค่ัญดู�านการกำากับดููแลกิจการ

8.1 สิร้ปผู้ลการปฏิิบัติิหน�าที่่�ของค่ณะกรรมการในรอบปีที่่�ผู้่านมา

คณะกรรมการบริษััทมีบทบาทสำำาคัญในการกำาหนดำนโย่บาย่ของบริษััท  โดำย่ร�วมกับคณะกรรมการบริหารและผู�บริหารระดัำบสูำงในการกำาหนดำวิสัำย่ทัศน์  
พัื้นธุกิจ เป้าหมาย่แผนธุ่รกิจ นโย่บาย่การเงิน การบริหารความเสีำ�ย่ง กลย่่ทธ์ุ แผนการดำำาเนินงาน และงบประมาณของบริษััทเป็นประจำาท่กปี ตุลอดำจน 
กำากับดำูแลเพื้ื�อให�มั�นใจว�าการจัดำทำากลย่่ทธุ์และแผนงานประจำาปีสำอดำคล�องกับวัตุถ่่ประสำงค์และเป้าหมาย่หลักของบริษััท ซื่ึ�งในการกำาหนดำกลย่่ทธุ์และ
แผนงานประจำาปีไดำ�มีการวิเคราะห์สำภูาพื้แวดำล�อมความท�าทาย่และโอกาสำที�สำ�งผลกระทบตุ�อการดำำาเนินธุ่รกิจ  การเพื้ิ�มขีดำความสำามารถ่ในการแข�งขัน  
การกำากบัดำแูลความเพีื้ย่งพื้อของระบบการควบคม่ภูาย่ในเพื้ื�อเพื้ิ�มมลูค�าสูำงสำด่ำแก�กิจการ และความมั�นคงให�กบัผู�ถ่อืห่�น นอกจากน้� คณะกรรมการบริษััท
มีหน�าที�ให�ความเห็นชื่อบในกลย่่ทธุ์และนโย่บาย่ที�สำำาคัญ โดำย่เฉพื้าะเป้าหมาย่ทางการเงินและแผนงานตุ�างๆ (Key Performance Indicators : KPI) 
พื้ร�อมให�ความเห็นชื่อบในการกำาหนดำตุัวชื่ี�วัดำและการตุั�งเป้าหมาย่ตุั�งแตุ�ตุ�นปี  และมีการตุิดำตุามผลเป็นระย่ะ

คณะกรรมการบริษััทฯ มีการทบทวนวิสำัย่ทัศน์และพื้ันธุกิจเป็นประจำาท่กปี โดำย่ในปี 2565 ที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััท เมื�อวันที� 18 ก่มภูาพื้ันธุ์ 
2565 ไดำ�กำาหนดำวิสำัย่ทัศน์ พื้ันธุกิจ ค�านิย่ม และกลย่่ทธุ์ในการดำำาเนินธุ่รกิจในระย่ะเวลา 3 ปี ตุั�งแตุ�ปี 2565 - 2567 เพื้ื�อให�เหมาะสำมกับการดำำาเนินงาน
ของบริษััท และสำอดำคล�องกับสำภูาวะเศรษัฐกิจปัจจบั่น  ราย่ละเอีย่ดำดูำจากนโย่บาย่และภูาพื้รวมการประกอบธุ่รกจิ หน�า 8-15 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูล
ประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

นอกจากน้� คณะกรรมการบริษััทไดำ�ตุิดำตุามผลการดำำาเนินงานของฝั่าย่จัดำการ และดำูแลให�มีการนำากลย่่ทธุ์ของบริษััทไปปฏิิบัตุิโดำย่ฝั่าย่จัดำการ 
จะราย่งานแผนการปฏิิบัตุิงาน และการวางแผนกลย่่ทธ์ุ  ให�ที�ประช่ื่มคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษััทรับทราบตุามลำาดัำบเป็นประจำา 
ท่กเดำือน ซื่ึ�งในการประชื่่มแตุ�ละคณะ  จะกำาหนดำเป็นวาระ รับทราบผลการดำำาเนินงานของบริษััทแตุ�ละเดำือน พื้ร�อมทบทวนแผนกลย่่ทธุ์ราย่ไตุรมาสำ  
ซื่ึ�งที�ประชื่่มคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษััทจะให�ข�อเสำนอแนะในเรื�องที�ฝั่าย่จัดำการควรนำาไปพื้ัฒนาปรับปร่ง

8.1.1 การสิรรหา พัฒนา และประเมินผู้ลการปฏิิบัติิหน�าที่่�ของค่ณะกรรมการ
การสิรรหาและแติ่งติั�งกรรมการและผูู้�บริหารระดูับสิูงสิูดู

บริษััทฯ มีคณะกรรมการสำรรหา ทำาหน�าที�สำรรหาคัดำเลือกและกลั�นกรองบ่คคลที�ทรงค่ณว่ฒิที�ไดำ�รับการเสำนอชืื่�อให�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการที�ว�างลง

1. วิธิ่การสิรรหาค่ัดูเลือกบ้ค่ค่ลที่่�จะแติ่งติั�งเป็นกรรมการบริษััที่และกรรมการอิสิระ
หลักเกณฑ์์ในการค่ัดูเลือกกรรมการ
ในการพื้ิจารณาคัดำเลือกบ่คคลที�จะเสำนอเข�าดำำารงตุำาแหน่งกรรมการ บริษััทฯ ไดำ�กำาหนดำหลักเกณฑี์การพื้ิจารณา ดำังน้�
1. ค่ณสำมบัติุของกรรมการที�ตุ�องการสำรรหาให�มีความหลากหลาย่ (Board Diversity) ทั�งดำ�านค่ณว่ฒิทางการศึกษัา ทักษัะวิชื่าชีื่พื้ ความรู� 

ความเชีื่�ย่วชื่าญเฉพื้าะดำ�านที�ตุ�องการเพื้ิ�มเตุมิและเปน็ประโย่ชื่น์ตุ�อธุ่รกจิของบรษัิัท และสำอดำคล�องกับกลย่่ทธุ์ในการดำำาเนนิธุ่รกจิของบรษัิัท โดำย่ไม�มีการ
กีดำกันทางเพื้ศ อาย่่ เชื่ื�อชื่าตุิ เป็นตุ�น

2. มีภูาวะผู�นำา มีวิสำัย่ทัศน์ มีค่ณธุรรมและจริย่ธุรรม มีประวัตุิการทำางานที�โปร�งใสำ
3. มีค่ณสำมบัตุิและไม�มีลักษัณะตุ�องห�ามตุามกฎหมาย่และข�อบังคับของบริษััท
4. กรณ้เสำนอชื่ื�อกรรมการเดำิมกลับเข�าดำำารงตุำาแหน่ง  จะพื้ิจารณาเพื้ิ�มเตุิมในเรื�องผลการปฏิบิัตุิงานในฐานะกรรมการบริษััท และกรรมการ

ชื่่ดำย่�อย่ในชื่�วงที�ผ�านมา
5. กรณ้การสำรรหากรรมการอิสำระ ตุ�องมีค่ณสำมบัตุิตุามหลักเกณฑี์ของตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่  และ ก.ล.ตุ.

กระบวนการในการพิจารณาสิรรหากรรมการ
1. คณะกรรมการสำรรหามีหน�าที�สำรรหาและกลั�นกรองบ่คคลผู�ทรงค่ณว่ฒิ ที�มีค่ณสำมบัตุิเหมาะสำมเข�าดำำารงตุำาแหน่งกรรมการบริษััท  

นำาเสำนอตุ�อคณะกรรมการบริษััทเพืื้�อพิื้จารณาก�อนเสำนอที�ประช่ื่มผู�ถ่ือห่�น เว�นแตุ�กรณ้ที�มิใชื่�เป็นการออกตุามวาระ คณะกรรมการสำรรหาอาจพิื้จารณา
แตุ�งตัุ�งบ่คคลเข�าเป็นกรรมการบริษััทแทนตุำาแหน่งกรรมการที�ว�างลง ในการประช่ื่มคณะกรรมการคราวถั่ดำไป เว�นแตุ�วาระของกรรมการจะเหลือน�อย่กว�า   
2 เดืำอน ตุามข�อบังคับของบริษััท ทั�งน้�บ่คคลที�เข�ามาเป็นกรรมการบริษััทดำังกล�าวจะมีวาระการดำำารงตุำาแหน่งเท�ากับวาระที�ยั่งเหลืออยู่�ของกรรมการ
บริษััทที�ตุนแทน

2. คณะกรรมการสำรรหาวิเคราะห์ทักษัะ ประสำบการณ์ ความรู� และความเชื่ี�ย่วชื่าญเฉพื้าะดำ�านของคณะกรรมการ มีค่ณสำมบัตุิเหมาะสำม
ตุอบสำนองความตุ�องการของตุำาแหน่งที�ว�างลง โดำย่จัดำทำาตุารางความรู�  ความชื่ำานาญเฉพื้าะดำ�านของกรรมการ (Board  Skill  Matrix) เพื้ื�อเป็นข�อมูล
ใชื่�ประกอบการพื้ิจารณาสำรรหากรรมการให�สำอดำคล�องกับกลย่่ทธุ์ในการดำำาเนินธุ่รกิจของบริษััท  

นอกจากน้�ในการสำรรหาคดัำเลอืกกรรมการราย่ใหม� คณะกรรมการสำรรหาไดำ�พิื้จารณาเพื้ิ�มเตุมิในเรื�องความรู� ความสำามารถ่ ประสำบการณ์
ที�เป็นประโย่ชื่น์ตุ�อการปฏิิบัตุิหน�าที�กรรมการและมีความจำาเป็นตุ�อองค์ประกอบของโครงสำร�างคณะกรรมการที�ย่ังขาดำอยู่�

3. นอกจากน้�คณะกรรมการสำรรหาไดำ�พื้จิารณาบ่คคลที�เสำนอชืื่�อเข�าดำำารงตุำาแหนง่กรรมการบรษัิัทเพื้ิ�มเตุมิจากทำาเนย้่บกรรมการอาชื่พีื้ ของ
สำมาคมสำ�งเสำริมสำถ่าบันกรรมการบริษััทไทย่ (IOD)



วาระการดูำารงติำาแหน่งของกรรมการอิสิระ
คณะกรรมการบริษััท ประกอบดำ�วย่กรรมการอิสำระ 4 ท�าน ซื่ึ�งไดำ�รับแตุ�งตุั�งจากที�ประชื่่มผู�ถ่ือห่�น มีวาระการดำำารงตุำาแหน่งตุามข�อบังคับ 

ของบริษััท และเมื�อครบวาระแล�วอาจไดำ�รับการเลือกตุั�งกลับเข�าดำำารงตุำาแหน่งตุ�อไปไดำ�อีก บริษััทฯ ไม�ไดำ�กำาหนดำนโย่บาย่จำากัดำจำานวนปีในการดำำารง
ตุำาแหน่งของกรรมการอิสำระ ถ่ึงแม�ว�าบริษััทฯ มีกรรมการอิสำระที�ดำำารงตุำาแหน่งกรรมการบริษััทเกิน 9 ปี จำานวน 2 คน แตุ�เน่�องจากกรรมการอิสำระ 
ดำังกล�าวมีค่ณสำมบัตุิครบถ่�วนตุามนิย่ามกรรมการอิสำระของบริษััท เป็นผู�มีความรู�ความสำามารถ่ และมีประสำบการณ์ในดำ�านที�บริษััทฯ ตุ�องการ และ 
ย่งัคงปฏิบัิตุหิน�าที�กรรมการดำ�วย่ความเป็นอสิำระ ไม�มผีลประโย่ชื่นส์ำ�วนตัุวที�อาจขดัำแย่�งกบัผลประโย่ชื่น์ของบรษัิัท และตุดัำสำนิใจโดำย่คำานงึถ่งึผลประโย่ชื่น์
สำูงสำ่ดำของบริษััท ตุลอดำจนมีความเป็นอิสำระจากฝั่าย่บริหารและผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ�ของบริษััท

ค่้ณสิมบัติิกรรมการอิสิระ
คณะกรรมการบรษัิัทกำาหนดำนยิ่ามกรรมการอสิำระ  ซึื่�งเข�มกว�าหลกัเกณฑีที์� ก.ล.ตุ.  กำาหนดำ โดำย่กรรมการอสิำระของบรษัิัทและผู�ที�เกี�ย่วข�อง

ไม�ไดำ�ถ่ือห่�นในบริษััท บริษััทใหญ� บริษััทย่�อย่ บริษััทร�วม ผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ� หรือผู�มีอำานาจควบค่มของบริษััท   

นิยาม กรรมการอิสิระ
1. ถื่อห่�นไม�เกนิร�อย่ละศนูย่จ์ด่ำห�าของจำานวนห่�นที�มสีำทิธุอิอกเสำยี่งทั�งหมดำของบรษัิัท บรษัิัทใหญ� บรษัิัทย่�อย่ บรษัิัทร�วม ผู�ถ่อืห่�นราย่ใหญ�  

หรือผู�มีอำานาจควบค่มของบริษััท ทั�งน้� ให�นับรวมการถ่ือห่�นของผู�ที�เกี�ย่วข�องของกรรมการอิสำระราย่นั�น ๆ ดำ�วย่
2. ไม�เปน็หรอืเคย่เปน็กรรมการที�มสีำ�วนร�วมบรหิารงาน  ลกูจ�าง พื้นกังาน ที�ปรกึษัาที�ไดำ�เงินเดำอืนประจำา หรอืผู�มอีำานาจควบคม่ของบรษัิัท  

บริษััทใหญ� บริษััทย่�อย่ บริษััทร�วม บริษััทย่�อย่ลำาดำับเดำีย่วกัน ผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ� หรือของผู�มีอำานาจควบค่มของบริษััท เว�นแตุ�จะไดำ�พื้�น
จากการมีลักษัณะดำังกล�าวมาแล�วไม�น�อย่กว�าสำองปีก�อนวันที�ไดำ�รับแตุ�งตุั�งเป็นกรรมการอิสำระ ทั�งน้� ลักษัณะตุ�องห�ามดำังกล�าวไม�รวมถ่ึง
กรณ้ที�กรรมการอิสำระเคย่เป็นข�าราชื่การ หรือที�ปรึกษัาของสำ�วนราชื่การ ซื่ึ�งเป็นผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ� หรือผู�มีอำานาจควบค่มของบริษััท

3. ไม�เป็นบ่คคลที�มีความสำัมพื้ันธุ์ทางสำาย่โลหิตุ หรือโดำย่การจดำทะเบีย่นตุามกฎหมาย่  ในลักษัณะที�เป็นบิดำา มารดำา คู�สำมรสำ พื้ี�น�อง และ
บ่ตุร  รวมทั�งคู�สำมรสำของบ่ตุร ของผู�บริหาร ผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ� ผู�มีอำานาจควบค่ม หรือบ่คคล ที�จะไดำ�รับการเสำนอให�เป็นผู�บริหาร หรือ
ผู�มีอำานาจควบค่มของบริษััท หรือบริษััทย่�อย่

