
Aบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)



B แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

“BSC ฉลองครบรอบ  25 ปี อย่างยิ่งใหญ่
จัดออนทัวร์แคมเปญมอบของขวัญพิเศษตลอดทั้งปี”

BSC INTERNATIONAL โดย บมจ. ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล ใน
เคร์อืสหกร์๊�ป เฉลมิฉลองคร์บร์อบ 25 ป ี อยา่งยิ�งใหญ่่ ฉลองแคมเปญ่
พิิเศษออนทั่วร์์มอบของขว่ญ่ให้สำาหร์่บลูกค้าคนพิิเศษตลอดปี 2565 
ด้วยสินค้าค๊ณภาพิมาตร์ฐานร์ะด่บสากลทีั�ต่างชั่าติยอมร์่บ ภายใต้
แบร์นด์ BSC กว่า 25 ปี แบร์นด์ด่ง อาทัิ เคร์ื�องสำาอาง BSC  
Cosmetology ผลิตภ่ณฑ์์ซี่กผ้า BSC Essence นำ�าแร์่ BSC Mont 
Fleur,  BSC Hair Care กร์ะเป๋าเครื์�องหน่ง ร์องเท้ัา นาฬิิกา เสื�อผ้าเด็ก 
หน้ากากอนาม่ย ช๊ั่ดว่ายนำ�า ผ้าขนหนู ฯลฯ อีกมากมาย ทีั�เป็นเอกล่กษณ์
โดดเด่นไม่เหมือนใคร์ เตรี์ยมพิบก่บกิจกร์ร์มความสน๊ก ความบ่นเทิัง 
ท่ั�งในรู์ปแบบออนไลน์ในท๊ักช่ั่องทัาง และกิจกร์ร์มจ๊ดขายในห้าง 
สร์ร์พิสินค้าชั่่�นนำาทั่�วปร์ะเทัศ

คณ๊ธร์ร์มร์ต่น์ โชั่ควฒ่นา กร์ร์มการ์ผูอ้ำานวยการ์และปร์ะธานกร์ร์มการ์
บริ์หาร์ บริ์ษ่ทั ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนช่ั่�นแนล จำาก่ด (มหาชั่น) กล่าวว่า 
“การ์อยูเ่คยีงขา้งคนไทัยมาตลอดร์ะยะเวลาทีั�ผา่นมา 25 ป ีเปน็เคร์ื�อง
พิิสูจน์และการ์่นตีถึึงค๊ณภาพิและความไว้วางใจทีั�ผู้บร์ิโภคมีให้ก่บ
ผลิตภ่ณฑ์์ภายใต้แบร์นด์ BSC INTERNATIONAL ขณะเดียวก่น
บร์ิษ่ทัย่งเน้นยำ�าเร์ื�องการ์มีค๊ณธร์ร์มในการ์ปร์ะกอบธ๊ร์กิจให้มีความ
ซีื�อส่ตย์ต่อลูกค้า และการ์บร์ิการ์ทัี�ดีก่บลูกค้าเสมอมา พิร์้อมทั่�งการ์
พิ่ฒนา นว่ตกร์ร์ม เทัคโนโลยี ของสินค้าให้ตอบโจทัย์ไลฟ์์สไตล์ก่บ
ลูกค้าให้เหมาะสมได้มากทีั�ส๊ด เพิื�อให้สินค้าและผลิตภ่ณฑ์์เป็นทีั�
ยอมร์่บในร์ะด่บปร์ะเทัศและต่างปร์ะเทัศ ทั่�งในส่วนของค๊ณภาพิร์วม
ไปจนถึงึการ์บร์กิาร์ลกูคา้ และจด๊ขายตา่งๆ ทีั�มคีร์อบคลม๊ทั่�วปร์ะเทัศ
จนทัำาให้ผลิตภ่ณฑ์์สินค้าแฟ์ช่ั่�นของ BSC INTERNATIONAL  
สามาร์ถึคร์องส่วนแบ่งการ์ตลาดสินค้าของท๊ักคนในคร์อบคร์ว่ได้เปน็
อ่นด่บต้นๆ ของปร์ะเทัศ มาโดยตลอดร์ะยะเวลา 25 ปีทีั�ผ่านมา  
เป็นการ์ยืนย่นว่าเร์าเป็นทัี� 1 ในใจของผู้บร์ิโภค ในปีคร์บร์อบ 25 ปี 
เร์ายง่มแีคมเปญ่ทัี�กำาล่งเตร์ยีมจะเปดิต่วเพิื�อม๊ง่เน้นใหค้นไทัยทัก๊คน

มีส๊ขภาพิทีั�ดี ร์วมท่ั�งได้เป็นผู้ร์่วมสน่บสน๊นโคร์งการ์ก้าวด้วยธร์ร์ม
ของมูลนิธิสมเด็จพิร์ะญ่าณส่งวร์  สมเด็จพิร์ะส่งฆร์าชั่  ว่ดบวร์นิเวศวิหาร์ 
ในพิร์ะบร์มร์าชัู่ปถึ่มป์ เพิื�อให้คนไทัยมีส๊ขภาพิดีโดยเร์ิ�มต้นได้ทั่นทีั
ด้วยต่วเร์าเอง พิร์้อมก่บมีธร์ร์มะในจิตใจ ซึี�งเป็นการ์ส่งเสริ์ม 
ออกกำาล่งกายให้มีส๊ขภาพิทัี�ดีทั่�งจิตใจภายในและภายนอก อีกทั่�งจะ
จ่ดกิจกร์ร์ม Brand Day ร์่วมก่บ Sahamall, Lazada, Shopee และ
ย่งต่อเน่�องไปถึึงการ์เปิดต่วอย่างยิ�งใหญ่่ในรู์ปแบบการ์จ่ดงานของ
เคร์ือสหพิ่ฒน์ ในงาน SAHA GROUP EXPORT FAIR ทัี�จะจ่ดขึ�น
ร์ะหว่างว่นทัี� 30 มิถึ๊นายน ถึึง  3 กร์กฎาคมทัี�จะถึึงน้� ขอให้ทั๊กคน 
ร์อชั่มก่นต่อไป”  

ขอเชิั่ญ่ร่์วมส่มผ่สปร์ะสบการ์ณ์ก่บผลิตภ่ณฑ์์ทีั�อยู่คู่คนไทัยมากว่า 25 ปี  
ทีั�ค่ดสร์ร์สินค้าแฟ์ช่ั่�นตอบโจทัย์คนไทัย เหมาะสำาหร่์บท๊ักคนในคร์อบคร่์ว 
ชั่่องทัางการ์จ่ดจำาหน่ายผลิตภ่ณฑ์์ BSC INTERNATIONAL ในห้าง
สร์ร์พิสินค้าช่ั่�นนำาท่ั�วปร์ะเทัศ หรื์อ His & Her Shop ร์วมถึึงร้์านค้า 
ในห่วเมืองใหญ่่มากกว่า 100 ร้์านค้า อีกท่ั�งย่งได้ขยายช่ั่องทัางออนไลน์
มากมาย อาทิั iccshopping,  idfshopping, sahagrouponline, Lazada, 
Shopee, JD Central

สนใจสามาร์ถึหาร์ายละเอียดข้อมูลสินค้า ผลิตภ่ณฑ์์และ
กิจกร์ร์มต่างๆ ของ BSC INTERNATIONAL เพิิ�มเติมได้ 
ท๊ักช่ั่องทัางออนไลน์ Facebook / Line / IG / Twitter และ 
เว็บไซีต์ www.icc.co.th โทัร์ 02-293-9000

ค๊ณธร์ร์มร์่ตน์ โชั่คว่ฒนา กร์ร์มการ์ผู้อำานวยการ์และปร์ะธานกร์ร์มการ์บร์ิหาร์ค๊ณธร์ร์มร์่ตน์ โชั่คว่ฒนา กร์ร์มการ์ผู้อำานวยการ์และปร์ะธานกร์ร์มการ์บร์ิหาร์

บร์ิษ่ทั ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล  จำาก่ด (มหาชั่น)บร์ิษ่ทั ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล  จำาก่ด (มหาชั่น)



ปี 2564 ย่งคงเป็นปีทัี� 2 ทัี�ปร์ะเทัศไทัยและทั่�วโลกต้องเผชั่ิญ่ก่บ
ปัญ่หาการ์แพิร่์ร์ะบาดของไวร่์สโคโร์นา (Covid-19) ทีั�เริ์�มมาต่�งแต่ปลายปี 
2562 ซึี�งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเศร์ษฐกิจของปร์ะเทัศและการ์
ดำาเนินธ๊ร์กิจของบร์ิษ่ทั ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำาก่ด (มหาชั่น)  การ์
ดำาเนนิธร๊์กจิในชั่ว่งเวลา 2 ปทีีั�ผา่นมา คณะผูบ้ร์หิาร์ของบร์ษ่ิทัไดต้ร์ะหนก่
ถึงึความปลอดภย่ในการ์ทัำางานของพินก่งานท๊ักคนในบริ์ษ่ทั ได้ปฏิบ่ิติตาม
มาตร์การ์ป้องก่นการ์แพิร่์ร์ะบาดของไวร์่สโคโร์นา (Covid-19) ของ
กร์ะทัร์วงสาธาร์ณส๊ขอยา่งเคร์ง่คร์ด่ และถึึงแมบ้ร์ิษท่ัฯ จะได้ร์่บผลกร์ะทับ
ด่งกล่าว บริ์ษ่ทัฯ ย่งยืนย่นในนโยบายทีั�จะไม่ปลดพิน่กงานเพิื�อลดค่าใชั่้
จ่ายในการ์ดำาเนินงานของบร์ิษ่ทัแต่อย่างใด 

จากการ์แพิร่์ร์ะบาดของไวร่์สโคโร์นา (Covid-19) ทีั�มีการ์กลายพ่ินธ์๊  
สร์า้งผลกร์ะทับเปน็ร์ะลอก สง่ผลใหภ้าคร์ฐ่มคีวามจำาเป็นตอ้งส่�งปดิร์า้นคา้
เป็นร์ะยะๆ ส่งผลต่อการ์ขายในชั่่องทัางการ์ขายสินค้าของบร์ิษ่ทั อย่างไร์
ก็ดี บร์ิษ่ทัฯ ได้เตร์ียมแผนในการ์ร์องร์่บการ์เปลี�ยนแปลงและความ 

(นายบุญเกีียรติ  โชควัฒนา)
ปร์ะธานกร์ร์มการ์บร์ิษ่ทั

สารจากประธานกรรมการ

ในศุภวารดิถีีข้้นปีใหม่
ผมขออาราธนาคุุณพระศรีรัตนตรัย และส่�งศักดิ์่�ส่ทธ่�ทั�งหลาย  

จงดิ์ลบัันดิ์าลให้ท่านผ้้ถืือหุ้นและคุรอบัคุรัว ประสบัแต่คุวามสุข 

ดิ์้วยจตุรพิธพรชััย สมบั้รณ์พูนผลในส่�งท่�พึงปรารถืนาทุกประการ

ไมแ่นน่อนเหล่าน้�  โดยปร์่บโคร์งสร์า้งธร๊์กิจ และโคร์งสร์า้งการ์บร์หิาร์งาน  
เอื�ออำานวยให้พิน่กงานสามาร์ถึปฏิิบ่ติหน้าทีั�ให้สอดคล้องก่บการ์เปลี�ยนแปลง  
ม่๊งเน้นปร์ะสิทัธิภาพิและปร์ะสิทัธิผลในท๊ักๆ ด้าน การ์ให้ความสำาค่ญ่ก่บ 
ชั่่องทัางการ์จ่ดจำาหน่ายสินค้าให้คร์บท๊ักชั่่องทัาง โดยเฉพิาะอย่างยิ�ง 
ชั่่องทัางการ์ขาย Online ทีั�มีความสำาค่ญ่เพิิ�มขึ�น เน่�องจากผู้บร์ิโภค 
ไม่สามาร์ถึซืี�อสินค้า ณ ร้์านค้าได้  การ์เพิิ�มปร์ะสิทัธิภาพิในร์ะบบ Logistics  
ซีึ�งการ์บร์ิหาร์จ่ดการ์ด่งกล่าว ของผู้บร์ิหาร์และพิน่กงานทั๊กทั่านทัี�ได้ร์่วม
มอืร์ว่มใจในการ์ฝ่า่วกิฤตคร์่�งน้� สง่ผลใหบ้ร์ษ่ิทัมกีำาไร์สท๊ัธหิลง่ห่กภาษเีงนิ
ได้เทั่าก่บ 105.01 ล้านบาทัในปี 2564 ซีึ�งเพิิ�มขึ�นจากปี 2563 มากกว่า 
5,000 %  

ผมขอขอบค๊ณคณะกร์ร์มการ์บริ์ษ่ทั คณะกร์ร์มการ์บริ์หาร์ และ
พิน่กงานบริ์ษ่ทัท๊ักท่ัานทีั�ได้ร่์วมมือร่์วมใจในการ์ทัำางาน ความท่๊ัมเทัของท่ัาน 
ได้ถึูกสะท้ัอนออกมาอย่างเป็นรู์ปธร์ร์ม จากผลการ์ดำาเนินงานของบริ์ษ่ทั
ตามทัี�กล่าว



บุุญเกีียรติิ  โชควััฒนา
ปร์ะธานกร์ร์มการ์บร์ิษ่ทั

ธรรมรัติน์  โชควััฒนา
กร์ร์มการ์ผู้อำานวยการ์ และปร์ะธานกร์ร์มการ์บร์ิหาร์

ดร. ธีระพงษ์์  วัิกีิติเศรษ์ฐ
กร์ร์มการ์อิสร์ะ และปร์ะธานกร์ร์มการ์ตร์วจสอบ

อมร  อัศวัานันท์์
กร์ร์มการ์อิสร์ะ และกร์ร์มการ์ตร์วจสอบ

นพพร  พงษ์์เวัช
กร์ร์มการ์อิสร์ะ และกร์ร์มการ์ตร์วจสอบ

ดร. อนุชิติ อนุชิติานุกีูล
กร์ร์มการ์อิสร์ะ และกร์ร์มการ์ตร์วจสอบ

คณะกีรรมกีารบริษัท

2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



สมพล  ชัยสิริโรจน์
กร์ร์มการ์

มัญชุสา  ธีรพงษ์์พิพัฒน์
กร์ร์มการ์

กีอบุสุข  แสงสวััสดิ�
กร์ร์มการ์

ดร. สุรัติน์  วังศ์รัตินภััสสร
กร์ร์มการ์

ชัยลดา  ติันติิเวัชกีุล
กร์ร์มการ์

คณะกีรรมกีารบริษัท

วัิริท์ธิ�พล  ชัยถาวัรเสถียร
กร์ร์มการ์

3บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)



ณััฐพัฒน์  เพ็ชรรัตินาภัรณั์
ผู้อำานวยการ์ฝ่่ายบร์ิหาร์การ์ขาย

รมิดา  รัสเซลล์  มณัีเสถียร 
ผู้อำานวยการ์ฝ่่าย B

บุุษ์บุง  มิ�งขวััญยืน
ผู้อำานวยการ์ฝ่่าย H

มัญชุสา  ธีรพงษ์์พิพัฒน์
ผู้อำานวยการ์ฝ่่ายสำาน่กงานบร์ิษ่ทั

ธรรมรัติน์  โชควััฒนา
กร์ร์มการ์ผู้อำานวยการ์ และปร์ะธานกร์ร์มการ์บร์ิหาร์

นงลักีษ์ณั์  เติชะบุุญเอนกี
ผู้อำานวยการ์ฝ่่าย M, O

คณะกีรรมกีารบรหิาร

4 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



วัิริท์ธิ�พล  ชัยถาวัรเสถียร
ผู้อำานวยการ์ฝ่่าย I

โยธิน  สุวัรรณัเกีษ์ร์
ร์่กษาการ์ผู้อำานวยการ์ฝ่่ายสน่บสน๊นธ๊ร์กิจ 

และร์องผู้อำานวยการ์ฝ่่ายเทัคโนโลยีสาร์สนเทัศ

คณะกีรรมกีารบริหาร

5บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)



ที�ปร้กีษาบริษัท

ที�ปร้กีษากีิตติมศักีดิ�

บุุณัยสิท์ธิ�  โชควััฒนา
ทัี�ปร์ึกษากิตติมศ่กดิ�

 

ประสบุกีารณั์
1.  ร์องปร์ะธานกร์ร์มการ์ บริ์ษ่ทั สหพ่ิฒนาอินเตอร์์โฮลดิ�ง จำาก่ด (มหาชั่น)

2.  ปร์ะธานกร์ร์มการ์ บร์ิษ่ทั ไทัยเพิร์ซีิเดนทั์ฟ์ูดส์ จำาก่ด (มหาชั่น)

3.  ปร์ะธานกร์ร์มการ์กิตติมศ่กดิ� บร์ิษ่ทั สหพิ่ฒนพิิบูล จำาก่ด (มหาชั่น)

4.  ทัี�ปร์ึกษา บร์ิษ่ทั ไทัยวาโก้ จำาก่ด (มหาชั่น)

5.  ทัี�ปร์ึกษา บร์ิษ่ทั ธนูล่กษณ์ จำาก่ด (มหาชั่น)

6.  ทัี�ปร์ึกษา บร์ิษ่ทั ทัีพิีซีีเอส จำาก่ด (มหาชั่น)

สำาเริง  มนูญผล 
ทัี�ปร์ึกษา 

ประสบุกีารณั์
1.  ทัี�ปร์ึกษา บร์ิษ่ทั ฮูเวอร์์อ๊ตสาหกร์ร์ม (ปร์ะเทัศไทัย) จำาก่ด

2.  ร์องปร์ะธานกร์ร์มการ์ บร์ิษ่ทั สหแคปปิตอล ทัาวเวอร์์ จำาก่ด

3.  กร์ร์มการ์บร์ิษ่ทั และกร์ร์มการ์บร์ิหาร์
    บร์ิษ่ทั สหพิ่ฒนาอินเตอร์์โฮลดิ�ง จำาก่ด (มหาชั่น) 

4.  ทัี�ปร์ึกษาบร์ิษ่ทั สหพิ่ฒนพิิบูล จำาก่ด (มหาชั่น)

6 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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สารบััญ

BSC ฉลองครบรอบ 25 ปีี

สารจากปีระธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษััท

คณะกรรมการบริหาร

ท่�ปีรึกษัากิตติมศัักดิ์ิ�

ส่วนท่� 1 การปีระกอบธุรกิจและผลการดิ์ำาเนินงาน

1. โคร์งสร์้างและการ์ดำาเนินงานของกล๊่มบร์ิษ่ทั

2. การ์บร์ิหาร์จ่ดการ์ความเสี�ยง

3. การ์ข่บเคลื�อนธ๊ร์กิจเพิื�อความย่�งยืน

4. การ์วิเคร์าะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจ่ดการ์ 

5. ข้อมูลทั่�วไปและข้อมูลสำาค่ญ่อื�น

ส่วนท่� 2 การกำากับดิ์ูแลกิจการ

6. นโยบายการ์กำาก่บดูแลกิจการ์

7. โคร์งสร์้างการ์กำาก่บดูแลกิจการ์ และข้อมูลสำาค่ญ่

   เกี�ยวก่บคณะกร์ร์มการ์ คณะกร์ร์มการ์ชั่๊ดย่อย

   ผู้บร์ิหาร์ พิน่กงาน และอื�นๆ

8. ร์ายงานผลการ์ดำาเนินงานสำาค่ญ่ด้านการ์กำาก่บ

   ดูแลกิจการ์

9. การ์ควบค๊มภายในและร์ายการ์ร์ะหว่างก่น

ส่วนท่� 3 งบการเงิน

-  ร์ายงานความร์่บผิดชั่อบของคณะกร์ร์มการ์บร์ิษ่ทั

   ต่อร์ายงานทัางการ์เงิน

-  งบการ์เงินปร์ะจำาปี และร์ายงานของผู้สอบบ่ญ่ชั่ี

   ร์่บอน๊ญ่าต

เอกสารแนบ

เอกสาร์แนบ  1. ร์ายละเอียดเกี�ยวก่บกร์ร์มการ์ ผู้บร์ิหาร์

ผู้มีอำานาจควบค๊ม ผู้ร์่บผิดชั่อบสูงส๊ด

ในสายงานบ่ญ่ชั่ีและการ์เงิน ผู้ควบค๊ม

ดูแลการ์ทัำาบ่ญ่ชั่ี และเลขาน๊การ์บร์ิษ่ทั 

เอกสาร์แนบ  2. ร์ายละเอียดเกี�ยวก่บกร์ร์มการ์ของบร์ิษ่ทัย่อย 

เอกสาร์แนบ  3. ร์ายละเอียดเกี�ยวก่บห่วหน้างาน

ตร์วจสอบภายใน  

เอกสาร์แนบ  4. ทัร์่พิย์สินทัี�ใชั่้ในการ์ปร์ะกอบธ๊ร์กิจ

และร์ายละเอียดเกี�ยวก่บร์ายการ์

ปร์ะเมินร์าคาทัร์่พิย์สิน

เอกสาร์แนบ  5. นโยบายและแนวปฏิิบ่ติการ์กำาก่บดูแลกิจการ์  

กฎบ่ตร์คณะกร์ร์มการ์ชั่๊ดย่อย  

และร์ายงานคณะกร์ร์มการ์ชั่๊ดย่อย  

เอกสาร์แนบ  5.1 ร์ายงานคณะกร์ร์มการ์สร์ร์หา  

เอกสาร์แนบ  5.2 ร์ายงานคณะกร์ร์มการ์พิิจาร์ณาค่าตอบแทัน  

เอกสาร์แนบ  5.3 ร์ายงานคณะกร์ร์มการ์บร์ิหาร์ความเสี�ยง  

เอกสาร์แนบ  5.4 ร์ายงานคณะกร์ร์มการ์ธร์ร์มาภิบาล  

เอกสาร์แนบ  6. ร์ายงานคณะกร์ร์มการ์ตร์วจสอบ
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 1. โครงสร้างและการดิ์ำาเนินงานของกลุ่มบริษััท

1.1 นโยบายและภาพรวมการปีระกอบธุรกิจ

การปีระกอบธุรกิจของบริษััท
บร์ิษ่ทั ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำาก่ด (มหาชั่น) ก่อต่�งด้วยความม๊่งม่�นของพิน่กงานเพิียง 7 คน ต่�งแต่ พิ.ศ. 2507 ภายใต้ชั่ื�อ ห้างห๊้นส่วน 

จำาก่ด อินเตอร์์เนชั่่�นแนล คอสเมติคส์ (เพิี�ยซี) ด้วยทั๊นจดทัะเบียน 100,000 บาทั เป็นผู้แทันจำาหน่ายเคร์ื�องสำาอาง “เพิี�ยซี”   
พิ.ศ. 2508 ได้เปลี�ยนชั่ื�อเป็น บร์ิษ่ทั อินเตอร์์เนชั่่�นแนล คอสเมติคส์ (เพิี�ยซี) จำาก่ด จากน่�นใน พิ.ศ. 2516 เปลี�ยนชั่ื�อเป็น

บร์ิษ่ทั อินเตอร์์เนชั่่�นแนล คอสเมติคส์ จำาก่ด มีพิน่กงาน 1,200 คน 
พิ.ศ. 2537 บร์ิษ่ทัฯ ได้ดำาเนินการ์จดทัะเบียนแปร์สภาพิเป็น บร์ิษ่ทั มหาชั่น จำาก่ด ต่อกร์มทัะเบียนการ์ค้า  กร์ะทัร์วงพิาณิชั่ย์                      
พิ.ศ. 2539 เปลี�ยนชั่ื�อจาก บร์ิษ่ทั อินเตอร์์เนชั่่�นแนล คอสเมติคส์ จำาก่ด (มหาชั่น) เป็น บร์ิษ่ทั ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำาก่ด (มหาชั่น) 

พิร์้อมเปลี�ยนตร์าส่ญ่ล่กษณ์บร์ิษ่ทัใหม่
ปัจจ๊บ่น สำาน่กงานของบร์ิษ่ทัต่�งอยู่บนพิื�นทัี�กว่า 80 ไร์่ ณ ถึนนสาธ๊ปร์ะดิษฐ์ มีพิน่กงานร์วม ทั่�งสิ�น 3,634 คน ทั๊นจดทัะเบียน ณ 31 ธ่นวาคม 

2564 จำานวน 500 ล้านบาทั โดยเร์ียกชั่ำาร์ะแล้วจำานวน 290.63 ล้านบาทั

ตอบสนองทุกไลฟ์์สไตล์ของทุกคนดิ์้วยผลิตภัณฑ์์คุณภาพ
จากจ๊ดเริ์�มต้นในการ์เป็นต่วแทันจำาหน่ายเครื์�องสำาอาง “เพีิ�ยซี” และขยายฐานธ๊ร์กิจสู่การ์เป็นต่วแทันจำาหน่ายช๊ั่ดช่ั่�นในสตรี์ “วาโก้” จากปร์ะเทัศญี่�ป่๊น  

ร์วมถึึงเป็นต่วแทันจำาหน่ายเสื�อผ้าส๊ภาพิบ๊ร์๊ษ “แอร์์โร์ว์” ในฐานะผู้นำาด้านธ๊ร์กิจ บร์ิษ่ทัฯ ได้สร์้างสร์ร์ค์นว่ตกร์ร์ม นำาเสนอสินค้า และบร์ิการ์ทัี�ทั่นสม่ย 
สู่ตลาดมาโดยตลอด ปัจจ๊บ่น บร์ิษ่ทัฯ เป็นผู้จ่ดจำาหน่ายผลิตภ่ณฑ์์หลากหลายปร์ะเภทัภายใต้แบร์นด์ต่างๆ กว่า 80 แบร์นด์ คร์อบคล๊มผลิตภ่ณฑ์์
ปร์ะเภทัเคร์ื�องสำาอาง เคร์ื�องหอม ชั่๊ดชั่่�นในสตร์ี เสื�อผ้าส๊ภาพิสตร์ี เสื�อผ้าส๊ภาพิบ๊ร์๊ษ ชั่๊ดชั่่�นในชั่าย เสื�อผ้าและอ๊ปกร์ณ์กีฬา เสื�อผ้าเด็ก เคร์ื�องหน่ง 
นาฬิิกา สนิคา้อป๊โภคและบร์โิภค ร์วมถึงึนำ�าดื�ม นำ�านมถ่ึ�วเหลอืงร์สตา่งๆ และผลติภณ่ฑ์เ์สริ์มอาหาร์ ฯลฯ ซึี�งท๊ักผลติภณ่ฑ์จ์ะสร้์างสร์ร์คน์วต่กร์ร์มสนิคา้
และบร์ิการ์เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเน่�อง

ดิ์ูแลลูกค้าใกล้ชิิดิ์ อำานวยความสะดิ์วกทั�วทั�งภูมิภาค
บร์ิษ่ทัฯ ได้ร์่วมก่บบร์ิษ่ทัพิ่นธมิตร์ตามจ่งหว่ดสำาค่ญ่ๆ เพิื�อเป็นศูนย์กลางอำานวยความสะดวกและบร์ิการ์ลูกค้าอย่างใกล้ชั่ิด  

พิ.ศ. 2520  บร์ิษ่ทั อินทันิลเชั่ียงใหม่ จำาก่ด   จ่งหว่ดเชั่ียงใหม่ 
  บร์ิษ่ทั อินเตอร์์เซี้าทั์ จำาก่ด      จ่งหว่ดสงขลา  
  บร์ิษ่ทั แคน จำาก่ด     จ่งหว่ดขอนแก่น 
พิ.ศ. 2531  บร์ิษ่ทั ซี่น แอนด์ แซีนด์ จำาก่ด   จ่งหว่ดภูเก็ต 
พิ.ศ. 2534  บร์ิษ่ทั อีสเทัิร์์น ไอ.ซีี.ซีี. จำาก่ด   จ่งหว่ดชั่ลบ๊ร์ี 
พิ.ศ. 2535  บร์ิษ่ทั โคร์าชั่ว่ฒนา จำาก่ด    จ่งหว่ดนคร์ร์าชั่สีมา 
พิ.ศ. 2538      บร์ิษ่ทั ปากนำ�าโพิว่ฒนา จำาก่ด   จ่งหว่ดนคร์สวร์ร์ค์  
พิ.ศ. 2539  บร์ิษ่ทั มหาร์าชั่พิฤกษ์ จำาก่ด     จ่งหว่ดพิิษณ๊โลก

8 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ส่วันท์ี�
1

การประกอบัธุุรกิจ
และผลการดำำาเนิินิงานิ



1.1.1 วิสัยทัศัน์ / พันธกิจ เปี้าหมาย และกลยุทธ์ในการดิ์ำาเนินงาน
คณะกร์ร์มการ์บร์ษ่ิทั ใหค้วามสำาคญ่่ในการ์ดำาเนนิงานของบร์ษ่ิทั โดยมสีว่นร์ว่มในการ์กำาหนด วสิย่ทัศ่น/์พิน่ธกจิ เปา้หมาย และกลย๊ทัธ์ในการ์

ดำาเนินงานของบร์ิษ่ทั กำาหนดทัิศทัางการ์ดำาเนินงานธ๊ร์กิจให้สอดคล้องก่บทัิศทัางการ์แข่งข่นของตลาด  
ในปี 2565 คณะกร์ร์มการ์บร์ิษ่ทัและผู้บร์ิหาร์ได้ร์่วมพิิจาร์ณากำาหนดวิส่ยทั่ศน์ พิ่นธกิจ เป้าหมาย และกลย๊ทัธ์ในการ์ดำาเนินธ๊ร์กิจ ในร์ะยะเวลา 

3 ปี ต่�งแต่ปี 2565 - 2567 เพืิ�อให้ผู้บริ์หาร์และพิน่กงาน มีจ๊ดม่๊งหมายไปในทิัศทัางเดียวก่น และให้ทับทัวนเป็นปร์ะจำาท๊ักปี เพืิ�อให้วิส่ยท่ัศน์และพ่ินธกิจ 
ของบริ์ษ่ทัสอดคล้องก่บสภาวะเศร์ษฐกิจปัจจ๊บ่น

วิสััยทัศน์ (Vision)
ม๊่งสู่การ์เป็นบร์ิษ่ทัของคนไทัย ทัี�มีการ์พิ่ฒนาและเติบโตอย่างย่�งยืน ด้วยการ์สร์้างสร์ร์ค์นว่ตกร์ร์มของผลิตภ่ณฑ์์และ

การ์บร์ิการ์ทัี�ดี ส่งมอบปร์ะสบการ์ณ์ความส๊ข ความสวยงามและความพิึงพิอใจให้แก่ผู้บร์ิโภคอย่างต่อเน่�อง

พันธกีิจ (Mission)

คณะกร์ร์มการ์บร์ิษ่ทัตร์ะหน่กถึึงความสำาค่ญ่ของการ์ตลาด และการ์แข่งข่นก่บคู่แข่งทัี�อยู่ในสายธ๊ร์กิจเดียวก่น ร์วมทั่�งคู่แข่งภายในปร์ะเทัศ   
และ คู่แข่งภายนอกปร์ะเทัศ เพิื�อให้สอดคล้องก่บวิส่ยทั่ศน์ และพิ่นธกิจ จึงได้กำาหนดค่านิยมหล่ก 7 ปร์ะการ์ เพิื�อให้ผู้บร์ิหาร์และพิน่กงานทั๊กคนใน
องค์กร์ยึดถึือเป็นแนวทัางในการ์ปฏิิบ่ติร์่วมก่น ภายใต้ปร์่ชั่ญ่าในการ์ดำาเนินธ๊ร์กิจ 

ค่านิยม (Value)
CHANGES

พ่ิฒนาองค์กร์ภายใต้หล่กการ์กำาก่บดูแลกิจการ์
ทัี�ดี ยึดหล่กค๊ณธร์ร์ม จร์ิยธร์ร์มและนโยบาย
ความร์่บผิดชั่อบต่อส่งคม และสิ�งแวดล้อม 
สู่การ์พิ่ฒนาและเจร์ิญ่เติบโตอย่างย่�งยืน

พิ่ฒนาโคร์งสร์้างการ์ดำาเนินธ๊ร์กิจในท๊ักมิติ 
(New Model) ให้พิร์้อมร์่บการ์เปลี�ยนแปลง 
(Changes) ของตลาดและผู้บร์ิโภค

1.

1.

4.

7.

2.

5.

3.

6.

4.

2.

5.

3.