4. ไม�มีหรือเคย่มีความสำัมพื้ันธุ์ทางธุ่รกิจกับบริษััท บริษััทใหญ� บริษััทย่�อย่ บริษััทร�วม ผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ� หรือผู�มีอำานาจควบค่มของบริษััท  
ในลักษัณะที�อาจเป็นการขัดำขวางการใชื่�วิจารณญาณอย่�างอิสำระของตุน  รวมทั�งไม�เป็นหรือเคย่เป็นผู�ถ่ือห่�นที�มีนัย่ หรือผู�มีอำานาจ
ควบค่มของผู�ที�มีความสำัมพื้ันธุ์ทางธุ่รกิจกับบริษััท บริษััทใหญ� บริษััทย่�อย่ บริษััทร�วม ผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ� หรือผู�มีอำานาจควบค่มของ
บริษััท เว�นแตุ�จะไดำ�พื้�นจากการมีลักษัณะดำังกล�าวมาแล�ว ไม�น�อย่กว�าสำองปีก�อนวันที�ไดำ�รับแตุ�งตุั�งเป็นกรรมการอิสำระความสำัมพื้ันธุ์ทาง
ธุร่กจิตุามวรรคหนึ�ง รวมถ่งึการทำาราย่การทางการค�าที�กระทำาเปน็ปกตุเิพื้ื�อประกอบกิจการ การเชื่�าหรือให�เชื่�าอสัำงหาริมทรพัื้ย่ ์ราย่การ
เกี�ย่วกับสำินทรัพื้ย่์หรือบริการ หรือการให�หรือรับความชื่�วย่เหลือทางการเงิน ดำ�วย่การรับหรือให�กู�ย่ืม คำ�าประกัน การให�สำินทรัพื้ย่์เป็น
หลักประกันหน้�สำิน รวมถ่ึงพื้ฤตุิการณ์อื�นทำานองเดำีย่วกัน ซื่ึ�งเป็นผลให�บริษััท หรือคู�สำัญญามีภูาระหน้�ที�ตุ�องชื่ำาระตุ�ออีกฝั่าย่หนึ�ง ตุั�งแตุ�
ร�อย่ละสำามของสิำนทรัพื้ย์่ที�มีตัุวตุนส่ำทธิุของบริษััท หรือตัุ�งแตุ�ยี่�สิำบล�านบาทขึ�นไป แล�วแตุ�จำานวนใดำจะตุำ�ากว�า ทั�งน้� การคำานวณภูาระหน้� 
ดัำงกล�าวให�เป็นไปตุามวิธีุการคำานวณมูลค�าของราย่การที�เกี�ย่วโย่งกัน ตุามประกาศคณะกรรมการกำากับตุลาดำท่น ว�าดำ�วย่หลักเกณฑ์ี 
ในการทำาราย่การที�เกี�ย่วโย่งกัน โดำย่อน่โลม แตุ�ในการพื้ิจารณาภูาระหน้�ดำังกล�าว ให�นับรวมภูาระหน้�ที�เกิดำขึ�นในระหว�างหนึ�งปีก�อนวัน
ที�มีความสำัมพื้ันธุ์ทางธุ่รกิจกับบ่คคลเดำีย่วกัน

5. ไม�เป็นหรือเคย่เป็นผู�สำอบบัญชื่ีของบริษััท บริษััทใหญ� บริษััทย่�อย่ บริษััทร�วม ผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ� หรือผู�มีอำานาจควบค่มของบริษััท และ
ไม�เป็นผู�ถ่ือห่�นที�มีนัย่ ผู�มีอำานาจควบค่ม หรือห่�นสำ�วนของสำำานักงานสำอบบัญชีื่ ซึื่�งมีผู�สำอบบัญชีื่ของบริษััท บริษััทใหญ� บริษััทย่�อย่ 
บริษััทร�วม ผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ� หรือผู�มีอำานาจควบค่มของบริษััทสำังกัดำอยู่�ดำ�วย่ เว�นแตุ�จะไดำ�พื้�นจากการมีลักษัณะดำังกล�าวมาแล�วไม�น�อย่
กว�าสำองปีก�อนวันที�ไดำ�รับแตุ�งตุั�งเป็นกรรมการอิสำระ

6. ไม�เป็นหรือเคย่เป็นผู�ให�บริการทางวิชื่าชีื่พื้ใดำ ๆ ซึื่�งรวมถึ่งการให�บริการเป็นที�ปรึกษัากฎหมาย่ หรือที�ปรึกษัาทางการเงิน ซึื่�งไดำ�รับ 
ค�าบริการเกินกว�าสำองล�านบาทตุ�อปีจากบริษััท บริษััทใหญ� บริษััทย่�อย่ บริษััทร�วม ผู�ถื่อห่�นราย่ใหญ� หรือผู�มีอำานาจควบค่มของบริษััท และ
ไม�เป็นผู�ถื่อห่�นที�มีนัย่ ผู�มีอำานาจควบค่ม หรือห่�นสำ�วนของผู�ให�บริการทางวิชื่าชื่ีพื้นั�นดำ�วย่ เว�นแตุ�จะไดำ�พื้�นจากการมีลักษัณะดำังกล�าว 
มาแล�วไม�น�อย่กว�า สำองปีก�อนวันที�ไดำ�รับแตุ�งตุั�งเป็นกรรมการอิสำระ

7. ไม�เป็นกรรมการที�ไดำ�รับการแตุ�งตุั�งขึ�นเพื้ื�อเป็นตุัวแทนของกรรมการของบริษััท ผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ� หรือผู�ถ่ือห่�น ซื่ึ�งเป็นผู�ที�เกี�ย่วข�องกับ
ผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ�ของบริษััท

8. ไม�ประกอบกจิการที�มสีำภูาพื้อย่�างเดำยี่วกนัและเปน็การแข�งขนัที�มนียั่กบักจิการของบรษัิัท หรอืบรษัิัทย่�อย่ หรอืไม�เปน็ห่�นสำ�วนที�มนียั่ใน
ห�างห่�นสำ�วน หรือเป็นกรรมการที�สำ�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พื้นักงาน ที�ปรึกษัาที�รับเงินเดำือนประจำา หรือถ่ือห่�นเกินร�อย่ละหนึ�งของ
จำานวนห่�นที�มสีำทิธุอิอกเสำยี่งทั�งหมดำของบรษัิัทอื�น  ซึื่�งประกอบกจิการที�มสีำภูาพื้อย่�างเดำยี่วกนัและเปน็การแข�งขนัที�มนียั่กบักจิการของ
บริษััท หรือบริษััทย่�อย่

9. ไม�มีลักษัณะอื�นใดำที�ทำาให�ไม�สำามารถ่ให�ความเห็นอย่�างเป็นอิสำระเกี�ย่วกับการดำำาเนินงานของบริษััท
ทั�งน้� หากคณะกรรมการกำากับตุลาดำท่น มีประกาศเปลี�ย่นแปลงค่ณสำมบัตุิกรรมการอิสำระ กรรมการอิสำระของบริษััทตุ�องมีค่ณสำมบัตุิตุามที�

ประกาศเปลี�ย่นแปลงไปท่กประการภูาย่หลังไดำ�รับการแตุ�งตุั�งให�เป็นกรรมการอิสำระ ที�มีลักษัณะเป็นไปตุามวรรคหนึ�ง ( 1 ) ถ่ึง ( 9 ) แล�ว กรรมการอิสำระ
อาจไดำ�รับมอบหมาย่จากคณะกรรมการบริษััท ให�ตุัดำสำินใจในการดำำาเนินกิจการของบริษััท บริษััทใหญ� บริษััทย่�อย่ บริษััทร�วม บริษััทย่�อย่ลำาดำับเดำีย่วกัน
ผู�ถ่ือห่�น ราย่ใหญ� หรือผู�มีอำานาจควบค่มของบริษััท โดำย่มีการตุัดำสำินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ไดำ�    

และเผย่แพื้ร�ผ�าน  website  ของบริษััท  (http://www.icc.co.th)



สิิที่ธิิของผูู้�ถืือห้�นรายย่อยในการเสินอชุื�อกรรมการ
บริษััทฯ เปิดำโอกาสำให�ผู�ถ่ือห่�นราย่ย่�อย่มีสำิทธุิเสำนอชื่ื�อบ่คคลเพื้ื�อรับการพื้ิจารณาเลือกตุั�งเป็นกรรมการบริษััท เป็นการล�วงหน�าก�อนการ

ประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�นตุามหลักเกณฑี์ที�บริษััทฯ กำาหนดำ และเผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท (http://www.icc.co.th)

2. วิธิ่การสิรรหาค่ัดูเลือกบ้ค่ค่ลที่่�จะแติ่งติั�งเป็นผูู้�บริหารระดูับสิูงสิ้ดู
การสิรรหาผูู้�บริหารระดูับสิูงสิ้ดู
คณะกรรมการสำรรหา เป็นผู�พื้ิจารณาคัดำเลือกผู�บริหารระดำับสำูงสำ่ดำของบริษััท โดำย่คัดำเลือกจากผู�บริหารปัจจ่บันหรือบ่คคลอื�น ที�มีความรู�

ความสำามารถ่มคีณ่สำมบตัุเิหมาะสำมเข�าใจในธุร่กจิของบรษัิัทเปน็อย่�างดำ ี และสำามารถ่บรหิารงานให�บรรลว่ตัุถ่ป่ระสำงค ์เป้าหมาย่ ที�คณะกรรมการบรษัิัท
มอบหมาย่ และไม�มีลักษัณะตุ�องห�ามตุามกฎหมาย่  พื้ร�อมนำาเสำนอที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััทเพื้ื�อพื้ิจารณาแตุ�งตุั�งตุ�อไป

คณะกรรมการบริษััท กำาหนดำหน�าที�ความรับผิดำชื่อบของผู�บริหารระดำับสำูงสำ่ดำไว�อย่�างชื่ัดำเจน ประธุานกรรมการบริหาร (CEO) ในฐานะ
หัวหน�าฝั่าย่จัดำการ ซื่ึ�งไดำ�รับการแตุ�งตุั�งจากคณะกรรมการบริษััทให�มีหน�าที�ดำูแลการดำำาเนินธุ่รกิจบริหารการงานของบริษััท

อีกทั�งบริษััทฯ ไดำ�กำาหนดำนโย่บาย่ในการสำืบทอดำตุำาแหน่งในกรณ้ที�มีเหตุ่การณ์ฉ่กเฉินหรือการเกษัีย่ณอาย่่ของผู�บริหารระดำับสำูงสำ่ดำ โดำย่มี
กระบวนการสำรรหาที�ชื่ัดำเจน และโปร�งใสำ

การสิรรหาผูู้�บริหาร
บริษััทฯ พื้ิจารณาสำรรหาพื้นักงานภูาย่ในบริษััทที�มีความรู� ความสำามารถ่ และประสำบการณ์เกี�ย่วกับงานที�ตุ�องรับผิดำชื่อบในสำาย่งานนั�นๆ  

เพื้ื�อทำาหน�าที�เป็นผู�บริหาร โดำย่บริษััทฯ ไดำ�พื้ัฒนาสำร�างความพื้ร�อมให�ท่กคนมีโอกาสำก�าวขึ�นมาเป็นผู�บริหารในอนาคตุ โดำย่ผ�านขั�นตุอนการประเมิน
ศักย่ภูาพื้ของพื้นักงาน ซึื่�งพื้นักงานที�ไดำ�รับการประเมินว�ามีศักย่ภูาพื้ในการทำางานดำี จะไดำ�รับมอบหมาย่งานที�ท�าทาย่และมีหน�าที�ความรับผิดำชื่อบที� 
สำงูขึ�น ซึื่�งบรษัิัทฯ เตุรยี่มความพื้ร�อมในการพื้ฒันาพื้นักงานท่กระดำบัเพื้ื�อทดำแทนในกรณที้�มตีุำาแหน่งงานว�างลง ในกรณที้�ไม�สำามารถ่สำรรหาบ่คคลภูาย่ใน
ที�เหมาะสำม จะพื้ิจารณาสำรรหาจากบ่คคลภูาย่นอกที�มีความรู� ความสำามารถ่ ประสำบการณ์  วิสำัย่ทัศน์ และทัศนคตุิที�ดำีตุ�อองค์กร และเสำนอตุ�อประธุาน
กรรมการบริหาร เพื้ื�อพื้ิจารณาอน่มัตุิ

การพัฒนากรรมการและผูู้�บริหาร
คณะกรรมการบริษััท มีนโย่บาย่สำ�งเสำริมและสำนับสำน่นให�มีการพื้ัฒนาความรู� ให�กับกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน อย่�างตุ�อเน่�อง
คณะกรรมการบรษัิัท สำ�งเสำรมิให�กรรมการและผู�บรหิารท่กท�านมโีอกาสำพื้ฒันาและเพื้ิ�มพื้นูความรู� โดำย่คณะกรรมการบรษัิัท ให�ความสำำาคญัตุ�อการ

เข�าร�วมสำัมมนาหลักสำูตุรที�เป็นประโย่ชื่น์ตุ�อการปฏิบิัตุิหน�าที�กรรมการ โดำย่เข�าร�วมอบรมหลักสำูตุร 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) ซึื่�งจดัำโดำย่สำมาคมสำ�งเสำริมสำถ่าบนักรรมการบริษััทไทย่ (IOD) ตุลอดำจนการจัดำสำมัมนาหลักสำตูุรสำั�นๆ อนัเป็นประโย่ชื่น์
แก�การปฏิบิัตุิหน�าที�ของคณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการบริหาร และรวมถ่ึงหลักสำูตุรตุ�างๆ ที� IOD จะจัดำขึ�นอีกตุ�อไปในอนาคตุ

ในปีที�ผ�านมา คณะกรรมการบริษััท สำนับสำน่นให�กรรมการบริษััทและผู�บริหาร  เข�าอบรมหลักสำูตุร

ชุื�อกรรมการและผูู้�บริหาร ชุื�อหลักสิูติรอบรม / สิัมมนา

1. นางกอบสำ่ข  แสำงสำวัสำดำิ� -  วิสำัย่ทัศน์ ความท�าทาย่ กับก�าวตุ�อไปของกรรมการหญิง 
   จัดำโดำย่ สำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์
-  ตุรวจสำอบความพื้ร�อมให�มั�นใจก�อน PDPA มีผลบังคับใชื่� 
   จัดำโดำย่ สำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์
-  พื้รบ. ค่�มครองข�อมูลสำ�วนบ่คคล (Personal Data Protection Act : PDPA)  
   จัดำโดำย่ บริษััท ตุรวจสำอบภูาย่ในธุรรมนิตุิ จำากัดำ

2. ดำร. สำ่รัตุน์  วงศ์รัตุนภูัสำสำร -  ตุรวจสำอบความพื้ร�อมให�มั�นใจก�อน PDPA มีผลบังคับใชื่� 
   จัดำโดำย่ สำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์
-  พื้รบ. ค่�มครองข�อมูลสำ�วนบ่คคล (Personal Data Protection Act : PDPA) 
   จัดำโดำย่ บริษััท ตุรวจสำอบภูาย่ในธุรรมนิตุิ จำากัดำ

3. นางรมิดำา รัสำเซื่ลล์ มณ้เสำถ่ีย่ร -  Digital For Occupation Training Program (DO Course) 
จัดำโดำย่ บริษััท วาเซื่ดำะ เอ็นดำูเคชื่ั�น  จำากัดำ

4. นางสำาวเย่าวลักษัณ์ นามกรณ์ -  CFO Chief Financial Officer  
   จัดำโดำย่ สำภูาวิชื่าชื่ีพื้บัญชื่ีในพื้ระบรมราชืู่ปถ่ัมภู์
-  e - Learning CFO’s Orientation for new IPOs 
   จัดำโดำย่ ตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่

5. ผู�บริหารท่กคน -  ตุรวจสำอบความพื้ร�อมให�มั�นใจก�อน PDPA มีผลบังคับใชื่�
   จัดำโดำย่ สำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์
-  พื้รบ. ค่�มครองข�อมูลสำ�วนบ่คคล (Personal Data Protection Act : PDPA)
   จัดำโดำย่ บริษััท ตุรวจสำอบภูาย่ในธุรรมนิตุิ จำากัดำ



คณะกรรมการบริษััท และผู�บริหารของบริษััทมีการพื้บปะแลกเปลี�ย่นความคิดำเห็นกับคณะกรรมการบริษััทและผู�บริหารระดัำบสำูงขององค์กรอื�น  
พื้ร�อมทั�งมีการเดำินทางไปสำัมมนา ดำูงาน และทัศนศึกษัากับบริษััทคู�ค�า หรือองค์กรอื�นๆ อยู่�สำมำ�าเสำมอ ทั�งในประเทศและตุ�างประเทศ       

การปฐมนิเที่ศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษััท จัดำให�มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษััทที�เข�ารับตุำาแหน่งในบริษััทเป็นครั�งแรก พื้ร�อมจัดำทำาคู�มือกรรมการให�กับกรรมการใหม�  

เพื้ื�อกรรมการใหม�ไดำ�ศึกษัาข�อมูลสำำาคัญของบริษััท นโย่บาย่ในการกำากับดำูแลกิจการ จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ จรรย่าบรรณกรรมการบริษััท  
ผู�บริหาร และพื้นักงาน  พื้.ร.บ. หลักทรัพื้ย่์ฯ พื้.ร.บ. มหาชื่น และกฎระเบีย่บตุ�างๆ ของตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ และ ก.ล.ตุ.

นอกจากน้�บรษัิัทฯ  ย่งัแจกคู�มอืกรรมการให�กับกรรมการท่กท�าน  เพื้ื�อให�กรรมการสำามารถ่ศกึษัาและ ทบทวน กฎระเบยี่บข�อกำาหนดำตุ�างๆ 
ที�เกี�ย่วข�องไดำ�ตุลอดำเวลา

แผู้นการสิืบที่อดูงาน
คณะกรรมการบริษััท กำาหนดำนโย่บาย่ในการสำืบทอดำตุำาแหน่งของพื้นักงานในหน�าที�ตุ�างๆ เพื้ื�อการก�าวสำู�ตุำาแหน่งที�สำูงขึ�น
คณะกรรมการบรษัิัท มอบหมาย่ให�กรรมการผู�อำานวย่การและรองประธุานกรรมการบรหิารร�วมกบัฝัา่ย่สำำานกังานบรษัิัท จดัำทำาแผนสำบืทอดำ

ตุำาแหน่งผู�บริหาร ดำังน้�
1. จัดำให�ผู�บริหารระดำับรองๆ ลงไปไดำ�มีโอกาสำใกล�ชื่ิดำ และไดำ�ทำางานร�วมกับผู�บริหารระดำับสำูงระดำับ ผู�อำานวย่การฝั่าย่ ทั�งในระดำับสำาย่งาน 

และข�ามสำาย่งาน
2. กำาหนดำผู�บริหารระดำับรองที�มีศักย่ภูาพื้เป็นผู�สำืบทอดำและวางตุำาแหน่งให�เหมาะสำม
3. เตุรีย่มการให�ผู�บริหารระดำับสำูงพื้ร�อมรับงานของสำาย่งานอื�นในกรณ้จำาเป็น
4. เตุรีย่มบ่คลากรที�มีความสำามารถ่เฉพื้าะทางให�มีความสำามารถ่บริหารงานครบวงจรมากขึ�น เพื้ื�อรับงานบริหารระดำับสำูง
5. จัดำตุั�ง Corporate Strategies and Strategic Directions  และมอบหมาย่ให�ผู�บริหารระดำับสำูงและระดำับกลางไดำ�ทำางานร�วมกัน
6. จัดำให�มี Committee ตุ�าง ๆ เชื่�น Marketing, Advertising, Research ฯลฯ เพื้ื�อให�เกิดำการพื้ัฒนางาน และศักย่ภูาพื้ของกรอบงาน

ตุ�าง ๆ อย่�างเป็นระบบ
7. จัดำให�ผู�บริหารระดำับกลางมีโอกาสำบริหารงานมากขึ�นทั�งระดำับสำาย่งาน และข�ามสำาย่งาน
8. การฝัึกอบรมในแตุ�ละลักษัณะงานอย่�างเป็นระบบ เชื่�น การควบค่มสำินค�าคงคลัง การตุลาดำ การบริหารสำินค�าและการออกแบบ
9. จัดำอบรมผู�บริหารระดัำบสำูงและระดัำบกลางให�มีจิตุสำำานึกในความรับผิดำชื่อบ และความซืื่�อสำัตุย์่ตุ�อองค์กรและมององค์กรในภูาพื้รวม 

มากย่ิ�งขึ�น
10. จัดำอบรมผู�บริหารในแตุ�ละฝั่าย่ ให�มีศักย่ภูาพื้มากขึ�น  ฝัึกการวางแผนล�วงหน�า และเสำริมการใชื่�ความคิดำอย่�างเป็นระบบให�แก�ผู�บริหาร

ระดำับรอง ๆ
11. จัดำให�มีบ่คลากรที�เหมาะสำม มาประจำาอยู่�ในแตุ�ละฝั่าย่ เชื่�น CFO ฝั่าย่
12. จัดำให�มีการเขีย่นแผนการทำางานอย่�างเป็นระบบแก�ผู�บริหารระดำับรองๆ
13. จัดำให�มีการสำับเปลี�ย่นผู�บริหารระดำับฝั่าย่บางตุำาแหน่ง เพื้ื�อเพื้ิ�มประสำิทธุิภูาพื้ในการบริหารธุ่รกิจ
14. พื้ัฒนาค่ณภูาพื้จิตุใจของผู�บริหารท่กระดำับ ย่ึดำธุรรมะ เพื้ื�อการปฏิิบัตุิตุ�อกัน  อยู่�ร�วมกันในสำังคมอย่�างมีความสำ่ข

การประเมินตินเองของค่ณะกรรมการบริษััที่
คณะกรรมการบริษััท ให�มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั�งคณะ และราย่บ่คคล และคณะกรรมการชื่่ดำย่�อย่ท่กคณะเป็นประจำาท่กปี เพื้ื�อให�

กรรมการแตุ�ละคนไดำ�ร�วมกนัพื้จิารณาประเมนิผลการปฏิบิตัุงิานของคณะกรรมการบรษัิัท และกรรมการช่ื่ดำย่�อย่ เพื้ื�อทบทวนผลงาน ปญัหาและอ่ปสำรรค
ตุ�างๆ ในระหว�างปีที�ผ�านมา 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษััทเห็นชื่อบตุามที�คณะกรรมการธุรรมาภูิบาลเสำนอให�จัดำทำาแบบประเมินผลการปฏิิบัตุิงานของกรรมการบริษััท 
เป็นราย่บ่คคล

หลักเกณฑี์ : ประเมินครอบคล่มเรื�อง บทบาทหน�าที�และความรับผิดำชื่อบ การทำาหน�าที�ของกรรมการ-บริษััท การพื้ัฒนาตุนเองของกรรมการ
บรษัิัท และกรรมการช่ื่ดำย่�อย่ ความอสิำระในการแสำดำงความคดิำเหน็ ความโปร�งใสำ ความสัำมพื้นัธุก์บัฝัา่ย่บรหิาร และผู�มสีำ�วนไดำ�เสีำย่ โครงสำร�างและคณ่สำมบัตุิ
ของกรรมการ การประชื่่มคณะกรรมการ และการปฏิบิัตุิตุามหลักกำากับดำูแลกิจการที�ดำีของคณะกรรมการท่กคณะ

หลักเกณฑี์การประเมินผลคิดำเป็นร�อย่ละจากคะแนนเตุ็มในแตุ�ละข�อทั�งหมดำ ดำังน้�
   มากกว�าร�อย่ละ 85     =     ดำีเย่ี�ย่ม
   มากกว�าร�อย่ละ 75     =     ดำีมาก
   มากกว�าร�อย่ละ 65     =     ดำี
   มากกว�าร�อย่ละ 50     =     พื้อใชื่�
   ตุำ�ากว�าร�อย่ละ 50     =     ควรปรับปร่ง

ขั�นตุอน : ในปี 2564 เลขาน่การบริษััทจะสำ�งแบบประเมินผลการปฏิิบัตุิงานคณะกรรมการบริษััทในภูาพื้รวม และแบบประเมินผลการปฏิบิัตุิงาน
ของกรรมการบริษััทเป็นราย่บ่คคล แบบประเมินผลการปฏิิบัตุิงานของคณะกรรมการช่ื่ดำย่�อย่ท่กคณะ ให�กรรมการบริษััท และกรรมการช่ื่ดำย่�อย่ 
ท่กท�าน ประเมินผลการปฏิิบัตุิงาน และเป็นผู�รวบรวม และราย่งานสำร่ปผลตุ�อที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััท เพื้ื�อรับทราบและหารือกันเป็นประจำาท่กป ี
เพื้ื�อชื่�วย่ให�การทำางานของคณะกรรมการบริษััท และคณะกรรมการชื่่ดำย่�อย่ มีประสำิทธุิภูาพื้ย่ิ�งขึ



การประเมินผลงานประจำาปีของผู�บริหารสำูงสำ่ดำ (CEO) โดำย่การประเมินผลงานประธุานกรรมการบริหาร (CEO) จากผลการปฏิิบัตุิงานในแตุ� 
ละเดำือน การปฏิบิัตุิตุามนโย่บาย่และการกำาหนดำกลย่่ทธุ์ ภูาวะผู�นำา รวมทั�งผลงานดำ�านการขาย่และการทำากำาไรของบริษััทในแตุ�ละปี ความสำัมพื้ันธุ์กับ
คณะกรรมการบรษัิัท และผู�มสีำ�วนไดำ�เสำยี่ และจากดำล่ย่พื้นิจิของคณะกรรมการพื้จิารณาค�าตุอบแทน และอกีสำ�วนหนึ�งจากการประเมนิของคณะกรรมการ
บริษััท และคณะกรรมการบริหารท่กท�าน ตุามแบบประเมินที�บริษััทฯ กำาหนดำขึ�น

ผลการประเมินเฉลี�ย่ของคณะกรรมการบริษััท และคณะกรรมการชื่่ดำย่�อย่แตุ�ละคณะ และ CEO
1.  คณะกรรมการบริษััททั�งคณะ ผลการประเมินในปี 2564 ไดำ�คะแนนร�อย่ละ 75.00%   อยู่�ในเกณฑี์       ดำีมาก
2.  คณะกรรมการบริษััท ราย่บ่คคล ผลการประเมินในปี 2564 ไดำ�คะแนนร�อย่ละ 82.58%   อยู่�ในเกณฑี์       ดำีมาก
3.  คณะกรรมการตุรวจสำอบ ผลการประเมินในปี 256 4 ไดำ�คะแนนร�อย่ละ 85.79%    อยู่�ในเกณฑี์       ดำีเย่ี�ย่ม
4.  คณะกรรมการพื้ิจารณาค�าตุอบแทน ผลการประเมินในปี 2564 ไดำ�คะแนนร�อย่ละ 79.52%   อยู่�ในเกณฑี์       ดำีมาก
5.  คณะกรรมการสำรรหา ผลการประเมินในปี 2564 ไดำ�คะแนนร�อย่ละ 75.06%      อยู่�ในเกณฑี์       ดำีมาก
6.  คณะกรรมการบริหารความเสำี�ย่ง ผลการประเมินในปี 2564 ไดำ�คะแนนร�อย่ละ  83.33%   อยู่�ในเกณฑี์       ดำีมาก
7.  คณะกรรมการธุรรมาภูิบาล ผลการประเมินในปี 2564 ไดำ�คะแนนร�อย่ละ 92.00%   อยู่�ในเกณฑี์       ดำีเย่ี�ย่ม
8.  CEO ผลการประเมินในปี 2564 ไดำ�คะแนนร�อย่ละ 86.69%      อยู่�ในเกณฑี์       ดำีเย่ี�ย่ม

8.1.2 การเข�าร่วมประชุ้มและการจ่ายค่่าติอบแที่นค่ณะกรรมการรายบ้ค่ค่ล
1. การเข�าร่วมประชุ้มของค่ณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษััทกำาหนดำให�มีการประช่ื่มท่กเดืำอน และอาจเรีย่กประช่ื่มเพิื้�มเติุมตุามที�เห็นสำมควรโดำย่กำาหนดำตุารางการประช่ื่มไว�ล�วงหน�า
ตุลอดำทั�งปี และไดำ�แจ�งให�กรรมการท่กท�านทราบล�วงหน�า เลขาน่การบริษััทจะสำ�งจดำหมาย่เชิื่ญประช่ื่ม พื้ร�อมทั�งระเบีย่บวาระการประช่ื่ม ราย่งานการประช่ื่ม
ครั�งก�อน และเอกสำารประกอบการประช่ื่มล�วงหน�าไม�น�อย่กว�า 7 วัน ให�คณะกรรมการบริษััททราบเรื�อง เพืื้�อพิื้จารณาล�วงหน�าตุามระย่ะเวลาที�กฎหมาย่กำาหนดำ  
โดำย่ประธุานกรรมการบริษััทและกรรมการผู�อำานวย่การร�วมกันพิื้จารณาเรื�องเข�าวาระการประช่ื่ม นอกจากน้�คณะกรรมการบริษััทสำามารถ่เสำนอเรื�องเพิื้�มเติุม
ในวาระการประช่ื่ม โดำย่เสำนอผ�านเลขาน่การบริษััท และสำามารถ่อภิูปราย่ให�ความเห็นไดำ�โดำย่เปิดำเผย่ คณะกรรมการบริษััทท่กท�านสำามารถ่ซัื่กถ่ามและขอ
ข�อมูลเพิื้�มเติุมจากประธุานกรรมการบริษััท กรรมการผู�อำานวย่การหรือเลขาน่การบริษััทไดำ�ท่กเรื�อง   เลขาน่การบริษััทจะจัดำทำาราย่งานการประช่ื่มและจัดำเก็บ
ราย่งานการประช่ื่มที�ผ�านการรับรองจากคณะกรรมการบริษััท พื้ร�อมให�คณะกรรมการบริษััทและผู�ที�เกี�ย่วข�องตุรวจสำอบ