พิฒ่นาและสร์า้งสร์ร์คน์วต่กร์ร์มผลติภณ่ฑ์ที์ั�ดี
มคีณ๊ภาพิ ตอบสนองความต้องการ์ สร์ร์สร้์าง
ความส๊ขและความสวยงามเพิื�อลูกค้า

พิ่ฒนาช่ั่องทัางการ์จ่ดจำาหน่ายทีั�หลากหลาย
และทั่นสม่ย ตอบสนองการ์เปลี�ยนแปลงของ
วิถึีชั่ีวิต และพิฤติกร์ร์มผู้บร์ิโภค แต่ละกล๊่ม  

เพิิ�มขีดความสามาร์ถึ และพ่ิฒนาศ่กยภาพิ
ของบ๊คลากร์อยา่งตอ่เน่�อง ท่ั�งในดา้นทัศ่นคติ 
วิธีคิดและวิธีการ์ทัำางาน ควบคู่ก่บการ์มีค๊ณธร์ร์ม 
และจร์ิยธร์ร์ม 

สร้างคุณค่าคนดิ์่ สร้างมูลค่าธุรกิจ สร้างโอกาสทางสังคม

Speed :
เน้นความร์วดเร์็วในการ์สร์้าง
ปร์ะสิทัธิผลของงาน 

Customer Focus :
ให้ความสำาค่ญ่ต่อความต้องการ์
และความพิึงพิอใจของลูกค้า

Honesty :
ยึดถึือความซีื�อส่ตย์
โปร์่งใสในการ์ดำาเนินงาน

Adaptability :
ปร์่บเปลี�ยนและพิ่ฒนาเร์็ว
ทั่นเหต๊การ์ณ์

New Creation :
ม๊่งม่�นสร์้างสร์ร์ค์นว่ตกร์ร์มสินค้า
การ์ตลาด และการ์บร์ิการ์

Goal :
ร์่วมใจม๊่งสู่เป้าหมายเดียวก่น 

Efficiency :
ม๊่งเน้นปร์ะสิทัธิภาพิของงาน
เป็นสำาค่ญ่
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บริ์ษ่ทัฯ ม่๊งเน้นในการ์สร้์างความได้เปรี์ยบในการ์แข่งข่น และสร้์างค๊ณค่าแก่ลูกค้า ด้วยการ์มีแบร์นด์ทีั�หลากหลาย เพืิ�อตอบสนองลูกค้าท๊ักรู์ปแบบ   
ม๊่งเน้นพิ่ฒนาเคร์ือข่ายธ๊ร์กิจ ร์่วมก่บคู่ค้า และลูกค้าในหลากหลายชั่่องทัางการ์จำาหน่าย ร์วมทั่�งพิ่ฒนา ปร์่บเปลี�ยนร์ะบบและกร์ะบวนการ์ทัำางานให้
สอดคล้องก่บกฎร์ะเบียบ ความต้องการ์ของลูกค้าทัี�แปร์เปลี�ยน โดยการ์ปร์ะย๊กต์เทัคโนโลยีสาร์สนเทัศและดิจิตอล เพิื�อสร์้างค๊ณค่าทัี�เหมาะสมแก่กล๊่ม
ลูกค้าใหม่ๆ ร์วมถึึงปร์ะสิทัธิภาพิ และความร์วดเร์็วในการ์ตอบสนองลูกค้า และคู่ค้า ร์่วมสร์้างธ๊ร์กิจด้วยก่นอย่างย่�งยืน โดยจ่ดทัำาแผนธ๊ร์กิจต่�งแต่ปี 
2565- 2567 ซีึ�งมีเป้าหมายทัางการ์เงิน เป้าหมายการ์เติบโตของบร์ิษ่ทั และเพิิ�มขีดความสามาร์ถึในการ์ทัำากำาไร์สูงส๊ดให้ก่บบร์ิษ่ทั โดยมีความม๊่งม่�น
ทัี�จะบร์ร์ล๊เป้าหมายด่งกล่าว  

กีลยุทธ์ในกีารดำาเนินธุรกีิจ
เพิื�อให้การ์ดำาเนินงานของบร์ิษ่ทับร์ร์ล๊เป้าหมายขององค์กร์ตามวิส่ยท่ัศน์และพิ่นธกิจทีั�วางไว้ บริ์ษ่ทัฯ จึงกำาหนดแผนกลย๊ทัธ์เพิื�อการ์พิ่ฒนา

อย่างย่�งยืน ด่งน้�

นอกจากน้� คณะกร์ร์มการ์บร์ิษ่ทั ได้ติดตามดูแลให้มีการ์นำากลย๊ทัธ์ของบร์ิษ่ทัไปปฏิิบ่ติ โดยฝ่่ายจ่ดการ์จะร์ายงานแผนการ์ปฏิิบ่ติงาน และการ์
วางแผนกลย๊ทัธ ์ใหที้ั�ปร์ะช๊ั่มคณะกร์ร์มการ์บร์หิาร์ และคณะกร์ร์มการ์บร์ษ่ิทัร์บ่ทัร์าบตามลำาดบ่เปน็ปร์ะจำาท๊ักเดอืน ซึี�งในการ์ปร์ะชั่ม๊แตล่ะคณะจะกำาหนด
เป็นวาร์ะ ร์บ่ทัร์าบผลการ์ดำาเนินงานของบริ์ษ่ทัแต่ละเดือน พิร์อ้มทับทัวนแผนกลยท๊ัธ์ร์ายไตร์มาส  ซึี�งทีั�ปร์ะช๊ั่มคณะกร์ร์มการ์บร์หิาร์ และคณะกร์ร์มการ์
บร์ิษ่ทัจะให้ข้อเสนอแนะในเร์ื�องทัี�ฝ่่ายจ่ดการ์ควร์นำาไปพิ่ฒนาปร์่บปร์๊ง

1.1.2 การเปีล่�ยนแปีลงและการพัฒนาท่�สำาคัญ
บร์ิษ่ทัฯ เป็นผู้นำาในด้านธ๊ร์กิจการ์จ่ดจำาหน่ายสินค้าแฟ์ชั่่�นในปร์ะเทัศ และจากต่างปร์ะเทัศ และจากนว่ตกร์ร์ม ขององค์ความร์ู้ ขององค์กร์

บร์ษ่ิทั และบร์ษ่ิทัในเคร์อื อ๊ตสาหกร์ร์มหลก่ คอื อ๊ตสาหกร์ร์มเคร์ื�องสำาอางและเคร์ื�องหอม อ๊ตสาหกร์ร์มเพิื�อสข๊อนาม่ยของเสน้ผม ผวิพิร์ร์ณ  อ๊ตสาหกร์ร์ม
สิ�งทัอและเคร์ื�องน๊่งห่มคร์บวงจร์ ทั่�งชั่๊ดชั่่�นใน ชั่๊ดชั่่�นนอก ชั่๊ดกีฬา และการ์ออกกำาล่งกาย อ๊ตสาหกร์ร์มเพิื�อการ์ซี่กล้าง และบำาร์๊งร์่กษาเคร์ื�องน๊่งห่ม 
อ๊ตสาหกร์ร์มแฟ์ชั่่�นเคร์ื�องหน่ง เป็นต้น 

ผลติภณ่ฑ์ข์องบร์ษ่ิทัสว่นใหญ่่เปน็ผลติภณ่ฑ์ที์ั�เนน้ทัางดา้นความสวยงาม ตามคำาขวญ่่ของบร์ษ่ิทัทีั�วา่ “เร์าสร์ร์สร์า้งความสข๊ และความสวยงาม
ให้ปวงชั่น” 

นอกจากน้� บร์ิษ่ทัฯ ได้ขยายแนวธ๊ร์กิจการ์บร์ิการ์เพิิ�มขึ�น เพิื�อตอบสนองความต้องการ์ของผู้บร์ิโภค ได้แก่  
• โครงการบัตรสมาชิิก His & Her Plus Point “สะสมความสุข  สะสมคะแนน” โดยเชั่ิญ่ชั่วนลูกค้าสม่คร์เป็นสมาชั่ิกบ่ตร์ His & Her เพิื�อ

สะสมคะแนนจากการ์ซืี�อผลิตภณ่ฑ์ข์องบริ์ษ่ทั ณ เคาน์เตอร์ป์กติในร้์านค้าทีั�ร์ว่มร์ายการ์ท่ั�วปร์ะเทัศ โดยลูกคา้จะได้ร์บ่คะแนนสะสม 1 คะแนน  
จากทั๊กๆ ยอดซีื�อ 25 บาทั เพิื�อสะสมแลกร์่บของร์างว่ลตามแคตตาล็อก และร์่บสิทัธิปร์ะโยชั่น์อื�นๆ ทัี�จ่ดขึ�นเป็นพิิเศษเฉพิาะสมาชั่ิก  

• His & Her Shop ร้านค้าท่�รวบรวมสินค้าแฟ์ชิั�นของบริษััท โดยเน้นการ์ตกแต่งร์้านทัี�ทั่นสม่ย ทั่ามกลางบร์ร์ยากาศทัี�อบอ๊่นและบร์ิการ์ทัี�ดี  
ซีึ�งในปี 2564 ได้เปิดร์้าน His & Her Shop ทั่�วปร์ะเทัศเป็นจำานวน 78 ร์้าน

• I.C.C. Line Official Account ตอบโจทัย์ลูกค้าในโลกออนไลน์ เป็นชั่่องทัางในการ์ติดต่อสื�อสาร์ผ่านโซีเชั่ียลเน็ตเวิร์์ค เพิื�อสร์้างการ์ร์่บร์ู้เกี�ยว
ก่บข้อมูล ข่าวสาร์ และโปร์โมชั่่�นของผลิตภ่ณฑ์์ภายใต้ชั่ื�อ “Let’s Shop ICC”

• HISHER App เพิื�อให้ลูกค้าสมาชั่ิกสามาร์ถึเข้าถึึงข้อมูลส่งเสร์ิมการ์ขายต่างๆ ของ His & Her ได้ง่ายและสะดวกขึ�น และใชั่้เวลาในการ์ส่ง
ข่าวสาร์ได้ร์วดเร์็วขึ�น ร์วมถึึงการ์สืบค้นและแก้ไขข้อมูลส่วนต่วของสมาชั่ิกสามาร์ถึทัำาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเสียค่าใชั่้จ่ายในการ์โทัร์ไป
แก้ไขทัี� Call Center

• ร่วมมือกับ LAZADA พิ่นธมิตร์ออนไลน์ร์ะด่บโลก ในการ์ขยายช่ั่องทัางการ์จ่ดจำาหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์เว็บไซีต์ www.lazada.co.th  
คร์องความแข็งแกร์่งของธ๊ร์กิจจากการ์จ่ดจำาหน่ายสินค้าหน้าร์้านค้าสู่แพิลตฟ์อร์์มออนไลน์ ตอบสนองพิฤติกร์ร์มผู้บร์ิโภคในย๊คปัจจ๊บ่น

• www.iccshopping.com “ของแท้ แบรนด์ิ์ดิ์ัง ราคาโดิ์น” ชั่้อปปิ�งมอลล์ออนไลน์ ทีั�ร์วบร์วมโปร์โมช่ั่�นเด็ด จากสินค้าแบร์นด์ด่งในเครื์อ 
สหพิฒ่น์ไวอ้ยา่งคร์บคร์น่ หลากหลายหมวดหมู ่ดว้ยวธิงีา่ยๆ เพีิยงแคป่ลายนิ�วคลกิ คณ๊กส็ามาร์ถึเลอืกซืี�อสนิคา้ไดอ้ยา่งสะดวกสบายตลอด  
24 ชั่่�วโมง ตอบโจทัย์คร์บคร์่นด้วยสินค้าค๊ณภาพิดี ร์่บปร์ะก่นของแทั้แน่นอน 

กลย๊ทัธ์ การ์บร์ิหาร์จ่ดการ์ทัี�เน้นปร์ะสิทัธิภาพิและปร์ะสิทัธิผลของงาน ทั่�งในร์ะยะส่�น ร์ะยะกลาง และร์ะยะยาว การ์จ่ดสร์ร์บ๊คลากร์ให้
สอดคล้องก่บหน้าทีั�งาน ร์วมถึึง การ์แก้ปัญ่หาทีั�ต้นเหต๊ทีั�แท้ัจริ์ง (Root Cause) เพืิ�อเกิดกร์ะบวนการ์ทัำางานใหม่ทีั�มีปร์ะสิทัธิภาพิมากขึ�น

กลย๊ทัธ์ พิ่ฒนากร์ะบวนการ์ได้มาซีึ�งผลิตภ่ณฑ์์และการ์บร์ิการ์ เพิื�อเพิิ�มความแม่นยำาในการ์นำาเสนอผลิตภ่ณฑ์์ทัี�โดดเด่น สอดคล้องก่บ
ความต้องการ์ของผู้บร์ิโภคทั๊กกล๊่ม และเหมาะสมก่บแต่ละชั่่องทัางการ์จ่ดจำาหน่าย

กลย๊ทัธ์ พิ่ฒนาทั่กษะ ความร์ู้ความชั่ำานาญ่ใหม่ๆ ทั่นสม่ยให้แก่บ๊คลากร์อย่างต่อเน่�อง เพิื�อให้พิร์้อมร์องร์่บการ์เปลี�ยนแปลงของตลาด
และชั่่องทัางการ์จ่ดจำาหน่าย

กลยท๊ัธ์ การ์ใช้ั่เทัคโนโลยีสาร์สนเทัศเพิื�อสร้์างความร์วดเร็์ว (Speed) และความถูึกตอ้ง (Accuracy) ในการ์ปฏิบ่ิติงาน ร์วมถึงึการ์บริ์หาร์
จ่ดการ์เร์ื�องข้อมูล ทั่�งภายในองค์กร์และการ์เชั่ื�อมปร์ะสานก่บ คู่ค้า หร์ือ พิ่นธมิตร์ทัางธ๊ร์กิจ

1.

2.

3.

4.

10 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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การเพิ�มทุนจดิ์ทะเบ่ยน

2509

2531

2539

2515

2532

2521

2532

2546

2522-2530

2536-2538

การออกหุ้นกู้

เพิิ�มทั๊นจดทัะเบียนเป็น 3 ล้านบาทั

เพิิ�มทั๊นจดทัะเบียนเป็น 1.5 ล้านบาทั

เพิิ�มท๊ันจดทัะเบยีนเปน็ 12 ลา้นบาทั และไดร้์บ่อน๊ม่ติ
จากกร์ะทัร์วงการ์คล่งให้เป็นบริ์ษ่ทัทีั�มีมาตร์ฐาน  
เป็นบร์ิษ่ทัจดทัะเบียนในตลาดหล่กทัร์่พิย์แห่ง
ปร์ะเทัศไทัย

เพิิ�มท๊ันจดทัะเบียนเป็น 300 ลา้นบาทั โดยมท๊ีันชั่ำาร์ะ
แล้ว 110 ล้านบาทั เปลี�ยนแปลงมูลค่าห้๊นสาม่ญ่ 
ทัี�ตร์าไว้จากเดิม ห๊้นละ 100 บาทั เป็น 10 บาทั  
ต่อห๊้น

เร์ียกชั่ำาร์ะทั๊นเพิิ�ม 26.63 ล้านบาทั มีทั๊นชั่ำาร์ะแล้ว
จำานวน 147.08 ล้านบาทั

เปลี�ยนแปลงมูลคา่ห้๊นสาม่ญ่ทีั�ตร์าไว้จากเดิม ห้๊นละ 
10 บาทั เป็น 1 บาทั ต่อห๊้น

เพิิ�มทั๊นจดทัะเบียนเป็น 82.50 ล้านบาทั

เพิิ�มท๊ันจดทัะเบียนเป็น 500 ลา้นบาทั โดยมีท๊ันชั่ำาร์ะ
แล้ว 120.45 ล้านบาทั

มีทั๊นชั่ำาร์ะแล้วจำานวน 290.63 ล้านบาทั ถึึงปัจจ๊บ่น

เร์ิ�มออกห๊้นกู้คร์่�งแร์กจำานวนเงิน 50 ล้านบาทั

ออกห้๊นกู้ชั่นิดแปลงสภาพิเป็นห้๊นสาม่ญ่ได้คร์่�งแร์ก
จำานวน 120 ล้านบาทั 

ออกห๊้นกู้ชั่นิดแปลงสภาพิเป็นห๊้นสาม่ญ่ได้คร์่�งทัี� 2 
จำานวน 200 ล้านบาทั

2530

2533
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เก่ยรติปีระวัติของบริษััท

2531

2551

2562

2542

2546

2543

2559

2555

ได้ร์่บการ์ร์่บร์องมาตร์ฐานการ์บริ์หาร์งานร์ะบบ
ค๊ณภาพิ ISO 9002 เฉพิาะเขตกร๊์งเทัพิฯ และ
ปริ์มณฑ์ลจาก SGS YARSLEY  INTERNATIONAL 
CERTIFICATION SERVICES ปร์ะเทัศอ่งกฤษ

ได้ร์่บการ์ร์่บร์องมาตร์ฐานการ์บริ์หาร์งานร์ะบบ
ค๊ณภาพิ ISO 9001 : 2000 ทั่�วปร์ะเทัศ คร์บทั๊ก
ผลิตภ่ณฑ์์จาก SGS YARSLEY INTERNATIONAL 
CERTIFICATION SERVICES ปร์ะเทัศอ่งกฤษ 
เมื�อว่นทัี� 21 มกร์าคม 2546

ได้ร์่บร์างว่ล INVESTORS’ CHOICE AWARD ใน
ฐานะทีั�ได้ร์่บการ์ปร์ะเมินค๊ณภาพิการ์จ่ดปร์ะช๊ั่ม
สาม่ญ่ผู้ ถืึอห้๊น คะแนนเต็ม 100% ต่อเน่�อง 
เป็นเวลา 4 ปี (2552 - 2555) โดยสมาคมส่งเสร์ิม 
ผู้ลงทั๊นไทัย ภายใต้โคร์งการ์อาสาพิิทั่กษ์สิทัธิ� 

• ได้ร์่บร์างว่ล Board Of The Year Awards 2018 
จากสมาคมส่งเสร์ิมสถึาบ่นกร์ร์มการ์บร์ิษ่ทัไทัย 
(IOD) ทีั�มอบให้ก่บคณะกร์ร์มการ์ของบริ์ษ่ทั 
จดทัะเบียนไทัยทีั�มผีลการ์ปฏิบ่ิติงานตามหลก่การ์
กำาก่บดูแลกิจการ์และสามาร์ถึปฏิิบ่ติหน้าทีั� 
ในฐานะผู้นำาได้อย่างมีปร์ะสิทัธิภาพิ

• ไดร้์บ่ใบร์บ่ร์องการ์ตอ่อาย๊การ์เปน็สมาชั่กิแนวร์ว่ม
ปฏิิบ่ติของภาคเอกชั่นไทัยในการ์ต่อต้านท๊ัจร์ิต 
(CAC) จากคณะกร์ร์มการ์แนวร์่วมต่อต้าน 
คอร์์ร์่ปชั่่�นของภาคเอกชั่นไทัย

• ได้ร์่บโล่ปร์ะกาศเกียร์ติค๊ณสถึานปร์ะกอบการ์
ต้นแบบในการ์ชั่ำาร์ะเงินสมทับกองท๊ันปร์ะก่น
สง่คมดเีดน่ทีั�มคีวามร์บ่ผดิชั่อบ สง่เงนิสมทับตาม
ร์ะยะเวลาทีั�กำาหนด และให้ความร่์วมมือเข้า
โคร์งการ์ส่งเงินสมทับด้วยร์ะบบอิเล็กทัร์อนิกส์ 
(e-payment)

ได้ร์่บร์างว่ล “โตเกียว คร์ีเอชั่่�น อะวอร์์ด” คร์่�งทัี� 2 
ซึี�งเป็นร์างว่ลยอดธ๊ร์กิจทีั�มีความคิดสร์้างสร์ร์ค์ใน
ภูมิภาคเอเชั่ียอาคเนย์ดีเด่นทัี�สน่บสน๊นแฟ์ชั่่�น และ
ร์่วมพิ่ฒนาการ์แต่งกายของคนไทัย  

ได้ร่์บการ์ร่์บร์องมาตร์ฐานการ์บริ์หาร์งานร์ะบบค๊ณภาพิ 
ISO 9002 ทั่�วปร์ะเทัศ คร์บท๊ักผลิตภณ่ฑ์ ์จาก SGS 
YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION 
SERVICES ปร์ะเทัศอ่งกฤษ

ได้ร์่บการ์ร์่บร์องมาตร์ฐานการ์บร์ิหาร์งานร์ะบบ
ค๊ณภาพิ ISO 9001 : 2008 ทั่�วปร์ะเทัศ คร์บทั๊ก
ผลิตภ่ณฑ์์จาก SGS YARSLEY INTERNATIONAL 
CERTIFICATION SERVICES ปร์ะเทัศอ่งกฤษ เมื�อ
ว่นทัี� 31 มีนาคม 2551

• ได้ร์่บร์างว่ล INVESTORS’ CHOICE AWARD 
2016 ในฐานะทีั�ได้ร์บ่การ์ปร์ะเมนิคณ๊ภาพิการ์จด่
ปร์ะช๊ั่มสาม่ญ่ผูถื้ึอห้๊น คะแนนเตม็ 100% ตอ่เน่�อง 
ก่น 8 ปีซี้อน โดยสมาคมส่งเสริ์มผู้ลงท๊ันไทัย  
ภายใต้โคร์งการ์อาสาพิิทั่กษ์สิทัธิ�  

• ได้ร่์บใบร่์บร์องการ์เป็นสมาชิั่กแนวร่์วมปฏิิบ่ติของ
ภาคเอกชั่นไทัยในการ์ต่อต้านท๊ัจริ์ต (CAC) จาก
คณะกร์ร์มการ์แนวร่์วปฏิิบ่ติของภาคเอกชั่นไทัยใน
การ์ต่อต้านทั๊จร์ิต

• ได้ร่์บใบปร์ะกาศน้ยบ่ตร์ เพืิ�อแสดงว่าเป็นองค์กร์ลด
โลกร้์อน โดยการ์ใช้ั่เสื�อผ้า Cool Mode จาก  
Thailand Greenhouse Gas Management  
Organization (Public Organization) and  
Thailand Textile Institute 

12 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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การเปีล่�ยนแปีลงและกิจกรรมท่�สำาคัญในรอบปีี 2564

• BSC Cosmetology :
ก่อต่�ง: ต๊ลาคม 2548
เคร์ื�องสำาอาง BSC Cosmetology เล็งเห็นความเปลี�ยนแปลงของพิฤติกร์ร์มผู้บร์ิโภคไทัย ในปี  2564 จากสถึานการ์ณ์การ์แพิร์่ร์ะบาดของเชั่ื�อ

ไวร์่ส COVID-19 ทีั�ทัำาให้ทั่�วโลกพิบก่บปัญ่หาเศร์ษฐกิจคร์่�งใหญ่่ การ์ชั่ะลอต่วด้านเศร์ษฐกิจ ความก่งวลด้านต่างๆ และการ์ใส่หน้ากากอนาม่ยเพืิ�อ
ป้องก่นต่วเองเมื�ออยู่ในพิื�นทัี�สาธาร์ณะ สิ�งต่างๆ เหล่าน้�ทัำาให้ทัิศทัางตลาดความงามเคร์ื�องสำาอางเปลี�ยนไป  สถึานการ์ณ์ปัจจ๊บ่นถึือเป็นชั่่วงเวลาทัี�ยาก
ต่อการ์คาดการ์ณ์ถึึงทัิศทัางภาพิร์วมของการ์เติบโต ความเชั่ื�อม่�นและกำาล่งซีื�อของผู้บร์ิโภค Big challenge คือ กล๊่มผลิตภ่ณฑ์์ทัำาความสะอาดฆ่าเชั่ื�อ
โร์คต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แอลกอฮอล์แบบนำ�าและเจล โฟ์มล้างหน้า สเปร์์ยทัำาความสะอาด ผู้บร์ิโภคห่นมาจ่บจ่ายใชั่้สอยสินค้ากล๊่มน้�มากขึ�น จึงทัำาให้
ตลาดเติบโตเปน็ทัวคีณู ซึี�งในสถึานการ์ณ์น้�ผูบ้ริ์โภคตอ้งสวมใสห่นา้กากอนาม่ยเปน็ปร์ะจำา  ทัำาใหต้ลาดเมคอ่พิได้ร์บ่ผลกร์ะทับมากทีั�สด๊ แบร์นด์จงึต้อง
ปร์บ่ตว่พ่ิฒนาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบ่ตลาดชั่ว่ง COVID-19  ทีั�จำาเปน็ต้องใสห่นา้กากอนาม่ยอยู่ตลอดเวลาเพิื�อความปลอดภย่  จงึมกีาร์คดิคน้และพิฒ่นา
นว่ตกร์ร์มสนิคา้กล๊ม่ปร์ะเภทัแป้งและลิปสติกทีั�ไมเ่ลอะหน้ากากอนามย่เวลาสวมใส่เพิื�อเพิิ�มโอกาสในการ์ขายมากขึ�น  ซึี�งในปทีีั�ผา่นมาตลาดคร์ื�องสำาอาง
ยอดขายลดลงในชั่่วงวิกฤต COVID-19 แต่ผู้บร์ิโภคย่งคงต้องแต่งหน้าในส่วนของตาและคิ�ว ขณะทัี�กล๊่มดูแลผิวร์วมไปถึึงกล๊่มผลิตภ่ณฑ์์ทัี�ใชั่้ทัำาความ
สะอาดหนา้   ย่งเปน็ตลาดทีั�มกีาร์เตบิโต  และสามาร์ถึสร้์างโอกาสให้กบ่ธร๊์กิจไดด้ ี สว่นการ์ตด่สนิใจซืี�อมาจากแบร์นด์ทีั�ร์ูจ้ก่  เชืั่�อม่�น  มคีวามปลอดภย่  
หร์อืมีการ์คิดค้นวจิย่ทีั�โดนเด่นมากกวา่เร์ื�องร์าคา ซึี�งปัจจบ่๊นลูกค้าเลอืกซืี�อผลิตภณ่ฑ์์ทีั�มสีว่นผสมจากธร์ร์มชั่าตมิากขึ�น  เพิื�อให้ร์ูสึ้กสบายผิวหนา้  ขณะ
สวมใส่หน้ากากอนาม่ย ซีึ�งเป็นหนึ�งในการ์ใชั่้ชั่ีวิตแบบ New Normal  แบร์นด์ต้องปร์่บต่วคร์่�งใหญ่่  และปร์่บเปลี�ยนกลย๊ทัธ์การ์ขายให้คร์อบคล๊ม  และ
ม๊่งเป้าหมายไปชั่่องทัาง E-Marketplace ให้มากทัี�ส๊ด  ไม่ว่าจะเป็นLazada,  Shopee,  JD Central,  Watson, ICCShopping, Facebook, Instagram, 
TikTok, Line  เพิื�อขยายตลาด  เพิิ�มชั่่องทัางการ์ขายออนไลน์  และแก้ปัญ่หาการ์ปิดจ๊ดขายในห้างสร์ร์พิสินค้า  จากพิฤติกร์ร์มผู้บร์ิโภคย๊ค COVID-19  
ทีั�เปลี�ยนไปสูก่าร์ซืี�อสนิคา้ออนไลน์มากขึ�น  เพิร์าะท๊ักคนตอ้งอยู่บ้านเปน็หลก่ โดยนำากลย๊ทัธ์โปร์โมช่ั่�นเปน็จด๊ขายหลก่ดึงดดูผูซื้ี�อท่ั�งกล๊ม่เปา้หมายใหม่
และเดิมแบบไมเ่คยมมีาก่อน โดยเฉพิาะแคมเปญ่ใหญ่ข่องลาซีาด้า 9.9 10.10 11.11 12.12 ร์วมไปถึึงการ์ Live Chat แพิร์่ภาพิสดการ์ขายเคร์ื�องสำาอาง 
BSC Cosmetology ผ่านชั่่องทัาง Lazada, Facebook, เพิื�อทัำาให้ยอดขายเพิิ�มขึ�น เคร์ื�องสำาอาง BSC Cosmetology จึงปร์่บกลย๊ทัธ์การ์ตลาดตาม
พิฤติกร์ร์มการ์ซีื�อของกล๊่มลูกค้า โดยขยายธ๊ร์กิจด้านออนไลน์ เพิื�อเข้าถึึงกล๊่มเป้าหมายทัี�หลากหลาย ทั่�งการ์ขายใน  Konvey, Seven-Eleven Online 
Catalogue, O Shopping ฯลฯ และเพิิ�มส่ดส่วนการ์สื�อสาร์การ์ตลาดผ่านสื�อ Digital Online เพิื�อส่งเสร์ิมภาพิล่กษณ์และตร์าสินค้าให้เป็นทัี�ร์ู้จ่กเพิิ�มมาก
ขึ�น ร์วมทั่�งการ์ร์ีวิวสินค้าผ่าน Blogger และ Influencer ทัี�ผู้บร์ิโภคม่�นใจ และน่าเชั่ื�อถึือ ในปี 2564 สินค้ากล๊่มทัำาความสะอาด BSC Honei V มียอด
ขายเติบโตในกล๊่มโฟ์มล้างหน้าทัำาความสะอาดออกใหม่หลายร์๊่นเพิื�อตอบโจทัย์ผู้บร์ิโภคได้หลากหลาย โดยแบร์นด์ต่�งเป้าหมายในการ์ปร์่บต่วก่บตลาด
ย๊ค  COVID-19   เพิื�อร์่กษาฐานลูกค้าเดิม  และเจาะกล๊่มลูกค้าใหม่กร์ะต๊้นให้มีปร์ะสบการ์ณ์ร์่วมก่บแบร์นด์มากขึ�นในย๊ค “New Normal” 

• Arty Professional by BSC : นำาเสนอคอนเซี็ปต์ “Arty Professional  X  Snoopy” เทัร์นด์การ์ Collaboration ก่บผลิตภ่ณฑ์์ต่าง ๆ 
กำาลง่มาแร์ง และในปนี้�เปน็ปพีิเิศษของ Snoopy เชั่น่กน่ทีั�ฉลองคร์บร์อบ 70 ป ีไดแ้ร์งบน่ดาลใจจากความนา่ร์ก่สนก๊สนานและความม่�นใจของตว่การ์ต์นู  
Snoopy จึงได้นำามาร์่งสร์ร์ค์เป็น Collection พิิเศษ พิร์้อมสไตล์การ์แต่งหน้าทัี�มาในแบบสีส่นสดใสสื�อถึึงความสน๊กสนานและม่�นใจในต่วเอง มาพิร์้อม
ลายการ์์ตูนน่าร์่กของสนู�ปปี�และผองเพิื�อนบนบร์ร์จ๊ภ่ณฑ์์ 

• Sheené : นำาเสนอคอนเซี็ปต์ “Sheene X Kumamon” เคร์ื�องสำาอางชั่ีนเน่เจ้าของสโลแกนฮิต “ตบทัีเดียวอยู่...คอนเฟ์ิร์์ม”  เปิดต่วก่บการ์ 
Collaboration ก่บ Kumamon มาสคอตส๊ดโด่งด่งในปร์ะเทัศญ่ี�ป๊่น ทัี�มาทัำางานร์่วมก่นก่บเคร์ื�องสำาอางไทัยชั่ีนเน่ ทัี�คร์อบคล๊มผลิตภ่ณฑ์์  เมคอ่พิ สกิน
แคร์์ ขายดีหลากหลายไอเทัม เชั่่น แป้ง ลิปสติก ร์องพิื�น คร์ีมก่นแดด มาสก์ชั่ีทั ฯลฯ ทัี�มาพิร์้อมความน่าร์่ก สดใส ในสไตล์ความเป็นญ่ี�ป๊่น

• Pure Care : นำาเสนอผลิตภ่ณฑ์์ “Vegan” ซีึ�งเป็นเคาน์เตอร์์แบร์นด์ไทัย แบร์นด์แร์กทัี�ผลิตคิดค้นเคร์ื�องสำาอาง  Vegan  เป็นเคร์ื�องสำาอาง
ทีั�ไมม่สีว่นผสมจากสต่วแ์ละไม่ทัดลองผลติภณ่ฑ์์กบ่สต่ว ์ผา่นการ์ทัดสอบ Clinically Tested ม่�นใจไดว้า่ไมก่อ่ใหเ้กดิการ์ร์ะคายเคอืงกบ่ผิว เหมาะสำาหร์บ่
ผู้ทัี�มีผิวบอบบาง

• Honei V : นำาเสนอผลิตภ่ณฑ์์ “มูสโฟ์มชั่าเขียวและส้มยูซี๊” ก่บคร์่�งแร์กของแบร์นด์ ฮ่นน้�วี ทัี�มียอดขายเติบโตแบบก้าวกร์ะโดดคร์่�งสำาค่ญ่  
ซึี�งทัำาให้ได้ส่วนแบ่งการ์ตลาดกล๊่มโฟ์มมูสเพิิ�มมากขึ�น การ์ออกผลิตภ่ณฑ์์ใหม่เป็นการ์ตอบโจทัย์ผู้บริ์โภคทั่นก่บกร์ะแสในชั่่วงการ์แพิร่์ร์ะบาดของ  
COVID-19 ทัำาให้ผู้บร์ิโภคกล๊่มทัำาความสะอาดผิวหน้าร์ู้จ่กก่บแบร์นด์มากยิ�งขึ�น

• ชิุดิ์ชิั�นในสตร่ Wacoal ในปี 2564 เป็นอีกปีทัี�มีความทั้าทัายในการ์ข่บเคลื�อนกิจกร์ร์มการ์ตลาด ไม่ว่าจะเป็นสถึานการ์ณ์นำ�าทั่วม และ
วิกฤตการ์ณ์การ์แพิร์่ร์ะบาดของไวร์่ส COVID-19 ทัี�ย่งคงมีการ์แพิร์่ร์ะบาดอย่างต่อเน่�องต่�งแต่ปีปลาย 2562 จนถึึงปัจจ๊บ่น ส่งผลให้ผู้บร์ิโภคมีความ
กง่วลทีั�จะออกจากบา้นมาจบ่จา่ยใชั่ส้อย ร์วมท่ั�งร์ฐ่บาลไดป้ร์ะกาศปดิหา้งสร์ร์พิสนิคา้ เพิื�อยกร์ะดบ่คม๊เขม้การ์แพิร์ร่์ะบาด  ในเขตกร์ง๊เทัพิและปร์มิณฑ์ล 
ทัำาให้ชั่่องทัางการ์จำาหน่ายหล่กของบร์ิษ่ทั ทั่�งเคาน์เตอร์์ในห้างสร์ร์พิสินค้า Wacoal Shop ตลอดจนห้างทั้องถึิ�นต้องปิดให้บร์ิการ์ ส่งผลกร์ะทับต่อยอด
ขายโดยร์วมเป็นอย่างมาก แต่อย่างไร์ก็ดีบร์ิษ่ทัฯ มีการ์ปร์่บกลย๊ทัธ์เพิื�อให้สอดร์่บก่บสถึานการ์ณ์วิกฤติคร์่�งน้� โดยเน้นการ์จ่ดจำาหน่ายสินค้าผ่านชั่่อง
ทัางออนไลน์ ทั่�ง Facebook และ Partner อย่าง Shopee,  Lazada และ JD Central เมื�อสถึานการ์ณ์การ์แพิร์่ร์ะบาดไวร์่ส COVID-19 คลี�คลายลง
ร์ฐ่บาลมมีาตร์การ์คลายล็อคดาวน ์อนญ๊่าตใหห้า้งสร์ร์พิสนิคา้เปดิให้บร์กิาร์ได้ตามปกติในเดือนกน่ยายน 2564 บริ์ษ่ทัฯ จงึจด่กิจกร์ร์มทัางการ์การ์ตลาด
ได้อีกคร์่�ง  โดยนำาสินค้ามาจ่ดโปร์โมชั่่�นร์าคาพิิเศษในงาน ICC Fair 2021 และลานสนามบินเคร์ือสหพิ่ฒน์ศร์ีร์าชั่า ส่งผลให้บร์ิษ่ทัฯ ปร์ะสบความสำาเร์็จ
ด้านยอดขายอีกคร์่�ง จากความม๊่งม่�นต่�งใจพิ่ฒนาผลิตภ่ณฑ์์ และทัำาการ์ตลาดอย่างต่อเน่�องทัำาให้ วาโก้ ได้ร์่บร์างว่ลมากมาย อาทัิ ร์างว่ล No.1 Brand 
Thailand ต่อเน่�องปีทัี� 10 จากการ์สำาร์วจของนิตยสาร์ Marketeer ในปี 2564 ในฐานะวาโก้คือ แบร์นด์ยอดนิยมอ่นด่บ 1 ในหมวดชั่๊ดชั่่�นในสตร์ี และ
เป็นทัี� 1 ในใจผู้หญ่ิงไทัยทั๊กชั่่วงว่ย ร์างว่ล JOY BEST SELLING STAR ปร์ะจำาปี 2020 ในงาน JD Central joyful 2021, แชั่มป์ 3 ปีซี้อนก่บร์างว่ล 
Best Operation Performance จาก Shopee, ร์างว่ล Most Valuable Brand 5.5 Campaign และ Top 9.9 Brand 2021 (Woman Fashion) จาก 
Lazada จากผลงานยอดขายและการ์ให้บร์ิการ์ทีั�โดดเด่น ในฐานะผู้นำาตลาดช๊ั่ดช่ั่�นในสตร์ี บริ์ษ่ทัฯ ได้พิ่ฒนาสินค้าให้โดดเด่น ท่ั�งเน่�อผ้า ร์ูปแบบ  

โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท
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ฟ์ังค์ชั่่�นการ์ใชั่้งาน และนว่ตกร์ร์มสินค้าอย่างต่อเน่�องให้สอดร์่บก่บไลฟ์์สไตล์ของผู้บร์ิโภคทัี�เปลี�ยนแปลงไป โดยเฉพิาะการ์เลือกบร์ิโภคข้อมูลผ่านโลก
ดิจิตอล แต่ผู้บร์ิโภคสามาร์ถึเลือกซีื�อสินค้าได้หลากหลายชั่่องทัางทั่�งออนไลน์และออฟ์ไลน์ บร์ิษ่ทัฯ จึงทัำาการ์ตลาดเชั่ิงร์๊กทั่�ง 2 ชั่่องทัางอย่างต่อเน่�อง  
เพิื�อให้การ์สื�อสาร์เข้าถึึงผู้บร์ิโภคย๊คปัจจ๊บ่นได้อย่างตร์งกล๊่มเป้าหมาย  
สำาหร์่บชั่่องทัางการ์จ่ดจำาหน่าย ในปี  2564 น่�น  บร์ิษ่ทัฯ จำาหน่ายสินค้าผ่านชั่่องทัางหล่กในเคาน์เตอร์์ขายชั่๊ดชั่่�นในสตร์ีวาโก้ในห้างสร์ร์พิสินค้าชั่่�น
นำา ห้างสร์ร์พิสินค้าทั้องถึิ�น และ Discount Store ทั่�วปร์ะเทัศ ทัี�มีการ์ขยายพิื�นทัี�อย่างต่อเน่�อง Wacoal Shop มีจำานวนทั่�งหมด 82 สาขา กร์ะจายอยู่
ทั่�วทั๊กภูมิภาค  ในปี 2565  มีแผนจะขยายจำานวน Shop เพิิ�มเติม อีก 5 สาขา ร์วมเป็น 87 สาขา โดยพิิจาร์ณา Shop ทัี�มีศ่กยภาพิ ทัำาเลทัี�ต่�ง และ
จำานวนลูกค้าทีั�มีโอกาสทัำากำาไร์ให้ก่บบริ์ษ่ทั ร์วมถึึงการ์ร์๊กอย่างต่อเน่�องในชั่่องทัางออนไลน์ทีั� www.wacoal.co.th, Facebook และ IG : Wacoal 
Thailand และชั่่องทัาง E-Commerce อาทัิ Lazada, Shopee, www.looksi.com และ www.jd.co.th   
และในปี 2565 วาโก้ม๊่งเน้นทัี�จะทัำาการ์ตลาด ทั่�งชั่่องทัางออนไลน์และออฟ์ไลน์ต่อเน่�อง  โดยเน้นการ์สื�อสาร์ทัางการ์ตลาดเข้าถึึงกล๊่มคนร์๊่นใหม่ โดย
เฉพิาะ Generation Z โดยมีเป้าหมายเพิื�อให้ วาโก้ เข้าไปน่�งอยู่ในใจกล๊่มคนร์๊่นใหม่ให้ได้มากทัี�ส๊ด พิร์้อมปร์่บสินค้าให้ทั่นสม่ย และตอบโจทัย์กล๊่ม
ลูกค้าเป้าหมายใหม่อีกด้วย

•  Arrow : Fresh Shirt “ใคร์อยู่ใกล้ก็สดชั่ื�น” ทัี�ค๊ณจะได้ส่มผ่สถึึง “การ์ย่บย่�งแบคทัีเร์ีย ไร์้กลิ�นอ่บ  แม้เหงื�อออกในขณะสวมใส่” ควบคู่ไปก่บ 
“ความสดชั่ื�น” ตลอดทั่�งว่น ด้วยค๊ณสมบ่ติพิิเศษ เพิื�อเสร์ิมความม่�นใจด้วยฟ์ังค์ชั่่�นจาก “7 ส๊ดยอด นว่ตกร์ร์ม” ได้แก่

1. Anti Bacteria ย่บย่�งแบคทัีเร์ีย
2. Anti Odor ไม่มีกลิ�นทัี�เกิดจากแบคทัีเร์ีย
3. Anti UV ป้องก่นร์่งสียูวี จากแสงแดดและหลอดไฟ์
4. Quick Dry แห้งเร์็ว
5. Moisture Management ร์ะบายความชั่ื�นได้ดี
6. Permanent Feature ให้ค๊ณสมบ่ติยาวนานตลอดอาย๊การ์ใชั่้งาน
7. Environmental Friendly กร์ะบวนการ์ผลิตเป็นมิตร์ก่บสิ�งแวดล้อม
•  Arrow Boutique และ Counter New Concept Store

ในย๊คทัี�มีการ์เปลี�ยนแปลงร์ูปแบบการ์ชั่้อปปิ�งจากการ์เดินห้างสร์ร์พิสินค้า เพิื�อตอบโจทัย์ผู้บร์ิโภคทัี�หลากหลาย แอร์์โร์ว์จึงไม่หย๊ดพิ่ฒนาร์ูป
แบบหนา้ร์า้นใหม้คีวามนา่สนใจ เพิื�อดงึดดูลกูคา้กล๊ม่ใหม ่และย่งคงร์ก่ษาลกูคา้กล๊ม่เดมิใหร้์ูส้กึถึงึการ์เปลี�ยนแปลงโฉมใหมแ่อร์์โร์วจ์งึมอบปร์ะสบการ์ณ์ 
ชั่้อปทัี�เหน่อร์ะด่บก่บร์ูปแบบร์้านคอนเซี็ปต์ใหม่ทัี�ดูโปร์่งโล่งสบาย เน้นการ์วางสินค้าทัี�หลากหลาย และโดดเด่นทัี� Shirt Wall และ Polo Wall ทัี�มีการ์
จ่ดเร์ียงตามเฉดสีให้สะด๊ดสายตาลูกค้ามากขึ�น ก่บสาขาแร์กทัี� เมกา บางนา และเซี็นทัร์่ล ศร์ีร์าชั่า ในส่วนของ Arrow Counter ทัี�มีการ์ปร์่บโฉมใหม่
ดูทั่นสม่ยมากขึ�น อาทัิ ห้างสร์ร์พิสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ห้างสร์ร์พิสินค้าเซี็นทัร์่ล สาขาปิ�นเกล้า ห้างสร์ร์พิสินค้าเซี็นทัร์่ล สาขาพิร์ะร์าม 2 
และห้างสร์ร์พิสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน เป็นต้น

•  Arrow Shop in Shop Online 
แอร์์โร์ว์  ตร์ะหน่กถึึงไลฟ์์สไตล์ชั่อปปิ�งสำาหร์่บลูกค้ากล๊่มใหม่  โดยเฉพิาะกล๊่มว่ยร์๊่นย๊คใหม่ทัี�เน้นการ์ชั่้อปปิ�งออนไลน์  และเพิื�อตอบสนองความ

ต้องการ์ให้ก่บกล๊่มลูกค้ากล๊่มน้� ซีึ�งร์้านค้าออนไลน์ในร์ูปแบบ Marketplace อาทัิ Shopee,  Lazada, JD Central เพิื�อเสร์ิมสร์้างภาพิล่กษณ์ทัี�ดีก่บ
แบร์นด์ แอร์์โร์ว์ จึงเพิิ�มชั่่องทัางจำาหน่ายทัี� Central Online ก่บ Shop in Shop concept (Central.co.th/Arrow) ทัี�เน้นให้สินค้าทัี�อยู่ในร์้านเป็นสินค้า
ทัี�เสมือนจร์ิงก่บสินค้าในออฟ์ไลน์แฟ์ลคชั่ิป เพิื�อตอบสนองก่บลูกค้ากล๊่มใหม่ทัี�สามาร์ถึเลือกชั่้อปปิ�งออนไลน์ง่ายๆ แค่เพิียงปลายนิ�ว 

•  Lacoste : นวัตกรรมการสร้างสรรค์   
•  เปีิดิ์ตัว Lacoste Digital Flagship Store ครั�งแรกในปีระเทศัไทย   

ลาคอสท์ัปร์ะเทัศไทัย พิร้์อมก้าวเข้าสู่ย๊คออนไลน์อย่างเต็มต่ว ตอบโจทัย์การ์ช้ั่อปปิ�งแบบไร้์ขีดจำาก่ดทีั�ปลอดภ่ย เหมาะก่บย๊ค New Normal  
เอาใจคณ๊ลูกคา้สายแฟ์ช่ั่�น ให้สาวกจร์ะเข้สนก๊เพิลิดเพิลินกบ่การ์ช้ั่อปไอเทัมแฟ์ช่ั่�นมากมายเสมือนเดินเข้าแฟ์ลคชิั่ปสโตร์์ใจกลางกร์ง๊เทัพิมหานคร์ด้วย
ตนเอง ทั่�งหมดน้�ในร์ูปแบบออนไลน์พิร์้อมให้ค๊ณลูกค้าได้ชั่้อป 24 ชั่่�วโมงแบบ Non-Stop สะดวก ชั่้อปง่ายๆได้ทั๊กทัี� ทั๊กเวลา ไม่ต้องเดินทัาง ด้วยการ์
เปิดต่วคร์่�งแร์กของร์้านออนไลน์สโตร์์อย่างเป็นทัางการ์ในปร์ะเทัศไทัย Lacoste Digital Flagship Store  ก่บแพิลตฟ์อร์์ม E-Commerce อย่างเป็น
ทัางการ์ ภายใต้ชั่ื�อ Lacoste.co.th โดยแบร์นด์ได้ร์วบร์วมผลิตภ่ณฑ์์หลากหลายไอเทั็มคร์บคร์่นไม่ว่าจะเป็น เสื�อผ้า โปโลเดร์ส  สน้กเกอร์์ เคร์ื�องหน่ง 
นาฬิิกา แว่นตา  นำ�าหอม ชั่๊ดชั่่�นในชั่าย  และทัี�ขาดไม่ได้ ก่บไอเทั็มเสื�อโปโล L.12.12 

ลาคอสท์ัพิร้์อมทีั�จะให้น่กช้ั่อปออนไลน์ส่มผ่สปร์ะสบการ์ณ์ช้ั่อปปิ�งออนไลน์แบบไม่มีว่นหย๊ด เลือกไอเทัมลาคอสท์ัชิั่�นโปร์ดของค๊ณอย่างจ๊ใจ  
พิร์้อมร์องร์่บการ์ชั่ำาร์ะเงินทั่�งร์ะบบบ่ตร์เคร์ดิต บร์ิการ์ร์่บชั่ำาร์ะเงินปลายทัาง และบร์ิการ์จ่ดและห่อของขว่ญ่ส่งฟ์ร์ีทั่�วไทัยทั๊กคำาส่�งซีื�อ พิร์้อมบร์ิการ์ค๊ณ
ลูกค้าทั๊กทั่านแบบไม่มีว่นหย๊ด  

รว่มค้นหาลาคอสท์คอลเลคชัิ�นใหม่พรอ้มเติมเต็มปีระสบการณ์การช้ิอปีออนไลน์ของคุณไดิ์ท้่� Lacoste.co.th และ facebook.com/Lacoste 
Thailand

•  Lacoste X Ricky Regal
เร์ิ�มตน้ปดีว้ยการ์ร์ว่มงานคร์่�งแร์กของศลิปนิร์ะดบ่ตำานาน บร์ูโน ่มาร์ส์  (Bruno Mars) กบ่บทับาทัใหม่ในการ์สวมวญิ่ญ่าณดไีซีเนอร์อ์อกแบบ

ไลฟ์์สไตล์คอลลาบอเร์ชั่่�น ลิมิเต็ดอิดิชั่่�น แบร์นด์พิิเศษ ร์่วมก่บลาคอสทั์ การ์ออกแบบทัี�ผสมผสานเข้าก่บแฟ์ชั่่�นและดนตร์ี แสดงถึึงความหร์ูหร์า เทั่ห์ 
สร้์างสร์ร์ค ์ฉดูฉาด และสนก๊สนาน ดว้ยการ์ต่�งชืั่�อดไีซีเนอร์แ์บร์นด์วา่ ร์คิกี� ร์กีล่ (Ricky Regal) พิร์อ้มร์องเท้ัาและแอคเซีสเซีอร์ี� ในคอลเลคชั่่�นปร์ะกอบ
ด้วย เสื�อทัร์งพิลิ�ว ชั่๊ดแทัร์คสูทั กางเกงขาส่�น เสื�อโปโล เสื�อยืด กางเกงขายาว ร์องเทั้าแตะ ถึ๊งเทั้า และแว่นก่นแดดทัร์ง Aviator ไอคอนิกของแบร์นด์ 
ท๊ักชั่ิ�นผลิตออกมาจำานวนจำาก่ดและจำาหน่ายแบบเอ็กซี์คลูซีีฟ์เพิียงไม่กี�ปร์ะเทัศท่ั�วโลก ร์วมถึึงมีวางจำาหน่ายในปร์ะเทัศไทัย เฉพิาะทีั�ร์้านลาคอสทั์  
แฟ์ลคชั่ิปสโตร์์ สาขาเซี็นทัร์่ลเวิลด์ เทั่าน่�น  

โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท



15บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

•  Lacoste X Polaroid
อกีหนึ�งผลงานคอลลาบอเร์ช่ั่�นสด๊สร้์างสร์ร์ค์ตอ้นร์บ่สปร์งิ ซ่ีมเมอร์ ์ ถึา่ยทัอดชั่ว่งเวลาแหง่ความสข๊ผา่นเลนสส์ทีีั�เตม็เปี�ยมไปดว้ยเอกลก่ษณ์

ของลาคอสทั์และโพิลาร์อยด์ ทัี�ส๊ดของงานดีไซีน์ คือ การ์เลือกใชั่้เทัคนิคของสีทั่�ง 5 เฉดสีของโพิลาร์อยด์ มาออกแบบโลโก้ร์ูปจร์ะเข้ทั่�ง 5 ต่ว ทัี�พิร์้อม
อวดลวดลาย เพิิ�มความโดดเด่นด้วยสีส่นสดใส ทั่�งเสื�อโปโล ทัีเชั่ิ�ต โปโลเดร์สของค๊ณผู้หญ่ิง ร์องเทั้าสน้กเกอร์์สีขาวร์๊่น Gripshot แต่งด้วยแถึบสีสะทั้อน
แสงทั่�ง 5 เฉดสี 

•  Loop Polo  
นว่ตกร์ร์มแฟ์ชั่่�นทัี�ผสานแนวคิดร์่กษ์โลก ก่บเสื�อโปโล ผลิตจากผ้าฝ่้ายร์ีไซีเคิล เป็นมิตร์ต่อสิ�งแวดล้อม คอนเซี็ปต์หล่กกร์ะบวนการ์ผลิต

ของลาคอสทั์ คือ การ์นำาผลิตภ่ณฑ์์ผ้าฝ่้ายส่วนเกินจากการ์ผลิต ทัี�ปร์าศจากการ์ปนเป้�อน 30% มาผ่านกร์ะบวนการ์ร์ีไซีเคิลทัี�ได้มาตร์ฐาน ปร์ะกอบก่บ
ความพิิถีึพิิถึน่ในการ์นำากลบ่มาปั�นขึ�นเปน็เสน้ใยใหม ่ผสมกบ่ผา้ฝ่า้ยบริ์สท๊ัธิ�จากแหล่งฝ่า้ยช่ั่�นเยี�ยม 70% และนำากลบ่เข้าสูก่ร์ะบวนการ์ผลติอกีคร์่�ง  เพิื�อ
ให้ไดผ้า้ฝ่า้ยคณ๊ภาพิสงูเกร์ดพิร์เีมี�ยม สูข่่�นตอนการ์ตด่เยบ็ทีั�สบืทัอดฝ่มีอืตามแบบฉบ่บภมูปิญั่ญ่าของชั่าวฝ่ร์่�งเศส ออกมาเปน็เสื�อโปโลร์๊น่ “Loop Polo”  
ด้วยนว่ตกร์ร์มการ์ร์ีไซีเคิลผ้าฝ่้ายของลาคอสทั์ น่บเป็นการ์ส่งเสร์ิมการ์ใชั่้ทัร์่พิยากร์แบบหม๊นเวียน ลดการ์ก่อเกิดขยะในอ๊ตสาหกร์ร์มสิ�งทัอ และสร์้าง
อนาคตทัี�ย่�งยืนยิ�งขึ�นอีกด้วย 