คณะกรรมการบริษััทให�ความสำำาคัญกับการเข�าร�วมประช่ื่ม และถื่อเป็นหน�าที�ตุ�องเข�าประช่ื่มคณะกรรมการบริษััทท่กครั�ง ย่กเว�นกรณ้มีเหตุ่จำาเป็น 
หรือเจ็บป่วย่ และมีนโย่บาย่สำนับสำน่นให�ผู�บริหารระดำับสำูงเข�าร�วมประชื่่มคณะกรรมการบริษััท อย่�างน�อย่ปีละ 1 ครั�ง เพื้ื�อนำาเสำนอเป้าหมาย่เชื่ิงธุ่รกิจ  
และแผนงานประจำาปี รับทราบร�วมวางนโย่บาย่ และตุัดำสำินใจในการดำำาเนินงานของบริษััท นอกจากน้�ผู�บริหารสำูงสำ่ดำดำ�านบัญชื่ีการเงินไดำ�เข�าร�วมประชื่่ม
คณะกรรมการบริษััทท่กครั�ง

ในการพื้จิารณาเรื�องตุ�างๆ ประธุานกรรมการบริษัทั  ซื่ึ�งทำาหน�าที�ประธุานที�ประชื่ม่ไดำ�เปดิำโอกาสำให�กรรมการไดำ�อภูิปราย่แสำดำงความคิดำเหน็
ไดำ�อย่�างอิสำระ โดำย่กรรมการที�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ไม�มีสำิทธุิออกเสำีย่งในวาระที�ตุนมีสำ�วนไดำ�เสำีย่ และในวาระที�เกี�ย่วข�องกับผู�บริหารระดำับสำูงของบริษััทท�านใดำ  
คณะกรรมการบริษััทเปิดำโอกาสำให�ผู�บริหารระดำับสำูงที�เกี�ย่วข�องเข�าร�วมประชื่่ม เพื้ื�อชื่ี�แจงข�อมูลในฐานะผู�เกี�ย่วข�องโดำย่ตุรง

นอกจากน้�ในการลงมตุิแตุ�ละวาระของคณะกรรมการบริษััท ตุ�องมีกรรมการอยู่�ไม�น�อย่กว�า 2 ใน 3 ของกรรมการทั�งหมดำเมื�อสำิ�นสำ่ดำการ
ประช่ื่ม เลขาน่การบริษััทเป็นผู�มีหน�าที�จัดำทำาราย่งานการประช่ื่มและจัดำสำ�งให�ประธุานกรรมการบริษััทพื้ิจารณาลงลาย่มือชืื่�อรับรองความถู่กตุ�อง และ
เสำนอให�ที�ประช่ื่มรับรองในวาระแรกของการประช่ื่มครั�งถั่ดำไป ทั�งน้� กรรมการบริษััทสำามารถ่แสำดำงความคิดำเห็น ขอแก�ไขเพื้ิ�มเตุิมราย่งานการประช่ื่ม 
ให�มีความชื่ัดำเจนถู่กตุ�องมากที�สำ่ดำไดำ�

ราย่งานการประชื่่มที�ที�ประชื่่มรับรองแล�วจะจัดำเก็บอย่�างเป็นระบบ ณ สำำานักงานบริษััท และจัดำเก็บในรูปแบบเอกสำารตุ�นฉบับและเอกสำาร
อิเล็กทรอนิกสำ์ พื้ร�อมกับเอกสำารแนบประกอบวาระการประชื่่มตุ�าง ๆ เพื้ื�อสำะดำวกในการสำืบค�นอ�างอิง

นอกจากน้�คณะกรรมการบริษััทฯ ย่ังเปิดำโอกาสำให�กรรมการที�ไม�เป็นผู�บริหารประช่ื่มระหว�างกันเองตุามความจำาเป็นอย่�างสำมำ�าเสำมอ และ 
มีการราย่งานผลการประชื่่มให�ประธุานกรรมการบริหาร และที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััทรับทราบท่กครั�ง

คณะกรรมการบริษััทไดำ�กำาหนดำนโย่บาย่ให�กรรมการอิสำระมีการประช่ื่มกันเอง  โดำย่ไม�มีกรรมการที�เป็นผู�บริหารและผู�บริหารของบริษััท 
เข�าร�วมประชื่่ม อย่�างน�อย่ปีละ 1 ครั�ง เพื้ื�อให�กรรมการอิสำระไดำ�พื้ิจารณาและอภูิปราย่ประเดำ็นตุ�างๆ เกี�ย่ว กับการจัดำการ หรือประเดำ็นที�อยู่�ในความสำนใจ   
และมีการราย่งานผลการประชื่่มให�ประธุานกรรมการบริหาร และที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััทรับทราบท่กครั�ง

ในปี 2564 กรรมการอิสำระไดำ�มีการประชื่่มระหว�างกันเองโดำย่ไม�มีผู�บริหารเข�าร�วมประชื่่มดำ�วย่ จำานวน 1 ครั�ง ซื่ึ�งกรรมการอิสำระเข�าร�วม
ประชื่่มครบท่กท�าน

ในปี 2564 (ตุามอาย่่ปีกรรมการตุั�งแตุ� เม.ย่. 63 - เม.ย่. 64) คณะกรรมการบริษััทมีการประชื่่ม จำานวน 12 ครั�ง การเข�าร�วมประชื่่มของ
คณะกรรมการบริษััทแตุ�ละท�าน ตุามตุาราง หน�า 96 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�  
ซื่ึ�งกรรมการเข�าร�วมประชื่่มร�อย่ละ 97 ของการประชื่่มคณะกรรมการทั�งหมดำ



การประชุ้มค่ณะกรรมการ
ในปี 2564 การเข�าประชื่่มของคณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการชื่่ดำย่�อย่ และการเข�าร�วมประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�น ครั�งที� 56 ปี พื้.ศ. 2564 สำร่ปไดำ�ดำังน้�

ชุื�อ

จำานวนค่รั�งที่่�เข�าประชุ้ม*

การเข�าประชุ้ม
สิามัญผูู้�ถืือห้�น

ค่รั�งที่่� 56
ปี พ.ศ. 2564

กรรมการ
บริษััที่

รวม 12
ค่รั�ง/ปี

กรรมการ
ติรวจสิอบ

รวม 12
ค่รั�ง/ปี

กรรมการ
พิจารณา

ค่่าติอบแที่น

รวม 2
ค่รั�ง/ปี

กรรมการ
สิรรหา

รวม 3
ค่รั�ง/ปี

กรรมการ
บริหาร

ค่วามเสิ่�ยง

รวม 12
ค่รั�ง/ปี

กรรมการ 
ธิรรมาภิบาล 

รวม 3
ค่รั�ง/ปี

กรรมการบริหาร

Primary
Meeting
รวม 27
ค่รั�ง/ปี

Secondary
Meeting
รวม 23
ค่รั�ง/ปี

1. ค่ณบ่ณย่สิำทธิุ�     โชื่ควัฒนา - - - 3/3 - - - - √

2. ค่ณบ่ญเกีย่รตุิ     โชื่ควัฒนา 12/12 - 2/2 3/3 - - 26/27 17/23 √

3 . ค่ณธุรรมรัตุน์      โชื่ควัฒนา 12/12 - 2/2 3/3 11/12 - 24/27 20/23 √

4. ดำร.ธุีระพื้งษั์       วิกิตุเศรษัฐ 12/12 12/12 - - - - - - √

5. ค่ณอมร           อัศวานันท์ 12/12 12/12 - - 12/12 - - - √

6. ค่ณนพื้พื้ร        พื้งษั์เวชื่ 11/12 11/12 - - - 3/3 - - √

7. ดำร.อน่ชิื่ตุ         อน่ชิื่ตุาน่กูล 11/12 12/12 - - - - - - √ 

8. ค่ณมนู            ลีลาน่วัฒน์ 12/12 - - 2/3 - - - - √

9.  ค่ณสำมพื้ล        ชื่ัย่สำิริโรจน์ 11/12 - - - - - - - √

10.  ค่ณมัญช่ื่สำา       ธีุรพื้งษ์ัพิื้พัื้ฒน์ 12/12 - 2/2 3/3 12/12 3/3 26/27 23/23 √

11.  ค่ณกอบสำ่ข       แสำงสำวัสำดำิ� 12/12 - - - - - - - √

12.  ดำร.ส่ำรัตุน์         วงศ์รัตุนภัูสำสำร 12/12 - - - - - 27/27 23/23 √

13. ค่ณชัื่ย่ลดำา        ตัุนติุเวชื่ก่ล 11/12 - - - - 3/3 - - √

14.  ค่ณรมิดำา รัสำเซื่ลล์ มณ้เสำถี่ย่ร - - - - - - 27/27 20/23 -

15.  ค่ณบ่ษับง         มิ�งขวัญยื่น - - - - - - 27/27 21/23 -

16. ค่ณวิริทธิุ�พื้ล      ชัื่ย่ถ่าวรเสำถี่ย่ร - - - - 8/12 - 27/27 16/23 √

17.  ค่ณนงลักษัณ์     เตุชื่ะบ่ญเอนก - - - - - - 26/27 23/23 -

18. ดำร.เพื้็ญนภูา     ธุนสำารศิลป์ - - - - - - 22/27 21/23 -

19.  ค่ณณัฐพัื้ฒน์      เพ็ื้ชื่รรัตุนาภูรณ์ - - - - - 3/3 27/27 23/23 √

20. ค่ณคณิศร        สำ่ย่ะนันทน์ - - - - - - - - -

21. ค่ณกิตุย่าภูรณ์    ชัื่ย่ถ่าวรเสำถี่ย่ร - - - - - - - - -

22. ค่ณสำวัสำดำิ�        โพื้ธุิ�สำินสำมวงศ์ - - - - - - - - -

23. ค่ณฐิติุภููมิ        โชื่ควัฒนา - - - - - - - - -

24. ค่ณเย่าวลักษัณ์   นามกรณ์ - - - - 12/12 - - - -

25. ค่ณโย่ธุิน         สำ่วรรณเกษัร์ - - - - 10/12 - - - -

26. ดำร.จีรภูัทร       เจริญชื่ัย่กรณ์ - - - - 7/12 - - - -

27. ค่ณดำวงฤดำี       มิลินทางกูร - - - - 12/12 3/3 - - √

รวม 12 4 3 5 8 5 10 10 16

หมาย่เหตุ่  : #   2   ไม�ไดำ�เป็นประธุานกรรมการบริหาร   21  พื้ฤษัภูาคม 2564       
 #   3   เข�าเป็นประธุานกรรมการบริหาร     21  พื้ฤษัภูาคม 2564
 #   8   ไม�ไดำ�เป็นกรรมการบริษััท      26  เมษัาย่น 2564         
 #  12   ไม�ไดำ�เป็นกรรมการบริหาร    21  พื้ฤษัภูาคม 2564
 #  16   เข�าเป็นกรรมการบริษััท      26  เมษัาย่น 2564
 #  18   ไม�ไดำ�เป็นกรรมการบริหารและผู�อำานวย่การฝั่าย่  V   1  พื้ฤษัภูาคม 2564
 #  25   เข�าเป็นกรรมการบริหาร      21  พื้ฤษัภูาคม 2564
 *  จำานวนครั�งที�กรรมการบริษััทและผู�บริหารเข�าประชื่่ม นับตุามอาย่่ปีกรรมการที�ไดำ�รับคัดำเลือกจากที�ประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�นประจำาปีของบริษััท   
    โดำย่นับจากวันประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�นอยู่�ในชื่�วงเดำือนเมษัาย่นของท่กปี (ซื่ึ�งไม�ตุรงกับปีปฏิิท



2. การจ่่ายค่่าตอบแทนค่ณะกรรมการรายบุค่ค่ล
คณะกรรมการบรษัิัทดูแูลและดูำาเนินิิการให้้มีการจ่่ายค่าตอบแทนิที�เห้มาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตามอำานิาจ่ห้น้ิาที�ความรับผิดิูชอบและ

เปรยีบเทยีบกับระดูบัที�ปฏิบัิติในิกล่่มธุร่กจิ่เดูยีวกันิ
คณะกรรมการพิจิ่ารณาค่าตอบแทนิเป็นิผิูพ้ิจิ่ารณาวงเงินิค่าตอบแทนิกรรมการที�เห้มาะสม  โดูยพิจิ่ารณาจ่ากประสบการณ์ ภาระห้น้ิาที� ขอบเขต

และบทบาท ความมีส่วนิร่วม และความรับผิดิูชอบของกรรมการแต่ละท่านิ นิำาเสนิอคณะกรรมการบรษัิัทเพิ่�อพิจิ่ารณา และเสนิอที�ประช่มผิูถ้ือ่ห้่้นิอนิมั่ตวิงเงนิิ
ค่าตอบแทนิดัูงกล่าว

ทั�งน้ิ�ที�ประช่มสามญัผิูถ้ือ่ห้่้นิครั�งที� 56 ปี พิ.ศ. 2564 เม่�อวนัิที� 26 เมษัายนิ 2564 ไดู้อนิม่ตัวิงเงนิิค่าตอบแทนิกรรมการบรษัิัทรวมไม่เกนิิ  
20 ล้านิบาทต่อปี โดูยคณะกรรมการบริษััทมอบห้มายให้้คณะกรรมการพิจิ่ารณาค่าตอบแทนิเป็นิผิูพ้ิจิ่ารณาจ่ดัูสรร

ค่่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่่าตอบแทนกรรมการท่�เป็็นตวัเงินิ
ค่าตอบแทนิที�เป็นิตัวเงนิิ ในิปี 2564 สำาห้รับผิลการดูำาเนินิิงานิในิปี 2563
-   ค่าตอบแทนิกรรมการบริษััท ประกอบดู้วย เงินิบำาเห้นิจ็่ เบี�ยประช่ม (A)
-   ค่าตอบแทนิกรรมการช่ดูย่อยต่างๆ ประกอบดู้วย เบี�ยประช่ม (B)