•  The New L001 Sneaker 
ร์องเทั้าสน้กเกอร์์แห่งปี ทัี�ได้แร์งบ่นดาลใจจากกีฬาเทันนิสย๊ค 80 และการ์ร์่วมงานคร์่�งแร์กของ A$AP Nast แร์็ปเปอร์์หน๊่มอเมร์ิก่นชั่ื�อด่ง  

แฟ์ชั่่�นไอคอนแห่งวงการ์สตร์ีทัแวร์์และแฟ์ชั่่�นผู้ถึ่ายทัอดสะทั้อนจิตวิญ่ญ่าณ ไลฟ์สไตล์ อ่นเป็นเอกล่กษณ์เฉพิาะต่ว ผ่านความสง่างามส๊ดคลาสสิค ให้
หวนร์ำาลึกถึึงกลิ�นอายความคลาสสิคของร์องเทั้าลาคอสทั์ร์๊่นแร์ก ทัี�ถึูกคิดค้นและพิ่ฒนาขึ�นใหม่ โดย มร์.เร์อเน่ ลาคอสทั์ ผู้ก่อต่�งแบร์นด์ลาคอสทั์ โดย
ได้แร์งบ่นดาลใจจากลวดลายของไม้แร์็กเก็ตย๊ค 80 

•  Lacoste X Peanuts 
สง่ท้ัายปี 2564 ดว้ยความสดใสและสนก๊สนานไปกบ่สสีน่ในช่ั่วงเวลาแห่งความสข๊ต้อนร์บ่ฮอลเิดย์ซีีซ่ี�น เมื�อลาคอสท์ัเปดิตว่คอลลาบอเร์ชั่่�น

ส๊ดสร์้างสร์ร์ค์ทัี�ทั๊กคนร์อคอย โดย ชั่าร์์ลส์ เอ็ม ชัู่ลซี์ (Charles M. Schulz) ผู้ร์่งสร์ร์ค์เติมแต่งโลกแห่งจินตนาการ์ให้ก่บต่วการ์์ตูนชั่ื�อด่งร์ะด่บโลก พิา
ให้แฟ์นๆลาคอสทั์ย้อนว่ยเด็กสู่โลกแห่งจินตนาการ์ด้วยสีส่นและการ์ออกแบบลายเส้นคาแร์คเตอร์์ทีั�เต็มเปี�ยมไปด้วยความสน๊กก่บการ์เล่นกีฬาเทันนิส 
เพิื�อต้อนร์่บชั่่วงเวลาแห่งความส๊ขและเทัศกาลแห่งการ์เฉลิมฉลอง ด้วยของขว่ญ่ส๊ดพิิเศษจากลาคอสทั์คอลเลคชั่่�นฤดูใบไม้ร์่วง - ฤดูหนาว ปี 2021 ทัี�
พิร์้อมสร์้างร์อยยิ�มและความส๊ขให้ก่บทั๊กคนในคร์อบคร์่ว

1.1.3 การใช้ิเงินท่�ได้ิ์จากการระดิ์มทุนเป็ีนไปีตามวัตถุุปีระสงค์ท่�แจ้งในแบบแสดิ์งรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

 - ไม่มี -

1.1.4 ข้อผูกพันท่�บริษััทให้คำามั�นไว้ในแบบแสดิ์งรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/ หรือ เงื�อนไขการอนุญาต 
      ของสำานักงาน และ/ หรือ เงื�อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดิ์หลักทรัพย์แห่ง-ปีระเทศัไทย

 - ไม่มี -

1.1.5 ชืิ�อ สถุานท่�ตั�งสำานักงานใหญ่

 ชั่ื�อ ทัี�ต่�งสำาน่กงานใหญ่่ โทัร์ศ่พิทั์ โทัร์สาร์ Website, E - Mail เลขทัะเบียนบร์ิษ่ทั ปร์ะเภทัธ๊ร์กิจ
 จำานวนและชั่นิดห๊้นทั่�งหมดทัี�ออกจำาหน่ายแล้วของบร์ิษ่ทั
 ชั่ื�อ   : บร์ิษ่ทั ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำาก่ด (มหาชั่น)
 ทัี�ต่�งสำาน่กงานใหญ่่ : 530 ซีอยสาธ๊ปร์ะดิษฐ์ 58 แขวงบางโพิงพิาง เขตยานนาวา  
     กร์๊งเทัพิมหานคร์ 10120 
       โทัร์ศ่พิทั์ 0-2293-9000, 0-2293-9300 โทัร์สาร์ 0-2294-3024
 Website   :  http://www.icc.co.th   
 E - mail   :   webmaster@icc.co.th  
 ทัะเบียนเลขทีั�  : 0107537001374
 ปร์ะเภทัธ๊ร์กิจ  : การ์พิาณิชั่ย์
 จำานวนและชั่นิดห๊้นทั่�งหมดทัี�ออกจำาหน่ายแล้วของบร์ิษ่ทั

ชินิดิ์หุ้น จำานวนหุ้น มูลค่าหุ้นตราไว้หุ้นละ

ห๊้นสาม่ญ่ 290,633,730 1  บาทั
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1.2 ลักษัณะการปีระกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายไดิ์้ของบริษััท

16 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท

ผลิตภัณฑ์์/

บริการ
ดิ์ำาเนินการโดิ์ย

ร้อยละ

การถุอืหุ้น
ปีี 2564 ปีี 2563 ปีี 2562

ของ
บริษััท

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.เคร์ื�องสำาอาง บมจ.ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล  576.57     7.73    739.17 8.91 1,027.27 8.35

  และเคร์ื�องหอม บจก.ด่บเบิ�ลยู บี อาร์์ อี 99.99   -    -       -   -     -   -   

Canchana International Co., Ltd 60.00   -     -   - - - -

บจก.ไหมทัอง 58.16 - - - - - -

ร์วมร์ายได้จากเคร์ื�องสำาอางและเคร์ื�องหอม 576.57 7.73 739.17 8.91 1,027.27      8.35 

2.เคร์ื�องแต่งกาย บมจ.ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล  1,856.36 24.89  2,201.98    26.53  3,722.68    30.26 

  ส๊ภาพิสตร์ี บจก.ด่บเบิ�ลยู บี อาร์์ อี 99.99   -     -   - - - -

Canchana International Co., Ltd 60.00     26.00 0.35 33.10     0.40 42.85     0.35 

บจก.ไหมทัอง 58.16   178.04 2.39 184.23 2.22 274.04  2.23

ร์วมร์ายได้จากเคร์ื�องแต่งกายส๊ภาพิสตร์ี 2,060.40    27.63 2,419.31    29.15 4,039.57    32.83 

3.เคร์ื�องแต่งกาย บมจ.ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล  1,868.43 25.05 2,114.14    25.47 2,991.34    24.31 

  ส๊ภาพิบ๊ร์๊ษ บจก.ด่บเบิ�ลยู บี อาร์์ อี 99.99   -    -       -   -     -   -   

Canchana International Co., Ltd 60.00   -     -   - - - -

บจก.ไหมทัอง 58.16     10.25 0.14 9.18    0.11 29.68     0.24 

ร์วมร์ายได้จากเคร์ื�องแต่งกายส๊ภาพิบ๊ร์๊ษ 1,878.68   25.19 2,123.32    25.58 3,021.02    24.56 

4.อื�นๆ บมจ.ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล  2,249.14   30.16 2,496.93    30.09 3,179.79   25.85 

บจก.ด่บเบิ�ลยู บี อาร์์ อี 99.99 29.84 0.40      19.70   0.24 28.43     0.23 

Canchana International Co., Ltd 60.00   -    -       -   -     -   -   

บจก.ไหมทัอง 58.16 7.94    0.11 10.59   0.13 13.14      0.11 

ร์วมร์ายได้จากอื�นๆ 2,286.92    30.67 2,527.21    30.45 3,221.36    26.18 

ร์วมร์ายได้หล่กจากการ์ขายสินค้า 6,802.56 91.22 7,809.02 94.09 11,309.21    91.92 

5.ร์ายได้อื�น  

  5.1.เงินปันผลร์่บ 379.65 5.09 343.45 4.14    531.07     4.32 

  5.2.กำาไร์จากการ์จำาหน่ายทัี�ดิน อาคาร์ และ

     อ๊ปกร์ณ์และอส่งหาร์ิมทัร์่พิย์เพิื�อการ์ลงทั๊น  0.01 -  10.27 0.12     157.24      1.28 

  5.3.อื�นๆ   260.49 3.49 166.34 2.00     280.49     2.28 

รวมรายไดิ์้อื�นๆ  640.16 8.58 520.05 6.27 968.80      7.87 

6.ส่วนแบ่งกำาไร์จากเงินลงทั๊นในบร์ิษ่ทัร์่วม 14.81 0.20 (29.71) (0.36) 25.04 0.20

รวมรายไดิ์้ 7,457.53   100.00 8,299.37  100.00 12,303.06  100.00 



1.2.2  ข้อมูลเก่�ยวกับผลิตภัณฑ์์
 
-  ลักษัณะการปีระกอบธุรกิจของบริษััท

บร์ิษ่ทั ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำาก่ด (มหาชั่น) เป็นผู้นำาในด้านธ๊ร์กิจการ์จ่ดจำาหน่ายสินค้าแฟ์ชั่่�นจากทั่�งในและต่างปร์ะเทัศ  และจาก
นว่ตกร์ร์มองค์ความร์ู้ของบร์ิษ่ทั และบร์ิษ่ทัในเคร์ือ อ๊ตสาหกร์ร์มหล่ก คืออ๊ตสาหกร์ร์มเคร์ื�องสำาอางและเคร์ื�องหอม อ๊ตสาหกร์ร์มเพิื�อส๊ขอนาม่ยของ
เส้นผม ผิวพิร์ร์ณ อ๊ตสาหกร์ร์มสิ�งทัอ และเคร์ื�องน๊่งห่มคร์บวงจร์ ทั่�งชั่๊ดชั่่�นใน ชั่๊ดชั่่�นนอก ชั่๊ดกีฬา และชั่๊ดออกกำาล่งกาย อ๊ตสาหกร์ร์มเพิื�อการ์ซี่กล้าง 
และบำาร์๊งร์่กษาเคร์ื�องน๊่งห่ม อ๊ตสาหกร์ร์มแฟ์ชั่่�นเคร์ื�องหน่ง เป็นต้น

บร์ิษ่ทัฯ ดำาเนินธ๊ร์กิจทัางด้านการ์ค้าส่งให้ก่บร้์านค้าท่ั�งในปร์ะเทัศและต่างปร์ะเทัศ ผลิตภ่ณฑ์์ของบริ์ษ่ทัส่วนใหญ่่เป็นผลิตภ่ณฑ์์ทีั�เน้นทัาง
ด้านความสวยงาม ตามคำาขว่ญ่ของบร์ิษ่ทัทัี�ว่า “เร์าสร์ร์สร์้างความส๊ข และความสวยงามเพิื�อปวงชั่น”

1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์์เครื�องสำาอาง และเครื�องหอม
(1) ลักษัณะผลิตภัณฑ์์

บร์ิษ่ทัฯ ดำาเนินธ๊ร์กิจในการ์จำาหน่ายผลิตภ่ณฑ์์เคร์ื�องสำาอางมาน่บแต่บร์ิษ่ทัเร์ิ�มดำาเนินงานในปี 2507 ภายใต้เคร์ื�องสำาอาง PIAS ซีึ�ง
เป็นแบร์นด์จากญ่ี�ป๊่น นอกจากน้�บร์ิษ่ทัฯ ย่งขยายธ๊ร์กิจเคร์ื�องสำาอาง  โดยการ์แนะนำาแบร์นด์ใหม่ต่างๆ เข้าสู่ตลาดอย่างในเดือนต๊ลาคม 2548 เร์ิ�ม
แนะนำาแบร์นด์เคร์ื�องสำาอาง BSC Cosmetology เพิื�อสร์้างแบร์นด์เคร์ื�องสำาอางในเคร์ือสหพิ่ฒน์ให้ก้าวสู่ร์ะด่บสากล โดยใชั่้แป้งเค้กเป็นสินค้าหล่กใน
การ์โฆษณาผ่านสื�อให้เกิดการ์ร์่บร์ู้ (Brand Awareness) ก่บกล๊่มเป้าหมาย และมีการ์ผสมผสานร์ะหว่าง Celebrity Marketing และ Testimonial Mar-
keting โดยเลอืกใชั่พ้ิร์เีซีน็เตอร์ที์ั�มชีั่ื�อเสยีงและเปน็ทีั�ร์ูจ้ก่ของปร์ะชั่าชั่นมาแนะนำาผลติภณ่ฑ์์  เพิื�อใหเ้กดิความตอ้งการ์ทัดลองใชั่ ้กล๊ม่เปา้หมายเปลี�ยน
พิฤติกร์ร์มห่นกล่บมาติดตามดูข่าวสาร์มากขึ�น จากสื�อหล่กทัางโทัร์ทั่ศน์ ส่งผลให้หลายๆ แบร์นด์ห่นมาลงสื�อร์ายการ์ข่าว เคร์ื�องสำาอาง BSC Cosme-
tology จึงเลือกลงสื�อร์ายการ์ข่าวทัางชั่่อง TNN16, Nation, New18  ในร์ายการ์ข่าวเชั่่นเดียวก่น กอปร์ก่บแนวโน้มพิฤติกร์ร์มผู้บร์ิโภคเปลี�ยนแปลง
จากสถึานการ์ณ์ COVID-19 ทั๊กอย่างไม่เหมือนเดิม และมีนิยามใหม่ว่า “ย๊ค New Normal”  

- ปีัจจัยสำาคัญท่�ม่ผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจำากัดิ์การปีระกอบธุรกิจ
- โอกาส และอุปีสรรคของการปีระกอบธุรกิจ
 โอกาส
1. พิฤติกร์ร์มผู้บร์ิโภคเปลี�ยน กลย๊ทัธ์การ์ตลาดเคร์ื�องสำาอางจึงต้องเปลี�ยนตาม สำาหร์่บสินค้ากล๊่มสกินแคร์์เป็นสินค้าทัี�ผู้บร์ิโภคใชั่้มากขึ�น 

แต่สิ�งทัี�เปลี�ยนไปคือชั่่องทัางการ์จำาหน่าย ต้องมีความหลากหลายมากขึ�น ทั่�งการ์ขายผ่านแพิลตฟ์อร์์มชั่้อปปิ�งออนไลน์ ไลฟ์์แชั่ทัต่างๆ ร์วมถึึงการ์โทัร์
ส่�งซีื�อโดยตร์ง เพิร์าะในชั่่วงทัี�ผู้บร์ิโภคส่วนใหญ่่ Work From Home ห้างถึูกส่�งปิดเร์็วขึ�น ลูกค้าจึงเปลี�ยนพิฤติกร์ร์มโดยการ์ซีื�อผ่านชั่่องทัาง E-Com-
merce มากขึ�น ซึี�งลกูคา้ไดส้ม่ผส่ปร์ะสบการ์ณ์ในการ์ซืี�อแบบใหม ่แม้เมื�อห้างกลบ่มาเปดิปกต ิอาจมีลกูค้าบางสว่นกลบ่ไปซืี�อโดยตร์งทีั�เคาน์เตอร์น์อ้ย
ลง จึงเป็นโอกาสทัี�แบร์นด์จะใชั่้ข้อมูลลูกค้าทัี�ได้จากการ์ขายออนไลน์ มาทัำากลย๊ทัธ์ retarget ยิงโฆษณาหาลูกค้ากล๊่มเป้าหมาย หร์ือลูกค้าเก่าทัี�ค๊้นเคย
ก่บสินค้า ควบคู่ก่บการ์ดึงลูกค้าใหม่จากแบร์นด์อื�น  อีกทั่�งเปิดชั่่องทัาง Direct ตร์งก่บกล๊่มลูกค้าผ่านชั่่องทัาง Line Official BSC Cosmetology และ 
His & Her ทัี�สามาร์ถึติดต่อลูกค้าได้โดยตร์ง มอบสิทัธิปร์ะโยชั่น์ โปร์โมชั่่�นต่างๆ ให้ลูกค้าร์่บร์ู้ได้ทั่นทัี เกิดการ์ตอบโต้ก่บลูกค้าได้ร์วดเร์็วและทั่นทัี

2. การ์หาสินค้าทัี�เหมาะก่บตลาดชั่่วงสถึานการ์ณ์ COVID-19 เคร์ื�องสำาอางต้องปร์่บต่วอย่างร์๊นแร์ง เพิร์าะคนมองหาความปลอดภ่ยมา
กอ่น จงึเกดิไอเดยี การ์ทัำาแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือเพิื�อสข๊อนามย่และปลอดภย่จากเชืั่�อโร์ค จงึเกดิปร์ากฎการ์ณค์นแหซื่ี�ออยา่งถึลม่ทัลายขาดตลาดอยา่ง
ร์๊นแร์ง และเพิิ�มยอดขายแบบก้าวกร์ะโดดโตหลายเทั่า เชั่่น เจลแอลกอฮอล์ BSC Honei V ร์วมไปถึึง หน้ากากอนาม่ยแบบผ้า และการ์คิดค้นนว่ตกร์ร์ม 
ลิปสติกทัาแล้วไม่เลอะหน้ากากอนาม่ย แป้งและสเปร์์ยล็อคเมคอ่พิให้ติดทันนาน ไม่ติดหน้ากากอนาม่ย เพิื�อเพิิ�มทัางเลือกให้ก่บกล๊่มลูกค้าด้วย 