ชื่่�อ - นามสกุล

* ค่่าตอบแทนค่ณะกรรมการ (บาท)

ตำาแหน่งิ

(A)
ค่ณะกรรมการ

บริษััท

(B)
ค่ณะกรรมการตรวจ่

สอบ/กรรมการ       
ธรรมาภิิบาล

(B) 
ค่ณะกรรมการ

พิจิ่ารณาค่่าตอบแทน/
กรรมการสรรหา/
กรรมการบริหาร

ค่วามเส่�ยงิ

รวม

1. คณ่บ่ญเกียรติ     โชควฒันิา ประธุานิกรรมการบริษััท 620,000   40,000 660,000

ประธุานิกรรมการพิจิ่ารณา

ค่าตอบแทนิ กรรมการสรรห้า

2. ดูร.ธุีระพิงษั์       วิกิตเศรษัฐ ประธุานิกรรมการตรวจ่สอบ 346,000 120,000   466,000

และกรรมการอิสระ

3. คณ่ธุรรมรัตน์ิ      โชควฒันิา กรรมการผิู้อำานิวยการ 596,000  128,000 724,000

ประธุานิกรรมการบริห้าร

ประธุานิกรรมการสรรห้า

กรรมการพิจิ่ารณาค่าตอบแทนิ

กรรมการบริห้ารความเสี�ยง

4. ค่ณอมร           อัศวานิันิท์ กรรมการตรวจ่สอบและกรรมการอิสระ 296,000 96,000 96,000 488,000

ประธุานิกรรมการบริห้ารความเสี�ยง

5. ค่ณนิพิพิร        พิงษั์เวช กรรมการตรวจ่สอบและกรรมการอิสระ  296,000 112,000   408,000

ประธุานิกรรมการธุรรมาภิบาล

6. ดูร.อนิชิ่ต         อนิชิ่ตานิกู่ล กรรมการตรวจ่สอบ 238,000 96,000 334,000

7. ค่ณมนิู           ลีลานิ่วัฒนิ์ กรรมการบริษััท 246,000  16,000 262,000

กรรมการสรรห้า

8.  ค่ณสมพิล        ชัยสิริโรจ่นิ์ กรรมการบริษััท 238,000   238,000

9.  ค่ณกอบส่ข       แสงสวัสดูิ� กรรมการบริษััท 246,000 246,000

10. ค่ณมัญช่สา       ธุีรพิงษั์พิิพิัฒนิ์ กรรมการบริษััท กรรมการสรรห้า 246,000 24,000 136,000 406,000

กรรมการบริห้ารความเสี�ยง

กรรมการธุรรมาภิบาล

กรรมการพิจิ่ารณาค่าตอบแทนิ

11.  ดูร.สรั่ตน์ิ         วงศ์รัตนิภสัสร กรรมการบริษััท 246,000 246,000

12. คณ่ชัยลดูา        ตนัิตเิวชกล่ กรรมการบริษััทและกรรมการธุรรมาภิบาล 238,000 24,000 262,000

รวม 3,852,000 472,000 416,000 4,740,000

ห้มายเห้ต่  : *  นิับตามอาย่ปีกรรมการที�ไดู้รับคัดูเล่อกจ่ากที�ประช่มสามัญผิู้ถื่อห้่้นิประจ่ำาปีของบริษััท  โดูยนิับจ่ากวันิประช่มสามัญผิู้ถื่อห้่้นิอยู่ในิช่วง เดู่อนิเมษัายนิของท่กปี (ซึ่่�งไม่ตรงกับปีปฏิิทินิ) 
 #  6  เข้าเป็นิกรรมการบริษััท        9  เมษัายนิ  2563  #  7  ไม่ไดู้เป็นิกรรมการบริษััท   26  เมษัายนิ  2564



(2) ค่่าติอบแที่นอื�นของกรรมการบริษััที่
  - ไม�มี -

ผู้ลประโยชุน์ติอบแที่น ห้�น ห้�นกู� ท่ี่�กรรมการไดู�รับจากบริษััที่ในปี 2564
  - ไม�มี -

สิิที่ธิิประโยชุน์อย่างอื�นท่ี่�กรรมการไดู�รับ 
  - ไม�มี -

รายละเอ่ยดูท่ี่�กรรมการแจ�งต่ิอบริษััที่ 
• สำ�วนไดำ�เสีำย่ไม�ว�าโดำย่ตุรงหรือโดำย่อ�อม ในสัำญญาใดำๆ ที�บริษััททำาขึ�นระหว�างรอบปีบัญชีื่  : - ไม�มี -

หลักเกณฑ์์การกำาหนดูค่่าติอบแที่นกรรมการ
1. ในการทำาหน�าที�กรรมการบริษััท

• ค�าตุอบแทนประจำาปี (เงินบำาเหน็จ) จ�าย่ให�กรรมการบริษััทท่กคน
• เบี�ย่ประชื่่ม จ�าย่เฉพื้าะกรรมการบริษััทที�เข�าประชื่่ม

   -   ประธุานกรรมการบริษััท    10,000  บาท/ครั�ง
   -   กรรมการบริษััท คนละ    8,000  บาท/ครั�ง

• ค�าตุำาแหน่ง จ�าย่เฉพื้าะประธุานกรรมการบริษััท
2. ในการทำาหน�าที�กรรมการตุรวจสำอบ

• เบี�ย่ประช่ื่ม จ�าย่เฉพื้าะกรรมการตุรวจสำอบที�เข�าประช่ื่ม
   -   ประธุานกรรมการ  10,000  บาท/ครั�ง
   -   กรรมการ คนละ     8,000  บาท/ครั�ง

3. ในการทำาหน�าที�กรรมการสำรรหา กรรมการพื้ิจารณาค�าตุอบแทน กรรมการธุรรมาภูิบาล และกรรมการบริหารความเสำี�ย่ง  
         จ�าย่เป็นเบี�ย่ประชื่่ม เฉพื้าะกรรมการที�เข�าประชื่่ม คนละ 8,000 บาท/ครั�ง

8.1.3 การกำากับดููแลการดูำาเนินงานของบริษััที่ย่อย และบริษััที่ร่วม
บริษััทฯ มีบริษััทย่�อย่  3 บริษััท และมีการกำากับดำูแลโดำย่กำาหนดำนโย่บาย่และวิธุีปฏิิบัตุิในการสำ�งผู�บริหารของบริษััท เข�าไปเป็นกรรมการบริษััท

ในบริษััทย่�อย่ มีบทบาทอำานาจหน�าที�ในการกำากับและบริหารงานของบริษััทย่�อย่ พื้ร�อมกำาหนดำให�ใชื่�นโย่บาย่บัญชื่ีตุามบริษััทใหญ� และในการทำา 
กิจกรรมใดำๆ ให�เป็นไปตุามข�อกำาหนดำของบริษััทใหญ�ซื่ึ�งเป็นบริษััทในตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่

นอกจากน้�บริษััทฯ ไดำ�กำาหนดำให�บ่คคลที�ไดำ�รับแตุ�งตุั�งจากบริษััทฯ ตุ�องดำูแลให�บริษััทย่�อย่มีการปฏิิบัตุิและเปิดำเผย่ข�อมูลสำำาคัญตุามหลักเกณฑี์
ตุ�างๆ ในลักษัณะเดีำย่วกับหลกัเกณฑีที์�บรษัิัทฯ ปฏิบัิตุ ิอาทิเชื่�น การทำาราย่การที�เกี�ย่วโย่งกัน การไดำ�มาหรือจำาหนา่ย่ไปซึื่�งสำนิทรพัื้ย่ ์ หรือการทำาราย่การ
สำำาคัญอื�นๆ

บริษััทฯ มีบริษััทร�วม 7  บริษััท  ซื่ึ�งเป็นการร�วมลงท่นในกิจการของบริษััทในเครือและบริษััทอื�น ๆ   บริษััทฯ ไม�มีอำานาจควบค่มกิจการในบริษััท
ที�ลงท่น การบริหารงานของบริษััทดำังกล�าวขึ�นอยู่�กับคณะกรรมการของแตุ�ละบริษััท

นโย่บาย่และวิธีุปฏิบัิตุิในการสำ�งบ่คคลเพื้ื�อเปน็ตุวัแทนของบรษัิัทไปดำำารงตุำาแหนง่กรรมการบรษัิัท  ผู�บรหิารในบรษัิัทร�วมหรอืบรษัิัทลงท่น บรษัิัท
ในเครอืสำหพื้ฒันม์ทีมีผู�บรหิารระดำบัสำงูเปน็ผู�พื้จิารณาว�า  บรษัิัทอื�นนั�นประกอบธุร่กจิอะไร มคีวามจำาเปน็ตุ�องให�กรรมการบรษัิัทหรอืผู�บรหิารจากบรษัิัท
ใดำบริษััทหนึ�งในกล่�มเข�าไปเป็นตัุวแทนของกล่�มในฐานะผู�ร�วมลงท่นหรือตุามสัำญญาร�วมท่นหรือไม� หากจำาเป็นตุ�องสำ�งจะพื้ิจารณากรรมการบริษััทหรือ 
ผู�บริหารในกล่�มที�มีความรู� ความสำามารถ่ และมีความชื่ำานาญในธุ่รกิจนั�น ๆ

8.1.4 การติิดูติามให�ม่การปฏิิบัติิติามนโยบายและแนวปฏิิบัติิในการกำากับดููแลกิจการ
คณะกรรมการตุระหนักถ่ึงความสำำาคัญของการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี จึงไดำ�จัดำทำานโย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการที�ดำี หลักการกำากับดำูแลกิจการ 

ที�ดำี 8 หลักปฏิิบัตุิ จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ และจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน เป็นลาย่ลักษัณ์อักษัร และจัดำทำาเป็นรูปเล�ม  
ทั�งภูาษัาไทย่ และภูาษัาอังกฤษั มีการประเมินผลการปฏิิบัติุตุามนโย่บาย่และทบทวนหลักการกำากับดูำแลกิจการที�ดีำเป็นประจำาท่กปี อย่�างน�อย่ปีละ 1 ครั�ง 
พื้ร�อมไดำ�แจกให�กับกรรมการบริษััท กรรมการชื่่ดำย่�อย่ตุ�าง ๆ ผู�บริหาร และพื้นักงาน เพื้ื�อเป็นแนวทางเดำีย่วกันในการปฏิบิัตุิตุนในการดำำาเนินธุ่รกิจ และ
เป็นหลักย่ึดำในการทำางาน และไดำ�เผย่แพื้ร�ผ�านระบบ Intranet  และ Website ของบริษััท รวมทั�งไดำ�จัดำทำาเป็นสำื�อวีดำิทัศน์  (Animation) เพื้ื�อให�ผู�บริหาร 
และพื้นักงาน เข�าใจเรื�องดัำงกล�าวไดำ�ง�าย่ขึ�น สำำาหรับพื้นักงานใหม�ไดำ�บรรจ่หัวข�อจริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจและจรรย่าบรรณไว�ในการปฐมนิเทศพื้นักงานดำ�วย่

คณะกรรมการบริษััทไดำ�มีการตุิดำตุามให�มีการปฏิบิัตุิตุามหลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี เพื้ื�อเสำริมสำร�างให�บริษััทฯ มีระบบการบริหารจัดำการที�ดำี 
มคีวามโปร�งใสำในการดำำาเนนิธุร่กจิ สำำาหรบัผู�ที�ละเว�นการปฏิบิตัุติุามจะไดำ�รบัโทษัทางวนิยั่ตุามความเหมาะสำม และอาจถ่กูดำำาเนนิคดำตีุามกฎหมาย่ในกรณ้
ที�เป็นการกระทำาผิดำกฎหมาย่ และหากพื้นักงานมีข�อสำงสำัย่ที�ไม�สำามารถ่ปฏิิบัตุิตุามหรือตุัดำสำินใจ ให�ปรึกษัากับผู�บังคับบัญชื่าตุามลำาดำับขั�น ซื่ึ�งในกรณ้ 
ที�มีข�อขัดำแย่�งให�ถ่ือคำาวินิจฉัย่ของกรรมการผู�อำานวย่การ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษััท เป็นที�สำิ�นสำ่ดำ

นอกจากน้�คณะกรรมการบรษัิัทกำาหนดำให�มีการติุดำตุามและประเมินการกำากบัดำแูลกิจการดำ�วย่การจัดำให�มีคณะกรรมการธุรรมาภิูบาล เพื้ื�อสำนับสำนน่
การปฏิิบัตุิงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษััทดำ�านธุรรมาภิูบาล ในการดำำาเนินกิจการตุ�างๆ ให�บรรล่ความสำำาเร็จตุามวัตุถ่่ประสำงค์  
และเป้าหมาย่ที�กำาหนดำไว�อย่�างย่ั�งย่



ในปี 2564 คณะกรรมการบริษััทมีการตุิดำตุามเพื้ื�อทำาให�เกิดำการปฏิบิัตุิตุามการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี ครอบคล่ม 4 ประเดำ็น ดำังน้�
1. การป้องกันค่วามขัดูแย�งที่างผู้ลประโยชุน์

บริษััทฯ ดำำาเนินการกับความขัดำแย่�งทางผลประโย่ชื่น์ดำ�วย่ความรอบคอบ  มีเหตุ่มีผล คำานึงถ่ึงประโย่ชื่น์สำูงสำ่ดำของบริษััท การกำาหนดำราคา
เป็นไปตุามเงื�อนไขการค�าที�เป็นธุรรมเสำมือนการทำาราย่การกับบ่คคลภูาย่นอก จัดำวางระบบการปฏิิบัตุิดำ�วย่ความโปร�งใสำ  ปฏิิบัตุิตุามหลักเกณฑี์ของ
ตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ โดำย่กำาหนดำเป็นนโย่บาย่หนึ�งในการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี   และกำาหนดำไว�ในจริย่ธุรรมที�ตุ�องปฏิิบัตุิตุ�อบริษััท   และ
ผู�ถ่ือห่�นมีการเปิดำเผย่ข�อมูลเพื้ื�อให�เกิดำความเท�าเทีย่มกันในการรับทราบข�อมูล

การทำาราย่การระหว�างกนัที�อาจมคีวามขดัำแย่�งทางผลประโย่ชื่น ์บรษัิัทฯ มกีารควบค่มดูำแล  และดำำาเนินการตุามขั�นตุอนการทำาราย่การที�เกี�ย่ว
โย่งกันอย่�างย่่ติุธุรรม ตุามราคาตุลาดำและเป็นไปตุามปกติุธุ่รกิจการค�า  ไดำ�แจ�งและเปิดำเผย่ตุ�อที�ประช่ื่มโดำย่ระบ่ชืื่�อและความสัำมพัื้นธ์ุของบ่คคลที�เกี�ย่วโย่ง  
นโย่บาย่การกำาหนดำราคา  มูลค�าราย่การ  คู�สัำญญา  เหตุ่ผลความจำาเป็นของราย่การดัำงกล�าว  ตุลอดำจนความเห็นของคณะกรรมการตุรวจสำอบ  ความเห็น
ของคณะกรรมการบริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษััท ตุลอดำจนความเห็นที�แตุกตุ�าง (ถ่�ามี)  ตุามหลักเกณฑ์ีของ ก.ล.ตุ. และตุลาดำหลักทรัพื้ย์่
แห�งประเทศไทย่ และในการประช่ื่มคณะกรรมการบริษััท  กรรมการผู�มีสำ�วนไดำ�เสีำย่ไดำ�ออกจากห�องประช่ื่ม  และไม�ไดำ�ออกเสีำย่งในวาระนั�นๆ  และไดำ�เปิดำเผย่
การทำาราย่การทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาอังกฤษัตุ�อตุลาดำหลักทรัพื้ย์่แห�งประเทศไทย่  และเผย่แพื้ร�ทั�งภูาษัาไทย่และภูาษัาอังกฤษัผ�าน  website  ของบริษััท  
(http://www.icc.co.th)  นอกจากน้� ยั่งไดำ�จัดำทำาราย่การสำร่ปไว�ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564  (แบบ 56-1 One Report) ของ
บริษััท

นอกจากน้� บรษัิัทฯ มมีาตุรการควบคม่ดำแูลการทำาราย่การที�เกี�ย่วโย่งกนั และจำากดัำการให�ความชื่�วย่เหลอืทางการเงนิกบับรษัิัทที�ไม�ใชื่�บรษัิัท
ย่�อย่  โดำย่การให�กู�ย่มืเงนิหรอืคำ�าประกนัเงนิกู�ตุามสัำดำสำ�วนการถ่อืห่�นที�เปน็ไปตุามสำญัญาร�วมท่น และไดำ�เปดิำเผย่การทำาราย่การที�เกี�ย่วโย่งกนัของป ี 2564  
หน�า 109-111 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้� รวมทั�งมีการเปิดำเผย่ข�อมูลที�เพีื้ย่งพื้อครบถ่�วน  
และโปร�งใสำ

ในปี 2564  บริษััทฯ  ไม�มีราย่การให�ความชื่�วย่เหลือทางการเงินกับบริษััทร�วมหรือบริษััทที�เกี�ย่วข�องกัน แตุ�มีการให�ความชื่�วย่เหลือทางการ
เงินกับบริษััทย่�อย่ของบริษััท  โดำย่เป็นการตุ�ออาย่่สำัญญาเงินกู�ย่ืมให�กับบริษััทย่�อย่  และร�วมคำ�าประกันให�กับบริษััทร�วมท่นตุามสำัดำสำ�วนการถ่ือห่�น และ
ไม�มีการทำาราย่การเกี�ย่วโย่งกันหรือซื่ื�อขาย่ทรัพื้ย่์สำินที�เป็นการฝั่าฝัืนหรือไม�ปฏิิบัตุิตุามกฎเกณฑี์ของตุลาดำหลักทรัพื้ย่์แห�งประเทศไทย่ และ ก.ล.ตุ.

ในปี 2564 บริษััทฯ ไม�มีราย่การเกี�ย่วโย่งที�เข�าข�าย่ตุ�องขออน่มัตุิจากผู�ถ่ือห่�น  
นอกจากน้�ยั่งไดำ�เปิดำเผย่ราย่การที�อาจมีความขัดำแย่�งทางผลประโย่ชื่น์ตุามการควบค่มภูาย่ใน  และราย่การระหว�างกันหน�า 106-111 และเปิดำ

เผย่การดำำารงตุำาแหน่งของกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และผู�มีอำานาจควบค่มในบริษััทย่�อย่ บริษััทร�วม และบริษััทที�เกี�ย่วข�อง ตุามเอกสำารแนบ 1 หน�า 204-206  
ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  น้�

2. การใชุ�ข�อมูลภายในเพื�อแสิวงหาผู้ลประโยชุน์
2.1 การดููแลการใชุ�ข�อมูลภายใน

บริษััทฯ มีมาตุรการดำูแลเรื�องการใชื่�ข�อมูลภูาย่ใน โดำย่กำาหนดำไว�ในจริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจที�ตุ�องปฏิิบัตุิตุ�อบริษััทและผู�ถื่อห่�น 
และกำาหนดำไว�ในจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน ให�กรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน ปฏิิบัตุิหน�าที�ดำ�วย่ความซืื่�อสำัตุย่์  
มีความรับผิดำชื่อบ มีวินัย่และมีจิตุสำำานึกที�ดำีตุ�อสำ�วนรวม และตุ�อตุนเอง ไม�ใชื่�ตุำาแหน่งหน�าที�แสำวงหาประโย่ชื่น์เพื้ื�อตุนเอง และ / หรือผู�อื�นโดำย่มิชื่อบ 
รักษัาผลประโย่ชื่น์และทรัพื้ย่์สำินของบริษััท โดำย่ไม�นำาข�อมูลและทรัพื้ย่์สำินของบริษััทไปใชื่� เพื้ื�อประโย่ชื่น์ของตุนเอง และ / หรือผู�อื�น และห�ามกระทำา
การอันเป็นการสำนับสำนน่บ่คคลอื�นใดำให�ทำาธุร่กจิแข�งขันกบับริษััท ซึื่�งบริษััทฯ ไดำ�แจกนโย่บาย่ในการกำากบัดำแูลกจิการ หลักการกำากบัดำแูลกจิการ 5 หมวดำ 
จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ และจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน ให�กรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน เพื้ื�อเป็นแนวทางใน
การปฏิิบัตุิตุนในการดำำาเนินธุ่รกิจ และเป็นหลักย่ึดำในการทำางาน และเผย่แพื้ร�ผ�าน website ของบริษััท (http://www.icc.co.th)

ในระเบีย่บข�อบังคับเกี�ย่วกับการทำางานของบริษััท มีกำาหนดำเรื�องดำังกล�าวและกำาหนดำบทลงโทษัทางวินัย่ไว�สำูงสำ่ดำ คือการเลิกจ�าง  
ซื่ึ�งกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงานไดำ�ปฏิิบัตุิตุามที�กำาหนดำ

อีกทั�งบริษััทฯ ย่ังไดำ�พัื้ฒนาระบบการควบค่มการใชื่�ข�อมูลภูาย่ใน โดำย่นำาระบบเทคโนโลยี่สำารสำนเทศ มาใชื่�กำาหนดำระดัำบการเข�าถึ่ง
ข�อมูลภูาย่ในให�เหมาะสำมกับหน�าที�และความรับผิดำชื่อบของพื้นักงานแตุ�ละระดำับ ซื่ึ�งมีรหัสำผ�านเฉพื้าะบ่คคลในการเข�าสำู�ระบบ

ในปี 2564 ที�ผ�านมา กรรมการบริษััทและผู�บริหาร ไดำ�ปฏิิบัตุิตุามหลักเกณฑี์อย่�างเคร�งครัดำ

2.2 การดููแลการซื้ื�อขายหลักที่รัพย์ของบริษััที่ และการรายงานการม่สิ่วนไดู�เสิ่ย
บรษัิัทฯ  มนีโย่บาย่และมาตุรการดูำแลการซืื่�อขาย่หลักทรพัื้ย่แ์ละการราย่งานการมีสำ�วนไดำ�เสีำย่ของกรรมการและผู�บรหิาร  โดำย่กำาหนดำ

ไว�ในจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน  ห�ามมิให�กรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงานซื่ึ�งอยู่�ในหน่วย่งานที�รับทราบข�อมูลภูาย่ใน  
ทำาการซืื่�อขาย่หลักทรัพื้ย์่ของบริษััทชื่�วง 1 เดำือนก�อนการเปิดำเผย่งบการเงินตุ�อสำาธุารณชื่น และภูาย่หลังงบการเงินเปิดำเผย่แล�ว 24 ชัื่�วโมง ย่กเว�น 
การซื่ื�อขาย่ตุามธุ่รกรรมปกตุิ ซื่ึ�งไม�เกี�ย่วเน่�องจากข�อมูลภูาย่ในดำังกล�าว  

อีกทั�งย่ังกำาหนดำนโย่บาย่ให�กรรมการบริษััท และผู�บริหารตุ�องแจ�งตุ�อคณะกรรมการบริษััทเกี�ย่วกับการซื่ื�อขาย่ห่�นของบริษััทล�วงหน�า
ก�อนการซื่ื�อขาย่อย่�างน�อย่ 1 วัน

บริษััทฯ  ไดำ�กำาหนดำให�กรรมการบริษััทและผู�บริหารรวมทั�งคู�สำมรสำและบ่ตุรที�ย่ังไม�บรรล่นิตุิภูาวะมีหน�าที�ราย่งานการถื่อหลักทรัพื้ย์่ 
ครั�งแรก และราย่งานการเปลี�ย่นแปลงการถ่ือหลักทรัพื้ย่์ของบริษััท ตุ�อสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์ ภูาย่ใน 3 วัน
ทำาการ นับจากวันที�มีการเปลี�ย่นแปลง และสำ�งสำำาเนาให�เลขาน่การบริษััท เพืื้�อราย่งานตุ�อคณะกรรมการบริษััทในการประช่ื่มคณะกรรมการบริษััทครั�งตุ�อไป 
นอกจากน้�บริษััทฯ ไดำ�บรรจ่วาระราย่งานการถ่ือครองหลักทรัพื้ย่์ของบริษััท ของคณะกรรมการบริษััท และผู�บริหารรวมทั�งคู�สำมรสำและบ่ตุรที�ย่ังไม�บรรล่
นิตุิภูาวะ และบริษััทที�เกี�ย่วข�อง  เป็นวาระประจำาในการประชื่่มคณะกรรมการบริษััทท่กเดำ



นอกจากนั�นในการประช่ื่มคณะกรรมการบริษััทท่กครั�ง มกีารราย่งานการซืื่�อขาย่หลักทรัพื้ย์่และการถื่อครองหลักทรัพื้ย์่ของกรรมการบริษััท
และผู�บริหาร รวมคู�สำมรสำและบ่ตุรที�ย่ังไม�บรรล่นิตุิภูาวะให�ที�ประชื่่มรับทราบ หากมีการซื่ื�อขาย่หลักทรัพื้ย่์ของบริษััทจะตุ�องแจ�งให�บริษััท และ ก.ล.ตุ. 
ทราบท่กครั�ง ตุามกฎเกณฑี์ของ ก.ล.ตุ.

อกีทั�งบรษัิัทฯ ไดำ�สำรป่การเปลี�ย่นแปลงการถ่อืครองหลกัทรพัื้ย่ข์องกรรมการบรษัิัทและผู�บรหิาร รวมทั�งคู�สำมรสำและบ่ตุรที�ย่งัไม�บรรลน่ติุภิูาวะ 
และบริษััทที�เกี�ย่วข�อง ตุามหน�า 100 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

ในปี 2564  ที�ผ�านมากรรมการบริษััทและผู�บริหาร  ไดำ�ปฏิิบัตุิตุามนโย่บาย่อย่�างเคร�งครัดำไม�ปรากฏิการซื่ื�อขาย่ห่�นในชื่�วงเวลาที�ห�าม และ
ไม�ปรากฏิการซื่ื�อขาย่ห่�นโดำย่ใชื่�ข�อมูลภูาย่ในของบริษััท ทั�งน้�มีกรรมการบริษััท 2 ท�าน ซื่ื�อขาย่ห่�นของบริษััท และไดำ�แจ�งให� ก.ล.ตุ. รับทราบตุามระย่ะ
เวลาที�กำาหนดำ พื้ร�อมราย่งานการถ่ือครองหลักทรัพื้ย่์ให�คณะกรรมการบริษััททราบดำ�วย่

นอกจากน้�บรษัิัทฯ มมีาตุรการดำแูลการมสีำ�วนไดำ�เสำยี่ของกรรมการบรษัิัท ผู�บรหิาร โดำย่กำาหนดำให�กรรมการบรษัิัท และผู�บรหิาร ตุ�องราย่งาน
การมีสำ�วนไดำ�เสำีย่ของกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และบ่คคลที�มีความเกี�ย่วข�อง ซื่ึ�งเป็นสำ�วนไดำ�เสำีย่ที�เกี�ย่วข�องกับการบริหารจัดำการกิจการของบริษััท ดำังน้�

1.   ราย่งานเมื�อเข�าดำำารงตุำาแหน่งกรรมการบริษััทหรือผู�บริหารครั�งแรก 
2.   ราย่งานเมื�อมีการเปลี�ย่นแปลงข�อมูลการมีสำ�วนไดำ�เสำีย่ 
3.   กรรมการบริษััทและผู�บริหาร สำ�งแบบราย่งานการมีสำ�วนไดำ�เสำีย่แก�เลขาน่การบริษััท และ เลขาน่การบริษััทสำ�งสำำาเนาราย่งานการมีสำ�วน

ไดำ�เสำีย่ให�ประธุานกรรมการบริษััท และประธุานกรรมการตุรวจสำอบทราบภูาย่ใน 7 วันทำาการ นับแตุ�วันที�ไดำ�รับราย่งาน 
ในปี 2564  กรรมการบริษััท และผู�บริหาร ไดำ�ปฏิิบัตุิตุามหลักเกณฑี์ที�กำาหนดำ

การถืือห้�นของกรรมการและผูู้�บริหารในบริษััที่และบริษััที่ในเค่รือ
- การถื่อห่�นของกรรมการและผู�บริหารในบริษััทเพิื้�มขึ�น/ ลดำลงในปีที�ผ�านมา (รวมการถื่อห่�นของคู�สำมรสำและบ่ตุรที�ยั่งไม�บรรล่นิติุภูาวะ)

ชุื�อ

ณ 31 ธิันวาค่ม

2564 2563 เพิ�ม (ลดู)

กรรมการ/
ผูู้�บริหาร

คู่่สิมรสิ/บ้ติรที่่�ยังไม่
บรรล้นิติิภาวะ/
บ. เก่�ยวข�อง

กรรมการ/
ผูู้�บริหาร

คู่่สิมรสิ/บ้ติรที่่�ยังไม่
บรรล้นิติิภาวะ/
บ. เก่�ยวข�อง

1. ค่ณบ่ญเกีย่รตุิ     โชื่ควัฒนา   5,945,940 427,790   5,944,300 427,790         1,640 

2. ค่ณธุรรมรัตุน์      โชื่ควัฒนา   1,787,210 98,666   1,787,210 48,666       50,000 