3. เกณฑ์์ของผู้หญ่ิงทัี�เร์ิ�มใชั่้เคร์ื�องสำาอางต่�งแต่อาย๊ย่งน้อย  เป็นปัจจ่ยทัี�สร์้างโอกาสเติบโตให้ก่บธ๊ร์กิจเคร์ื�องสำาอางเป็นอย่างมาก บร์ิษ่ทัฯ 
จึงปร์่บผลิตภ่ณฑ์์ให้ตร์งก่บความต้องการ์ของกล๊่มลูกค้าอาย๊น้อย อีกทั่�งทัำาให้ผู้บร์ิโภคร์ู้สึกถึึงความค๊้มค่าในด้านร์าคา และสื�อสาร์ในชั่่องทัางใหม่ๆ ทัี�
กล๊่มลูกค้าอาย๊น้อยดูเป็นปร์ะจำา ส่งผลให้บร์ิษ่ทัฯสามาร์ถึจำาหน่ายได้เพิิ�มมากขึ�นตามลำาด่บ

4. ในสถึานการ์ณข์องป ี2564 ผูบ้ริ์โภคมปีญั่หาเร์ื�องร์ายร์บ่ทีั�ลดลง จากการ์ตกงาน หร์อืการ์โดนลดเงนิเดอืน แตร่์ายจา่ยย่งเทัา่เดมิ แบร์นด์
เล็งเห็นถึึงผลกร์ะทับของผู้บร์ิโภค จึงมีการ์นำาเสนอสินค้าทัี�มีขนาดแตกต่างก่นเพิื�อเป็นทัางเลือก เชั่่น การ์ผลิตสินค้าขนาดเล็ก ขนาดพิกพิา นอกจาก
จะเหมาะกบ่กล๊ม่ลูกค้าร์ายเดมิทีั�กำาลง่ซืี�อมีจำากด่แล้ว ย่งสามาร์ถึเขา้ถึงึกล๊ม่ลูกค้ากล๊ม่ใหม ่โดยเฉพิาะกล๊ม่คนทีั�ยง่มีร์ายได้ไม่สงู แต่สนใจอยากทัดลอง
ใชั่้สินค้า ในชั่่องทัางออนไลน์และร์้านสะดวกซีื�อต่างๆ ทั่�วปร์ะเทัศ

5. เคร์ื�องสำาอาง BSC Cosmetology มีการ์ปร์่บชั่่องทัางการ์จ่ดจำาหน่าย เพิิ�มชั่่องทัางการ์ขายออนไลน์ คร์อบคล๊มทั๊กแพิลตฟ์อร์์ม เพิร์าะ
ในชั่่วงการ์ร์ะบาดของโร์ค COVID-19 สินค้าเคร์ื�องสำาอางได้ร์่บความสนใจส่�งซืี�อผ่านช่ั่องทัางน้�สูง ขณะเดียวก่บการ์ Live บนแพิลตฟ์อร์์ม Social 
Media หร์ือ E-Commerce ปัจจ๊บ่นตลาด E-Commerce ห่นมาทัำา Live ก่นมากขึ�น เพิื�อเพิิ�มสีส่นให้ก่บตลาดออนไลน์ โดยเพิิ�มลูกเล่น เพิิ�มความ
บ่นเทัิง ชั่ี�ให้คนชั่ม ชั่วนให้คนดูก่นมากขึ�นและนานขึ�น ต่วเลขการ์ Live และยอดการ์ร์่บชั่มการ์ Live เพิื�อขายสินค้าบนแพิลตฟ์อร์์มพิ๊่งสูงขึ�น แม้จะอยู่
ในชั่่วงการ์ร์ะบาดของ COVID-19 ส่วนหนึ�งเพิร์าะการ์ร์่บชั่ม Online Content สูงขึ�น และอีกปัจจ่ยหนึ�ง คือ คนต้องห่นมาชั่้อปปิ�งออนไลน์เพิิ�มมากขึ�น 
เพิร์าะกล่วและก่งวลเร์ื�องการ์ติดเชั่ื�อ ปัจจ๊บ่นแพิลตฟ์อร์์มตลาด E-Commerce มีมากมาย อาทัิ Lazada, Shopee, JD Central และทัี�เป็นแพิลตฟ์อร์์ม
สำาหร์่บจำาหน่ายเคร์ื�องสำาอางโดยเฉพิาะ อาทัิ Konvy, Watson, ICC Shopping ในการ์กร์ะจายชั่่องทัางจำาหน่ายไปตามแพิลตฟ์อร์์มทั่�งหลาย เพิื�อเพิิ�ม
การ์มองเห็น โดยเฉพิาะสินค้าเคร์ื�องสำาอางทัี�มีการ์แข่งข่นสูง ยิ�งลูกค้าเข้าถึึงสินค้าง่ายเทั่าไหร์่ยิ�งดี 
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6. ผู้บร์ิโภคเองต่างมีการ์แบ่งปันข้อมูลสินค้าก่นในส่งคมออนไลน์เชั่่นก่น ทั่�งการ์ร์ีวิวสินค้าผ่าน Blogger และ Influencer เพิื�อเพิิ�มความ
ม่�นใจในการ์ต่ดสินใจซีื�อสินค้ามากขึ�น ภาพิร์วมตลาดเคร์ื�องสำาอางในปี 2564 ดูซีบเซีา แต่สิ�งทัี�เห็นได้ชั่่ดคือความต้องการ์ผู้บร์ิโภคย่งคงมีอยู่ เน่�องจาก
เคร์ื�องสำาอางถืึอเป็นปัจจย่หลก่ทีั� 5 ของผูห้ญ่งิไปแล้ว แบร์นด์จงึต้องปร์บ่ตว่ มนีวต่กร์ร์มใหม่ๆ  และทัำาการ์ตลาดทีั�เขา้ถึงึผูบ้ร์โิภคมากทีั�สด๊ การ์วางแผน
กลย๊ทัธ์ทัี�ร์วมทั่�งดิจิทั่ล ส่งคม และธ๊ร์กิจเข้าด้วยก่น  เชั่่น การ์นำากลย๊ทัธ์ Micro Influencer  มาใชั่้อย่างถึูกต้อง  ทัำาให้เข้าถึึงกล๊่มผู้บร์ิโภคได้ร์วดเร์็ว
มากขึ�น ร์วมทั่�งต้องเข้าใจความต้องการ์ของผู้บร์ิโภคว่าต้องการ์ผลิตภ่ณฑ์์ความงามแบบใดให้ตร์งกล๊่มเป้าหมายมากทัี�ส๊ด

 อุปีสรรค
 1. แบร์นด์ไม่สามาร์ถึดูแลและบร์ิการ์ลูกค้าทัี�เข้ามาซีื�อตร์งในเคาน์เตอร์์ได้ เน่�องจากมาตร์การ์ค๊มเข้มของร์่ฐบาล และห้างสร์ร์พิสินค้าใน

การ์ดูแลลูกค้าทัี�เปลี�ยนไป จากสถึานการ์ณ์การ์แพิร์่ร์ะบาดของเชั่ื�อไวร์่ส COVID-19 ทัำาให้โอกาสการ์ดูแลลูกค้าด้านการ์แต่งหน้า นวดหน้า ไม่เป็นไป
ตามแผนและเป้าหมายทัี�วางไว้ ส่งผลให้ยอดขายลดลง ทัำาให้ลูกค้าเกิดความร์ู้สึกวิตกก่งวลในการ์เข้ามาใชั่้บร์ิการ์ด่งกล่าว เน่�องจากกล่วเร์ื�องการ์แพิร์่
ร์ะบาดของเชั่ื�อไวร์่ส COVID-19 

 2. กำาล่งซีื�อของลูกค้าลดลงและลูกค้ามีแนวโน้มในการ์เดินซีื�อเคร์ื�องสำาอางในห้างสร์ร์พิสินค้าลดลงด้วย ส่งผลต่อยอดขายของผู้ปร์ะกอบ
การ์ภายในศูนย์การ์ค้า การ์ใชั่้จ่ายทัี�ลดลงส่งผลกร์ะทับโดยตร์ง ทัำาให้ห้างสร์ร์พิสินค้าต่างๆ ต้องปร์่บกลย๊ทัธ์ โดยโฟ์ก่สกิจกร์ร์มการ์ตลาดจ่ดแคมเปญ่
โปร์โมช่ั่�นให้เหมาะสมกบ่ความตอ้งการ์ของลูกคา้ นอกจากการ์จด่ Co-Promotion เพิื�อให้สว่นลดกบ่ลกูคา้แลว้ย่งตอ้งม๊ง่เนน้การ์สร์า้งปร์ะสบการ์ณ์ใหม่
ให้ก่บลูกค้าด้วย  

 3. น่กทั่องเทัี�ยวหดหาย ไม่สามาร์ถึเดินทัางเข้าปร์ะเทัศได้ เน่�องจากสถึานการ์ณ์การ์ร์ะบาดของไวร์่ส COVID-19 ร์่ฐบาลส่�งค๊มเข้มการ์
เข้าออกภายในปร์ะเทัศ ทัำาให้กล๊่มลูกค้าต่างชั่าติหายไป ทั่�งน่กทั่องเทัี�ยวจีน และกล๊่มปร์ะเทัศแถึบอาเซีียน ทั่�ง พิม่า ก่มพิูชั่า เวียดนาม ลาว ทัำาให้
ตลาดเคร์ื�องสำาอางในไทัยหย๊ดชั่ะง่กทั่นทัี ไม่มีต่วเลขกำาล่งซีื�อเข้ามา แบร์นด์ต้องปร์่บต่วและกลย๊ทัธ์การ์ตลาดทั่นทัี

 4. พิฤตกิร์ร์มผู้บร์โิภคในปจัจบ่๊นเปลี�ยนไปจากเดมิ “New Normal” โดยเฉพิาะชั่อ่งทัางการ์เลอืกซืี�อสนิคา้ โดยพิบวา่กล๊ม่ลกูคา้ทีั�ไมส่ามาร์ถึ
เข้ามาซีื�อสินค้าในห้างสร์ร์พิสินค้า ห่นมาใชั่้บร์ิการ์ด้านการ์ชั่้อปปิ�งออนไลน์ซีึ�งสะดวก และมีร์าคาถึูกกว่า จึงทัำาให้ต้องเพิิ�มชั่่องทัางการ์จ่ดจำาหน่ายให้
เหมาะสมก่บพิฤติกร์ร์มทัี�เปลี�ยนแปลงไป

 5. จากวิกฤติ COVID-19 แสดงให้เห็นว่า โลกสามาร์ถึเปลี�ยนแปลงได้อย่างร์วดเร์็ว ก่อให้เกิดความต้องการ์มากมาย บางคร์่�งแบร์นด์
สินค้าไม่สามาร์ถึตอบสนองได้ทั่นทั่วงทัี ด่งน่�น แบร์นด์มีความจำาเป็นต้องเร์่งความเร์็วให้มากทัี�ส๊ดในการ์พิ่ฒนาสินค้าและเพิิ�มนว่ตกร์ร์มใหม่ๆ ให้ตอบ
โจทัย์ลูกค้าในย๊คใหม่ทัี�เปลี�ยนแปลงอย่างร์วดเร์็วตลอดเวลา หากแบร์นด์ย่งคงคิดแบบเดิมๆ หร์ือยำ�าอยู่ก่บทัี� จะทัำาให้แบร์นด์น่�นหายไปจากตลาดอย่าง
ง่ายดาย

 - การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
ในป ี2564 เคร์ื�องสำาอาง BSC Cosmetology เลง็เหน็โอกาสในการ์ทัำาการ์ตลาดในชั่ว่งวกิฤต ิCOVID-19 เพิื�อเพิิ�มยอดขายใหก้บ่แบร์นด์ 

อาทัิ การ์ผลิตแอลกอฮอล์เจลเพิื�อใชั่้ทัำาความสะอาดป้องก่นเชั่ื�อโร์คต่างๆ มีแคมเปญ่ คือ “ใส่แมสก์ ใชั่้แป้งบีเอสซีี” โดยปัจจ่ยหล่ก คือการ์พิ่ฒนาเพิิ�ม
นวต่กร์ร์มใหม่ๆ  คดิคน้เพืิ�อตอบโจทัยก์ล๊ม่ผูบ้ร์โิภค ทีั�ปจัจบ่๊นการ์ใสห่นา้กากอนามย่ถึอืเปน็ความจำาเปน็ในการ์ออกจากบา้นท๊ักคร์่�ง เพิื�อความปลอดภย่
หา่งไกลจากเชืั่�อไวร์ส่ COVID-19 ดง่น่�น เมื�อใสห่นา้กากอนามย่แลว้ การ์แตง่หนา้ย่งคงมคีวามจำาเปน็สำาหร์บ่ผูห้ญ่งิ แตว่ถิึกีาร์ใช้ั่ชั่วีติเปลี�ยน นวต่กร์ร์ม
ต่างๆ ของแบร์นด์จึงออกมาเพิื�อตอบโจทัย์กล๊่มลูกค้าให้ได้มากทัี�ส๊ด

เมื�อใส่หนา้กากอนาม่ยการ์แต่งหน้าจงึทัำาใหห้นา้กากมีความเลอะเทัอะ เปร์อะเป้�อนท่ั�งตว่แป้งและลิปสติก เคร์ื�องสำาอางบีเอสซีี เล็งเห็น
และเกดิการ์จด๊ปร์ะกายพ่ิฒนาสนิคา้ตว่ใหมล่า่สด๊ ชั่นูวต่กร์ร์ม “แตง่หนา้สวยไมต่ดิแมสก”์ โดยชั่แูปง้ซึี�งเปน็ผลติภณ่ฑ์ห์ลก่ทีั�มยีอดขายสงูสด๊ สนิคา้ใหม่
ปี 2564 แป้งฟ์ิลเตอร์์ ทัี�มีนว่ตกร์ร์ม Natural Protective Molecule ทัำาหน้าทัี�เป็น Skin Protection (Second Skin) ด้วยนว่ตกร์ร์มจากโมเลก๊ลธร์ร์มชั่าติ 
ทัำาใหแ้ปง้ฟ์ลิเตอร์ช์ั่ว่ยผวิหนา้เนย้นใสไมต่ดิแมสก ์ดว้ยแป้งเน่�อเนย้นละเอยีด ปกปดิแตบ่างเบา อณแูปง้พิเิศษใหค้วามเร์ยีบเนย้นกร์ะจ่างใส ชั่ว่ยอำาพิร์าง
ร์ูข๊มขนและร์ิ�วร์อยต่างๆ บนใบหน้า สวยเน้ยนเป็นธร์ร์มชั่าติ เติมได้ร์ะหว่างว่น โดยไม่ก่อให้เกิดคร์าบจากการ์ใชั่้แป้ง พิร์้อมป้องก่นการ์เกิดสิว ด้วยผล
จากการ์ทัดลองผ่านผู้บร์ิโภค ผลปร์ากฏิแป้งไม่ติดแมสก์ในการ์สวมใส่ร์ะหว่างว่น จึงทัำาแคมเปญ่การ์ตลาด “ใส่แมสก์..ใชั่้แป้งบีเอสซีี” เพิื�อให้เกิดการ์
ร์่บร์ู้ในวงกว้างและตอกยำ�าความเป็นผู้นำาสินค้ากล๊่มแป้ง ซีึ�งแบร์นด์มีความแข็งแร์งเป็นอย่างมากในสินค้ากล๊่มน้�

ลิปสติก BSC All Day Kiss ทัาแล้วร์ิมฝ่ีปากสวยไม่ติดแมสก์ ม่�นใจได้ตลอดว่น ด้วยนว่ตกร์ร์มเทัคโนโลยี Airy Lock Film ทัี�มอบชั่่�น
ฟ์ิล์มบางเบาชั่่วยให้เม็ดสียึดเกาะร์ิมฝ่ีปาก ติดทันนานตลอดว่น พิร์้อมมอบการ์บำาร์๊งด้วย Strawberry Fruit Extract และ Jojoba Seed Oil ชั่่วยให้ร์ิม
ฝ่ีปากเน้ยนน๊่ม ชั่๊่มชั่ื�น เปล่งปล่�งแลดูส๊ขภาพิดี  ผลการ์ทัดลองจากบร์ิษ่ทั อินเตอร์์เนชั่่�นแนล แลบบอร์าทัอร์ีส์ จำาก่ด  ทัดสอบการ์ติดทันของผลิตภ่ณฑ์์ 
เป็นเวลา 12 ชั่่�วโมง พิบว่าผลิตภ่ณฑ์์มีปร์ะสิทัธิภาพิการ์ติดทันบนร์ิมฝ่ีปากอยู่ในร์ะด่บทัี�ดี 