3. ดำร.ธุีระพื้งษั์       วิกิตุเศรษัฐ - - - - -

4. ค่ณอมร           อัศวานันท์* - - - - -

5. ค่ณนพื้พื้ร        พื้งษั์เวชื่ - - - - -

6. ดำร.อน่ชิื่ตุ         อน่ชิื่ตุาน่กูล - - - - -

7.  ค่ณสำมพื้ล        ชื่ัย่สำิริโรจน์        63,340 -        63,340 - -

8.  ค่ณมัญช่ื่สำา       ธีุรพื้งษ์ัพิื้พัื้ฒน์        12,510 -        12,510 - -

9.  ค่ณกอบสำ่ข       แสำงสำวัสำดำิ�          1,420 -          1,420 - -

10.  ดำร.ส่ำรัตุน์         วงศ์รัตุนภัูสำสำร        20,000 -        20,000 -

11. ค่ณชัื่ย่ลดำา        ตัุนติุเวชื่ก่ล        83,450 -        83,450 - -

12. ค่ณวิริทธุิ�พื้ล      ชื่ัย่ถ่าวรเสำถ่ีย่ร - - - - -

13. ค่ณมนู            ลีลาน่วัฒน์ (12,440) - 12,440 - (12,440)

14.  ค่ณรมิดำา รัสำเซื่ลล์ มณ้เสำถี่ย่ร       10,000 -       10,000 -

15.  ค่ณบ่ษับง         มิ�งขวัญยื่น 680 - 680 - -

16.  ค่ณนงลักษัณ์     เตุชื่ะบ่ญเอนก - - - - -

17.  ค่ณณัฐพัื้ฒน์      เพ็ื้ชื่รรัตุนาภูรณ์ 10,000 - 10,000

18. ค่ณโย่ธุิน         สำ่วรรณเกษัร์ - - - - -

19. ค่ณคณิศร        สำ่ย่ะนันทน์ 540 - 540 - -

20. ค่ณกิตุย่าภูรณ์    ชัื่ย่ถ่าวรเสำถี่ย่ร 5,985,160 - 5,985,160 - -

21. ค่ณสำวัสำดำิ�        โพื้ธุิ�สำินสำมวงศ์ - - - - -

22. ค่ณฐิติุภููมิ        โชื่ควัฒนา 1,465,600 - 1,465,600 - -

23. ค่ณเย่าวลักษัณ์   นามกรณ์ - - - - -

24. ดำร. เพื้็ญนภูา    ธุนสำารศิลป์ (6,100)             (10,000) 6,100 10,000 (16,100)

รวม 15,367,310 516,456 15,402,750 486,456       23,100

หมาย่เหตุ่: #    2    ปี 2564  เพื้ิ�มบริษััทเกี�ย่วข�อง  1  บริษััท
 #   12    เข�าเป็นกรรมการบริษััท 26   เมษัาย่น 2564 #   23   เข�าเป็น CFO ของบริษััท               7   กรกฎาคม 2564

#   13    ไม�ไดำ�เป็นกรรมการบริษััท 26   เมษัาย่น 2564 #   24   ไม�ไดำ�เป็นกรรมการบริหาร และผู�อำานวย่การฝั่าย่ V 1   พื้ฤษัภูาคม 2564
#   18    เข�าเป็นกรรมการบริหาร 21   พื้ฤษัภูาคม 2564



- การถ่ือห่�นของกรรมการในบริษััทในเครือ    
  - ไม�มี -

3. การติ่อติ�านที่้จริติค่อร์รัปชุัน 
นโยบายและแนวปฏิิบัติิเก่�ยวกับการติ่อติ�านการที่้จริติ ค่อร์รัปชุัน
“ความซืื่�อสำัตุย่์” เป็น 1 ในหลักคิดำสำู�ความสำำาเร็จ  7 ประการของบริษััท การให�ความสำำาคัญในดำ�านการบริหารจัดำการภูาย่ใน และดำำาเนินธุ่รกิจ

จึงย่ึดำมั�นแนวทางการดำำาเนินงานดำ�วย่ความโปร�งใสำ ซื่ื�อสำัตุย่์ บริษััทฯ จึงกำาหนดำนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอร์รัปชื่ัน และข�อปฏิิบัตุิตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการ
คอร์รัปชื่ัน ซื่ึ�งไดำ�รับความเห็นชื่อบจากที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััท เมื�อวันที�  31 มีนาคม 2558  และวันที� 15 มีนาคม 2559 ตุามลำาดำับ เพื้ื�อเป็น
แนวทางในการปฏิิบัตุิของกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงานท่กระดำับ โดำย่ม่�งเน�นการป้องกัน และการตุ�อตุ�านการคอร์รัปชื่ันท่กรูปแบบทั�งทางตุรง
และทางอ�อม และไม�เข�าไปมีสำ�วนร�วมในการให�สำินบนและการคอร์รัปชื่ันแก�เจ�าหน�าที�หน่วย่งานของภูาครัฐ  และเอกชื่น เพื้ื�อให�ไดำ�มาซื่ึ�งข�อไดำ�เปรีย่บ
ทางการแข�งขัน ซึื่�งบริษััทฯ ไดำ�ถ่�าย่ทอดำนโย่บาย่และข�อปฏิบัิติุตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอร์รปัชัื่นเพื้ื�อประโย่ชื่น์ทางธุ่รกจิไปยั่ง กรรมการบริษััท  ผู�บริหาร 
และผู�บังคับบัญชื่าท่กระดำับ ตุลอดำจนจัดำให�มีการฝัึกอบรมปฐมนิเทศพื้นักงานใหม� และสำื�อสำารไปย่ังคู�ค�า และ Supplier ตุ�างๆ พื้ร�อมจัดำทำาเป็นรูปเล�ม
และแจกให�กับกรรมการบริษััท ผู�บริหาร ผู�บังคับบัญชื่า คู�ค�า และ Supplier พื้ร�อมเผย่แพื้ร�ผ�าน Website ของบริษััท

และสำื�อสำารให� งดำเว�นการให�ของขวัญแก�กรรมการบริษััท ผู�บริหาร หรือพื้นักงานของบริษััทในท่กโอกาสำ ไปย่ังพื้นักงาน คู�ค�า และบ่คคล
ภูาย่นอกที�ตุิดำตุ�อธุ่รกิจกับบริษััทผ�านชื่�องทางตุ�างๆ ทั�งการตุิดำประกาศ จดำหมาย่ อีเมล และเว็บไซื่ตุ์ เป็นตุ�นรวมถ่ึงกำาหนดำให�มีระบบการจัดำซื่ื�อจัดำจ�าง
ที�โปร�งใสำชัื่ดำเจนและเป็นธุรรม มขี�อกำาหนดำในการเสำนองานจัดำซืื่�อจดัำจ�างและมีแนวทางการดำำาเนินธุร่กจิดำ�วย่ความโปร�งใสำสำำาหรับคู�ค�าอย่�างชัื่ดำเจน มกีาร
จัดำทำาทะเบีย่นราคากลางวัสำดำ่อ่ปกรณ์  กาเปรีย่บเทีย่บราคาจัดำซื่ื�อ การประกวดำราคาจัดำจ�างการก�อสำร�าง หรือตุกแตุ�งร�านทั�งในกรณ้ปกตุิ และกรณ้เร�ง
ดำ�วน ซื่ึ�งผู�บริหารและพื้นักงานมีหน�าที�ตุ�องปฏิิบัตุิตุามระบบที�วางไว�อย่�างเคร�งครัดำ กรณ้ตุรวจพื้บการไม�ปฏิิบัตุิตุามระบบโดำย่เจตุนาท่จริตุ ถ่ือเป็นความ
ผิดำร�าย่แรงทางวินัย่ของบริษััท

นอกจากน้� บริษััทฯ ย่ังไดำ�จัดำตุั�งกิจกรรม “วันนักพื้ัฒนา” โดำย่มีจ่ดำม่�งหมาย่ให�คู�ค�าหน�าใหม�ที�มีความสำนใจร�วมลงท่นเข�ามานำาเสำนอสำินค�า  
ตุอบรับเจตุนารมณ์และปฏิิบัตุิตุามการดำำาเนินธุ่รกิจอย่�างโปร�งใสำตุามที�บริษััทฯ ไดำ�ตุั�งไว�

บริษััทฯ มีกระบวนการในการตุรวจสำอบ ตุิดำตุาม  ค�นหา และประเมินความเสำี�ย่งจากการคอร์รัปชื่ัน ตุลอดำจนจัดำทำาแผนป้องกันความเสำี�ย่ง
ที�อาจเกิดำขึ�น โดำย่คณะกรรมการบริหารความเสำี�ย่ง ทำาหน�าที�ประเมินความเสำี�ย่งดำ�านการปฏิิบัตุิการ และความเสำี�ย่งจากการท่จริตุคอร์รัปชื่ัน เพื้ื�อให�
สำอดำคล�องตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการท่จริตุคอรร์ปัชื่นัของบริษััท  โดำย่หน่วย่งานตุรวจสำอบภูาย่ในของบริษััทร�วมกับบริษััท ตุรวจสำอบภูาย่ในธุรรมนิตุ ิจำากดัำ  
นิตุิบ่คคลภูาย่นอก ซื่ึ�งบริษััทฯ ว�าจ�างเป็นที�ปรึกษัาดำ�านตุรวจสำอบภูาย่ในของบริษััท ทำาหน�าที�ตุรวจสำอบ พื้ร�อมจัดำทำาราย่งานประเมินความเสำี�ย่งดำ�าน
การปฏิบัิตุกิาร และความเสำี�ย่งจากการท่จริตุคอร์รปัชัื่น พื้ร�อมนำาเสำนอที�ประช่ื่มคณะกรรมการตุรวจสำอบ เพื้ื�อสำอบทานระบบควบคม่ภูาย่ใน และติุดำตุาม
ผลการตุรวจสำอบภูาย่ใน ในกรณ้ที�มีการคอร์รัปชื่นัคณะกรรมการบริหารความเสำี�ย่งจะราย่งานตุรงตุ�อคณะกรรมการตุรวจสำอบ  และคณะกรรมการตุรวจ
สำอบจะราย่งานตุ�อคณะกรรมการบริษััทตุามลำาดำับ

จากความม่�งมั�นในการดำำาเนินการอย่�างตุ�อเน่�องในการตุ�อตุ�านการท่จริตุคอร์รัปชัื่น บริษััทฯ ไดำ�เข�าร�วมประกาศเจตุนารมณ์เป็นแนว
ร�วมปฏิิบัตุิของภูาคเอกชื่นไทย่ในการตุ�อตุ�านการท่จริตุ (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) และไดำ�ผ�านการ
รับรองเป็นสำมาชื่ิกแนวร�วมปฏิิบัตุิของภูาคเอกชื่นไทย่ในการตุ�อตุ�านการท่จริตุ เมื�อวันที� 14 ตุ่ลาคม 2559 ในปี 2562 บริษััทฯ ย่ื�นเรื�องเพื้ื�อตุ�ออาย่่
หนังสำือรับรองการเป็นสำมาชื่ิกแนวร�วมปฏิิบัตุิของภูาคเอกชื่นไทย่ในการตุ�อตุ�านการท่จริตุ (CAC) ครั�งที� 1 ไตุรมาสำ 3/2562 เมื�อวันที� 13 กันย่าย่น  
2652 และไดำ�รับพื้ิจารณาอน่มัตุิการตุ�ออาย่่ในวันที� 4 พื้ฤศจิกาย่น 2562

ซื่ึ�งในปี  2565 บริษััทฯ อยู่�ระหว�างดำำาเนินการ เพื้ื�อย่ื�นขอตุ�ออาย่่หนังสำือรับรองการเป็นสำมาชื่ิกแนวร�วมปฏิิบัตุิของภูาคเอกชื่นไทย่  
ในการตุ�อตุ�านการท่จริตุ (CAC) ครั�งที�  2

ทั�งน้� ไดำ�มีการสำื�อสำารนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการท่จริตุคอร์รัปชื่ันผ�านชื่�องทางสำื�อสำารภูาย่ในและภูาย่นอกองค์กรอย่�างตุ�อเน่�อง อาทิ บอร์ดำ
ประชื่าสำัมพื้ันธุ์ ระบบอินทราเน็ตุ ระบบ e-Learning  การจัดำกิจกรรม “คนน้�สำิ..ICC คลิกไลค์” เป็นประจำาท่กเดำือน เพื้ื�อย่กย่�องผู�ที�ทำาความดำีหรือมี
ความซื่ื�อสำัตุย่์สำ่จริตุ การอบรมและทดำสำอบเกี�ย่วกับ  “นโย่บาย่ตุ�อตุ�านคอร์รัปชื่ัน”  ผ�านทางระบบ  e-Learning สำำาหรับพื้นักงานท่กคน รวมถ่ึงเผย่แพื้ร�
นโย่บาย่ตุ�อตุ�านการท่จริตุคอร์รัปชื่ันบน website ของบริษััท www.icc.co.th

ในปี  2564  บริษััทฯ ไดำ�สำ�งเสำริมให�ความรู� และฝัึกอบรมอย่�างตุ�อเน่�อง รวมถ่ึงจัดำกิจกรรมในรูปแบบตุ�างๆ  เพื้ื�อม่�งเน�นดำ�านการกำากับ
ดำูแลกิจการที�ดำี จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุ่รกิจ จรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร และพื้นักงาน  รวมถ่ึงการตุ�อตุ�านการคอร์รัปชื่ัน พื้ร�อมสำื�อสำารและ
ประชื่าสำัมพื้ันธุ์ทั�งภูาย่ในและภูาย่นอกองค์กรอย่�างตุ�อเน่�อง ดำังน้�

ภายในองค่์กร
1. สำื�อสำารและประชื่าสำัมพื้ันธุ์ให�กับกรรมการ   ผู�บริหาร  พื้นักงานท่กระดำับ   แม�บ�าน และ รปภู.       

  สำร�างการรับรู�เกี�ย่วกับการตุ�อตุ�านท่จริตุคอร์รัปชื่ันในองค์กร
•  ICC ร�วมตุ�อตุ�านท่จริตุคอร์รัปชื่ันท่กรูปแบบ

*  สำร�างคาแรกเตุอร์ “รวมพื้ลัง  3 ป. ตุ�อตุ�านคอร์รัปชื่ันใน ICC”  
        ปล่กจิตุ     ป้องกัน    เปิดำโปง

เป็นตุัวแทนของโครงการ  เพื้ื�อสำร�างภูาพื้จำาให�กับพื้นักงาน  ปลูกฝัังให�พื้นักงานตุระหนัก
รับรู�ถ่ึงปัญหาคอร์รัปชื่ัน



*  ตุิดำตุั�งสำื�อประชื่าสำัมพื้ันธุ์ภูาย่ในองค์กร อาทิ
-  โปสำเตุอร์ตุิดำบอร์ดำ  Show Cards เคาน์เตุอร์ประชื่าสำัมพื้ันธุ์ และห�องประชื่่ม
-  สำลิปเงินเดำือน Sticker ตุิดำกระจก และบอร์ดำอะคริลิกในห�องนำ�า

*  เผย่แพื้ร�ใน  Website,  Intranet,  Desktop Screen,  Group Line ตุ�างๆ และประกาศใน QRMS  
*  เชื่ิดำชืู่พื้นักงานที�ทำาความดำีในคอลัมน์ คนน้�สำิ...ICC Click Like  ในบอร์ดำประชื่าสำัมพื้ันธุ์ และวารสำารสำาย่ใย่  

2. จัดำอบรมหลักสำูตุร “จริย่ธุรรมกับความยั่�งย่ืนองค์กร” และนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอร์รัปชื่ัน และข�อปฏิิบัตุิตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�าน
คอร์รัปชื่ัน ให�กับกรรมการ ผู�บริหาร และพื้นักงาน อย่�างตุ�อเน่�อง โดำย่ทำาแบบทดำสำอบผ�านระบบ ICC e-Learning 

3. จัดำอบรมหลักสำูตุรกฎหมาย่จราจรเพื้ื�อความปลอดำภูัย่  “ขับขี�อย่�างปลอดำภูัย่ใชื่�รถ่ย่นตุ์ที�ถู่กตุ�อง” ให�กับพื้นักงานท่กคน พื้ร�อมทำา
แบบทดำสำอบผ�านระบบ e-Learning

4. จัดำอบรมหลักสูำตุร กระบวนการและแนวปฏิิบัติุตุาม พื้รบ. ค่�มครองข�อมูลสำ�วนบ่คคล พื้.ศ. 2562 ให�กับกรรมการบริหารความเสีำ�ย่ง ผู�
บริหาร คณะทำางาน  PDPA และพื้นักงาน

ภายนอกองค่์กร
1. “ขย่าย่แนวร�วม (คู�ค�า) ตุ�อตุ�านคอร์รัปชื่ัน”  ให�กับบริษััทคู�ค�าอย่�างตุ�อเน่�อง   พื้ร�อมสำร�างแนวร�วมปฏิิบัตุิในการตุ�อตุ�านคอร์รัปชื่ัน  

เพื้ื�อมั�นใจไดำ�ว�าการดำำาเนินธุ่รกิจ ตุั�งแตุ� ตุ�นนำ�า - กลางนำ�า - ปลาย่นำ�า เกิดำความโปร�งใสำ ตุลอดำ Supply Chain  เพื้ื�อการพื้ัฒนา
อย่�างย่ั�งย่ืน

2. สำ�งเสำริมให�คู�ค�าของบริษััท ร�วมลงนามหนังสำือแสำดำงความม่�งมั�นในการปฏิิบัตุิตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านคอร์รัปชื่ัน
3. พื้ัฒนาชื่�องทางและระบบรับข�อร�องเรีย่น และแจ�งเบาะแสำการท่จริตุคอร์รัปชื่ัน โดำย่ผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่สำามารถ่แจ�งเบาะแสำการท่จริตุ

คอร์รัปชื่ัน ตุลอดำจนจัดำให�มีกลไกในการให�ความค่�มครองและให�ความเป็นธุรรมกับผู�ที�แจ�งเบาะแสำหรือผู�ร�องเรีย่น  
ในปี  2564 ไม�ปรากฏิข�อร�องเรีย่นจากผู�มีสำ�วนไดำ�เสีำย่กล่�มตุ�างๆ และไม�ไดำ�รับการแจ�งเบาะแสำท่จริตุคอร์รัปชัื่นในท่กๆ ชื่�องทางที�เปิดำรับ

4. การแจ�งเบาะแสิ
คณะกรรมการบริษััทจดัำให�มชีื่�องทางและขั�นตุอนที�ผู�มสีำ�วนไดำ�เสีำย่ท่กกล่�มสำามารถ่ราย่งานหรอืร�องเรยี่นในเรื�องที�อาจทำาให�เกดิำความเสีำย่หาย่

ตุ�อบริษััท ความถู่กตุ�องของราย่งานทางการเงิน ระบบการควบค่มภูาย่ในที�บกพื้ร�อง หรือการกระทำาผิดำกฎหมาย่และผิดำจรรย่าบรรณ การท่จริตุหรือ
ประพื้ฤตุิมิชื่อบของพื้นักงานในบริษััท หรือในเรื�องที�ผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ถู่กละเมิดำสำิทธุิ หรือไม�ไดำ�รับความเป็นธุรรม พื้นักงานหรือผู�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ที�พื้บเห็น 
หรือมีหลักฐาน หรือมีข�อสำงสำัย่ว�ามีพื้นักงานหรือบ่คคลซื่ึ�งกระทำาในนามบริษััท ไดำ�เข�าไปมีสำ�วนร�วมในการให�สำินบน หรือคอร์รัปชื่ัน ทั�งทางตุรงหรือทาง
อ�อม การท่จริตุ กระทำาผิดำกฎหมาย่ การฝั่าฝัืนกฎระเบีย่บ ข�อบังคับ และนโย่บาย่ของบริษััท การไม�ปฏิิบัตุิตุามจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร  
และพื้นักงาน การไม�ไดำ�รับความเป็นธุรรมในการปฏิิบัตุิงานสำามารถ่แจ�งเบาะแสำหรือข�อร�องเรีย่นผ�านชื่�องทาง ดำังน้�

ชุ่องที่างการร�องเร่ยน
1. คณะกรรมการตุรวจสำอบทาง E-mail : iccauditcommittee@icc.co.th
2. ร�องเรีย่นไดำ�โดำย่ตุรงดำ�วย่วาจา หรือทำาเป็นหนังสำือถ่ึงผู�รับข�อร�องเรีย่น 

-  “ศูนย่์ลูกค�าสำัมพื้ันธุ์” โทร.0-2294-4999 E-mail : services@icc.co.th   
-  เลขาน่การบริษััท โทร. 0-2295-0688
-  จดำหมาย่ธุ่รกิจตุอบรับ

3. ผ�านทางไปรษัณ้ย่์ ตุู�ปณ. 22 ปณ. ย่านนาวา กร่งเทพื้ฯ 10120 
4.  กล�องรับข�อเสำนอแนะ
5.  ในกรณ้ผู�ร�องเรีย่นเลือกที�จะไม�เปิดำเผย่ชื่ื�อ ตุ�องระบ่ราย่ละเอีย่ดำข�อเท็จจริง หรือหลักฐานที�ชื่ัดำเจน เพื้ีย่งพื้อ ที�จะแสำดำงให�เห็นว�ามี

เหตุ่อันควร เชืื่�อว�ามีการเข�าไปมีสำ�วนร�วมในการให�สำินบน หรือคอร์รัปชื่ัน  
ทั�งน้�บริษััทฯ จะเก็บข�อมูลที�เกี�ย่วข�องไว�เป็นความลับ และคำานึงถ่ึงความปลอดำภูัย่ของผู�ร�องเรีย่น เว�นแตุ�กรณ้ที�ตุ�องเปิดำเผย่ตุามที�

กฎหมาย่กำาหนดำ

การร�องเร่ยนโดูยไม่สิ้จริติ
หากการแจ�งเบาะแสำ ข�อร�องเรีย่น ให�ถ่�อย่คำา หรือให�ข�อมูลใดำๆ ที�พื้ิสำูจน์ไดำ�ว�า เป็นการกระทำา โดำย่ไม�สำ่จริตุ อันสำ�งผลให�บ่คคล หรือ

บรษัิัทฯ ไดำ�รบัความเสีำย่หาย่ กรณเ้ป็นพื้นกังานของบรษัิัทจะไดำ�รบัการลงโทษัทางวนิยั่ตุามระเบยี่บข�อบงัคบัเกี�ย่วกบัการทำางาน และ/หรอื ดำำานนิคดำตีุาม
กฎหมาย่ แตุ�หากเป็นบ่คคลภูาย่นอกที�การกระทำานั�น ทำาให�บริษััทฯ ไดำ�รับความเสีำย่หาย่ บริษััทฯ สำงวนสิำทธิุ�ในการดำำาเนินคดีำตุามกฎหมาย่กับบ่คคลนั�นๆ

คณะกรรมการบริษััทไดำ�กำาหนดำนโย่บาย่หรือแนวทางในการปกป้องค่�มครองพื้นักงานหรือผู�แจ�งเบาะแสำในเรื�องที�อาจทำาให�เกิดำความ
เสำีย่หาย่ตุ�อบริษััทหรือเรื�องที�ไม�ไดำ�รับความเป็นธุรรม

มาติรการค่้�มค่รองผูู้�ที่่�แจ�งข�อมูลหรือให�เบาะแสิ
บริษััทฯ จะค่�มครองสำิทธุิของผู�ร�องเรีย่น และผู�ให�ข�อมูลที�กระทำาโดำย่เจตุนาสำ่จริตุ ดำ�วย่การปกปิดำชื่ื�อ ที�อยู่�หรือข�อมูลใดำๆ ที�สำามารถ่

ระบ่ตุัวตุนผู�ร�องเรีย่น หรือผู�ให�ข�อมูล และเก็บรักษัาข�อมูลของผู�ร�องเรีย่น และผู�ให�ข�อมูลไว�เป็นความลับ โดำย่จำากัดำเฉพื้าะผู�ที�มีหน�าที�รับผิดำชื่อบในการ
ดำำาเนินการตุรวจสำอบเรื�องร�องเรีย่นเท�านั�น ทั�งน้�ให�ถ่ือปฏิิบัตุิตุาม มาตุรการค่�มครองผู�ร�องเรีย่น ที�กำาหนดำไว�ในจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร  
และพื้น



การค่้�มค่รองพนักงาน
บริษััทฯ จะให�การดำูแล  และค่�มครองผู�ที�ไดำ�ปฏิิบัตุิตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการคอร์รัปชื่ัน  และข�อปฏิิบัตุิน้� โดำย่ใชื่�มาตุรการค่�มครองผู�ร�อง

เรีย่น ที�กำาหนดำไว�ในจรรย่าบรรณกรรมการบริษััท ผู�บริหาร  และพื้นักงาน

8.2 รายงานผู้ลการปฏิบิัติิหน�าที่่�ของค่ณะกรรมการติรวจสิอบในรอบปีที่่�ผู้่านมา

8.2.1 จำานวนค่รั�งของการประชุ้มค่ณะกรรมการติรวจสิอบ
-  ค่ณะกรรมการติรวจสิอบ

ในปี  2564 (ตุามอาย่่ปีกรรมการตุั�งแตุ� เม.ย่. 63 - เม.ย่. 64) คณะกรรมการตุรวจสำอบมีการประชื่่ม  จำานวน 12 ครั�ง การเข�าร�วมประชื่่ม
ของคณะกรรมการตุรวจสำอบแตุ�ละท�าน ตุามตุาราง หน�า 96 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One  
Report) น้�

8.2.2 ผู้ลการปฏิิบัติิหน�าที่่�ของค่ณะกรรมการติรวจสิอบ
-  ราย่งานของคณะกรรมการตุรวจสำอบ ปรากฏิตุามเอกสำารแนบ 6 หน�า 216 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  

2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

8.3 สิร้ปผู้ลการปฏิิบัติิหน�าที่่�ของค่ณะกรรมการชุ้ดูย่อยอื�นๆ

8.3.1 จำานวนค่รั�งของการประชุ้มค่ณะกรรมการชุ้ดูย่อยอื�น
-  ค่ณะกรรมการพิจารณาค่่าติอบแที่น

ในปี  2564  (ตุามอาย่่ปีกรรมการตุั�งแตุ� เม.ย่. 63 - เม.ย่. 64) คณะกรรมการพื้ิจารณาค�าตุอบแทนมีการประชื่่ม จำานวน 2 ครั�ง การเข�า
ร�วมประชื่่มของคณะกรรมการพื้ิจารณาค�าตุอบแทน ตุามตุาราง หน�า 96 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี  2564 (แบบ 56-1 
One Report) น้�

-  ค่ณะกรรมการสิรรหา  
ในปี 2564 (ตุามอาย่่ปีกรรมการตุั�งแตุ� เม.ย่. 63 - เม.ย่. 64) คณะกรรมการสำรรหามีการประชื่่ม จำานวน 3 ครั�ง การเข�าร�วมประชื่่มของคณะ

กรรมการสำรรหา ตุามตุาราง หน�า  96  ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

-  ค่ณะกรรมการบริหารค่วามเสิ่�ยง
ในปี  2564  (ตุามอาย่่ปีกรรมการตุั�งแตุ� เม.ย่. 63 - เม.ย่. 64) คณะกรรมการบริหารความเสำี�ย่งมีการประชื่่ม จำานวน 12 ครั�ง การเข�าร�วม

ประชื่่มของคณะกรรมการบริหารความเสำี�ย่ง ตุามตุาราง หน�า  96  ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) น้�

-  ค่ณะกรรมการธิรรมาภิบาล
ในปี 2564 (ตุามอาย่่ปีกรรมการตุั�งแตุ� เม.ย่. 63 - เม.ย่. 64) คณะกรรมการธุรรมาภูิบาลมีการประชื่่ม จำานวน 3 ครั�ง การเข�าร�วมประชื่่ม

ของคณะกรรมการธุรรมาภูิบาล ตุามตุาราง หน�า 96 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

-  ค่ณะกรรมการบริหาร
ในปี 2564 (ตุามอาย่่ปีกรรมการตุั�งแตุ� เม.ย่. 63 - เม.ย่. 64) คณะกรรมการบริหารมีการประชื่่ม จำานวน 44 ครั�ง การเข�าร�วมประชื่่มของ

คณะกรรมการบริหาร  ตุามตุาราง หน�า 96 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

8.3.2 ผู้ลการปฏิิบัติิหน�าที่่�ของค่ณะกรรมการชุ้ดูย่อยอื�นๆ

-  รายงานค่ณะกรรมการสิรรหา  : ปรากฏิตุามเอกสำารแนบ   5.1      หน�า 212
-  รายงานค่ณะกรรมการพิจารณาค่่าติอบเเที่น : ปรากฏิตุามเอกสำารแนบ   5.2      หน�า 213
-  รายงานค่ณะกรรมการบริหารค่วามเสิ่�ยง : ปรากฏิตุามเอกสำารแนบ   5.3      หน�า 214
-  รายงานค่ณะกรรมการธิรรมาภิบาล  : ปรากฏิตุามเอกสำารแนบ   5.4      หน�า 215
-  รายงานค่ณะกรรมการติรวจสิอบ  : ปรากฏิตุามเอกสำารแนบ   6      หน�า 216