Pure Care by BSC ในปี 2564 ชัู่นว่ตกร์ร์มใหม่ สวย ร์่กษ์ โลก ด้วยเคร์ื�องสำาอางสูตร์ Vegan ปร์าศจากส่วนผสมจากส่ตว์ และไม่
ทัดลองก่บส่ตว์ เป็นกร์ะแสความนิยมในปัจจ๊บ่น ทัางเลือกใหม่ของวงการ์เคร์ื�องสำาอาง เพิื�อร์ณร์งค์ให้ทั่�วโลกลดการ์ทัำาร์้าย และเบียดเบียนส่ตว์ โดย
เน้นส่วนผสมเคร์ื�องสำาอางทัี�มาจากพิืชั่เทั่าน่�น Pure Care Vegan Series จึงเป็นเคร์ื�องสำาอาง Vegan ทัี�ตอบโจทัย์ และเป็นแบร์นด์แร์กๆ ของไทัย ทัี�
ไม่ใชั่้ส่วนผสมจากส่ตว์ และไม่ทัดลองในส่ตว์ ด้วยคอนเซี็ปต์ใชั่้แล้วดีต่อใจ ดีต่อผิว

Product Innovation ทัี�โดดเด่น  ได้แก่ 
BSC Cosmetology  
ทัำาการ์ตลาดสินค้ากล๊ม่แป้งร์องพิื�น ใสแ่ลว้ตดิทันแม้สวมใสห่น้ากากอนามย่ ในสถึานการ์ณก์าร์แพิร่์ร์ะบาดของเชืั่�อไวร์ส่ COVID-19 

ด้วยแคมเปญ่ “ใส่แมสก์ ใชั่้แป้งบีเอสซีี” โดยชัู่ผลิตภ่ณฑ์์ “BSC Filter Powder” ก๊ญ่แจสู่ผิวสวยเน้ยน แป้งผสมร์องพิื�นแนวคิดใหม่ นว่ตกร์ร์ม Natural 
Protective Molecule ทัำาหน้าทัี�เป็น Skin Protection (Second Skin) นว่ตกร์ร์มจากโมเลก๊ลธร์ร์มชั่าติ ทัำาให้แป้งฟ์ิลเตอร์์ชั่่วยให้ผิวหน้าเน้ยนใสไม่ติด
แมสก์ แป้งเน่�อเน้ยนละเอียด ปกปิดแต่บางเบา อณูแป้งพิิเศษให้ความเร์ียบเน้ยนกร์ะจ่างใส ชั่่วยอำาพิร์างร์ูข๊มขนและร์ิ�วร์อยต่างๆ บนใบหน้า สวยเน้ยน

18 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท



เป็นธร์ร์มชั่าติ เติมได้ร์ะหว่างว่น โดยไม่ก่อให้เกิดคร์าบจากการ์ใชั่้แป้ง พิร์้อมป้องก่นการ์เกิดสิว ซีึ�งได้แร์งบ่นดาลใจการ์ออกแบบจากภายใต้แนวคิด  
“สวยได้แม้ใส่แมสก์ ใส่แมสก์ใชั่้แป้งบีเอสซีี” ทัี�ตอบโจทัย์ค๊ณผู้หญ่ิง ทัี�มีความคิดเป็นของต่วเอง มีความม่�นใจ ตร์งก่บไลฟ์์สไตล์ปัจจ๊บ่น  

Sheené   
  “Sheené X Kumamon” เคร์ื�องสำาอางชั่ีนเน่เจ้าของสโลแกนฮิต “ตบทัีเดียวอยู่...คอนเฟ์ิร์์ม” เปิดต่วก่บการ์ Collaboration ก่บ 

Kumamon มาสคอตโด่งด่งของปร์ะเทัศญ่ี�ป๊่น ทัี�มาทัำางานร์่วมก่นก่บเคร์ื�องสำาอางไทัย ชั่ีนเน่ ทัี�คร์อบคล๊มผลิตภ่ณฑ์์ เมคอ่พิ สกินแคร์์ ขายดีหลาก
หลายไอเทัม เชั่่น แป้ง ลิปสติก ร์องพิื�น คร์ีมก่นแดด มาร์์กชั่ีส ฯลฯ ทัี�มาพิร์้อมความน่าร์่ก สดใส ในสไตล์ความเป็นญ่ี�ป๊่น  

 Pure Care 
  สินค้ากล๊่ม สกินแคร์์ “Vegan” ซีึ�งเป็นเคาน์เตอร์์แบร์นด์ไทัย แบร์นด์แร์กทัี�ผลิตคิดค้นเคร์ื�องสำาอาง Vegan เป็นเคร์ื�องสำาอางทัี�ดี

ต่อผิว ดีต่อใจ ไม่มีส่วนผสมจากส่ตว์และไม่ทัดลองผลิตภ่ณฑ์์ก่บส่ตว์ ผ่านการ์ทัดสอบ Clinically Tested ม่�นใจได้ว่าไม่ก่อให้เกิดการ์ร์ะคายเคืองก่บ
ผิว เหมาะสำาหร์่บผู้ทัี�มีผิวบอบบาง

 Honei V 
  “Alcohol Gel” ก่บคร์่�งแร์กของแบร์นด์ ฮ่นน้�วี ทัี�มียอดขายเติบโตแบบก้าวกร์ะโดดคร์่�งสำาค่ญ่ ซีึงทัำาให้ขายดีจนสินค้าขาดตลาด

ในบางชั่่วง การ์ออกผลิตภ่ณฑ์์ใหม่เป็นการ์ตอบโจทัย์ผู้บร์ิโภคทั่นก่บกร์ะแสในชั่่วงการ์แพิร์่ร์ะบาดของ COVID-19 ทัำาให้ผู้บร์ิโภคในกล๊่มเจลทัำาความ
สะอาดร์ู้จ่กก่บแบร์นด์มากยิ�งขึ�น

(2) การตลาดิ์และการแข่งขัน
(ก) นโยบายและลักษัณะการตลาดิ์

ในป ี2564 จากสถึานการ์ณ์การ์แพิร่์ร์ะบาดของเชืั่�อไวร์ส่ COVID-19 ร์ะลอกใหม่ทีั�ย่งคงทัวีความร์น๊แร์ง ทัำาให้ตลาดความงามยอดขาย
ย่งคงไม่เติบโต จากทัี�ผ่านมาก่อนการ์ร์ะบาดของ COVID-19 ตลาดความงามไทัยมีการ์เติบโตอย่างต่อเน่�อง ในต้นปีคาดการ์ณ์ตลาดจะเร์ิ�มดีขึ�น แต่
การ์แพิร์่ร์ะบาดของ COVID-19 ทัำาให้มีการ์ล็อกดาวน์ปร์ะเทัศ การ์ชั่ะลอต่วด้านเศร์ษฐกิจ ความก่งวลด้านต่าง ๆ ร์่ฐบาลจึงเข้าชั่่วยเหลือเยียวยาผู้
บร์ิโภคในหลายๆโคร์งการ์ ซีึ�งโคร์งการ์ “ยิ�งใชั่้ยิ�งได้” ม๊่งเน้นกร์ะต๊้นเศร์ษฐกิจ ผ่านการ์ใชั่้จ่ายค่าสินค้าหร์ือบร์ิการ์ เชั่่น ค่าอาหาร์ เคร์ื�องดื�ม สินค้าทั่�วไป 
ค่าบร์ิการ์นวด สปา ทัำาผมทัำาเล็บ (ไม่ร์วมถึึงสลากกินแบ่ง เคร์ื�องดื�มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บ่ตร์กำาน่ล บ่ตร์เงินสด และสินค้าหร์ือบร์ิการ์ทัี�เป็นการ์ชั่ำาร์ะ
ค่าสินคา้หร์ือบร์ิการ์ล่วงหน้า) ผา่นกร์ะเปา๋เงินอเิล็กทัร์อนิกส์โดยภาคร์ฐ่ (g-Wallet) บนแอพิพิลิเคชั่่�น “เปา๋ต่ง” ร์ะหวา่งวน่ทัี� 1 กร์กฎาคม - 30 ก่นยายน 
2564 กบ่ผูป้ร์ะกอบการ์จดทัะเบยีนภาษมีลูค่าเพิิ�มทีั�เขา้ร์ว่มโคร์งการ์ ซึี�งบร์ษ่ิทัฯ ไดเ้ขา้ร์ว่มโคร์งการ์ดง่กล่าว อกีท่ั�งไดพ้ิฒ่นาโปร์แกร์มซีอฟ์ตแ์วร์ ์“ช้ั่อป
ปั�บ ร์่บดาว” เพิื�อให้สอดคล้องก่บนโยบายของภาคร์่ฐและเพิิ�มความค๊้มค่าให้ก่บผู้บร์ิโภคในสถึานการ์ณ์ชั่่วง COVID-19 จำาเป็นต้องใส่หน้ากากอนาม่ย
เพิื�อป้องก่นต่วเองเมื�ออยู่ในพิื�นทัี�สาธาร์ณะ สิ�งต่าง ๆ เหล่าน้�ทัำาให้ตลาดความงามเกิดการ์ชั่ะลอต่ว เคร์ื�องสำาอาง BSC Cosmetology จึงต้องปร์่บต่ว
แบบก้าวกร์ะโดด ขยายชั่่องทัางการ์ขายทัาง Online และ On Air และการ์เข้าถึึงลูกค้าปร์ะจำาด้วยร์ะบบ CRM ผ่าน His & Her App การ์ปร์่บกลย๊ทัธ์ 
CSG2C ทัี�ทัำาให้ทั๊กๆ คนสามาร์ถึขายของได้แม้จะอยู่บ้าน ร์วมไปถึึงการ์เข้าสู่ Beauty Store ในร์้านว่ตส่น เพิื�อปร์่บกลย๊ทัธ์การ์ตลาดในการ์แข่งข่นใน
ภาวะทัี�ไม่ปกติ  ชั่่วงโร์คติดเชั่ื�อไวร์่ส COVID-19 ร์ะบาดอย่างหน่ก แบร์นด์เคร์ื�องสำาอางต่างๆ ได้ร์่บผลกร์ะทับมาก ยอดขายผ่านทัางเคาน์เตอร์์ในห้าง
สร์ร์พิสินค้าถึดถึอยไป จากการ์ทัี�ลูกค้าไม่กล้าเดินมาซีื�อสินค้าในห้างสร์ร์พิสินค้าได้ตามปกติ ในชั่่วง COVID-19 ร์ะบาดอย่างหน่กในปร์ะเทัศไทัย มี
การ์ปิดหา้งสร์ร์พิสินคา้ เพิื�อเว้นร์ะยะห่างทัางสง่คม มผีลกร์ะทับกบ่ตลาดความงาม เมื�อเทีัยบกบ่ปีทีั�ผา่นมาทีั�ไดร้์บ่ผลกร์ะทับต่อเน่�อง แบร์นด์จงึจำาเป็น
ต้องห่นมาพิึ�งชั่่องทัาง E-Marketplace เชั่่น Lazada, Shopee, JDCentral, Central Online, Robinson Online, Facebook เพิื�อขยายตลาด จาก
พิฤตกิร์ร์มผูบ้ร์โิภคเปลี�ยนไปสูก่าร์ซืี�อสนิคา้ออนไลนม์ากขึ�น ในชั่อ่งทัาง E-Marketplace แบร์นดน์ำากลยท๊ัธ์โปร์โมชั่่�นเขา้มาเปน็จด๊ขายหลก่ดงึดูดผูซื้ี�อ 
ทัำาแคมเปญ่โปร์โมช่ั่�นมากมาย จด่แคมเปญ่โปร์โมช่ั่�น ซืี�อ 1 แถึม 1 หร์อืซืี�อ 1 แถึม 2  เฉพิาะชั่ว่งเวลา ทัำาร์าคาให้ลดลงจากเดมิมาก เพิื�อสร้์างแร์งดงึดดู
ให้ผู้บร์ิโภคต่ดสินใจซีื�อ การ์แข่งข่นทัี�ทัวีความร์๊นแร์งมากขึ�นเร์ื�อยๆ ของตลาดเคร์ื�องสำาอางในไทัย  BSC Cosmetology ได้ปร์่บกลย๊ทัธ์ต่างๆ เพิื�อสู้ก่บ
คู่แข่งในตลาด โดยหนึ�งในกลย๊ทัธ์หล่ก คือ การ์นำาเสนอสิ�งใหม่สู่ตลาดตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภ่ณฑ์์ใหม่ นว่ตกร์ร์มใหม่ ผลิตภ่ณฑ์์ร์ูปแบบใหม่ 
การ์ออกแบบใหม่ๆ ทัี�ไม่ซีำ�าแบบเดิม การ์นำากร์ะบวนการ์ผลิตแบบใหม่ๆ มาใชั่้เพิื�อให้สินค้ามีค๊ณภาพิดีขึ�น  แม้กร์ะทั่�งการ์ออกแบบกร์ะบวนการ์ทัำางาน
ใหม่ เชั่่น เพิิ�มชั่่องทัางการ์ขายใหม่ การ์ให้บร์ิการ์ใหม่ วิธีการ์ร์่บชั่ำาร์ะเงินใหม่ ฯลฯ ถึือได้ว่าเป็นการ์สร์้างนว่ตกร์ร์มของบร์ิษ่ทั ทัี�นำามาใชั่้เพิื�อให้เกิด
ความพิึงพิอใจสูงส๊ดก่บลูกค้า เพิร์าะไม่ว่าสถึานการ์ณ์เศร์ษฐกิจโลก และในปร์ะเทัศจะเป็นอย่างไร์ แต่ตลาดความงามในปร์ะเทัศไทัยย่งมีโอกาสเติบโต
ได้อีก  ยิ�งน่บว่นจะมีแต่ขยายต่วอย่างต่อเน่�อง เพิร์าะความสวยความงามเป็นสิ�งทัี�อยู่คู่สาวไทัยมาทั๊กย๊คทั๊กสม่ย  จะเห็นได้ว่าเคร์ื�องสำาอางวางจำาหน่าย
เร์ียงร์ายต่�งแต่ห้างสร์ร์พิสินค้าหร์ูจนถึึงตลาดน่ด ไล่เร์ียงไปต่�งแต่แบร์นด์ส๊ดหรู์ช่ั่�นนำาจากต่างปร์ะเทัศ แบร์นด์สินค้าไทัยทีั�มีค๊ณภาพิ ร์วมถึึงแบร์นด์
เล็กๆทัี�จำาหน่ายใน Social Media 

ทีั�ผ่านมาเคร์ื�องสำาอาง BSC Cosmetology ได้ปร์่บเปลี�ยนร์ูปแบบการ์โฆษณาตามกร์ะแสอย่างต่อเน่�องจากทีั�ผู้บร์ิโภคห่นมาดูชั่่อง
ข่าวสาร์มากขึ�น เพิื�อสอดร์่บก่บพิฤติกร์ร์มการ์เสพิสื�อของผู้บร์ิโภคให้ร์วดเร์็วและเข้าถึึงได้อย่างมีปร์ะสิทัธิภาพิสูงส๊ด เพิื�อตอกยำ�าให้ผู้บร์ิโภคได้เห็นและ
รู้์จก่แบร์นด์มากยิ�งขึ�น ในปีทีั�ผา่นมากลย๊ทัธ์การ์สื�อสาร์ของเคร์ื�องสำาอาง BSC Cosmetology ย่งคงใช้ั่แบร์นด์แอมบาสเดอร์ที์ั�มชืีั่�อเสียงและเปน็ทีั�ยอมร์บ่
ของปร์ะชั่าชั่น มาแนะนำา บอกต่อ และใชั่้ผลิตภ่ณฑ์์จร์ิง เพิื�อให้ผู้บร์ิโภคเกิดความสนใจในแบร์นด์มากขึ�น ชั่่องทัางการ์โฆษณาแบร์นด์ย่งคงใชั่้สื�อทัาง
โทัร์ท่ัศน์ เพืิ�อสร้์างการ์ร่์บรู้์แบร์นด์ในวงกว้าง แล้วมาโฆษณาเพิิ�มเติมผ่านช่ั่องทัางออนไลน์ เพืิ�อให้เข้าถึึงลูกค้าอย่างร์วดเร็์ว และตลอดเวลา นอกจากน่�น  
สื�อบิลบอร์์ด และสื�อโฆษณาบนร์ถึไฟ์ฟ์้ากลายเป็นสื�อทัางเลือกทัี�จำาเป็นเชั่่นเดียวก่น ด่งน่�นกลย๊ทัธ์การ์ใชั่้สื�อทัี�หลากหลาย ทั่�งสื�อออนไลน์และออฟ์ไลน์ 
และตร์งจ๊ดเข้าถึึงกล๊่มผู้บร์ิโภค เพืิ�อให้เกิดการ์ทัดลองใช้ั่ และดึงดูดใจลูกค้ากล๊่มใหม่ได้อย่างคร์อบคล๊ม ส่งผลดีในการ์ตอบร์่บท่ั�งฐานลูกค้ากล๊่มใหม่ 
และฐานลูกค้าเก่า  
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โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท



ฝ่า่ยเคร์ื�องสำาอางและนำ�าหอมของบร์ษ่ิทัให้นำ�าหนก่การ์วิจย่ผูบ้ร์โิภค  และการ์พิฒ่นาสนิคา้นวต่กร์ร์มทีั�สามาร์ถึตอบโจทัย์ความตอ้งการ์
ของผูบ้ริ์โภคทีั�ตอ้งการ์ผลติภณ่ฑ์ที์ั�ชั่ว่ยเพิิ�มความสวยและบ๊คลิกภาพิ ทีั�ด ี พิร์อ้มเคร์ื�องมอืใหม่ๆ   ทีั�ช่ั่วยให้ผูบ้ร์โิภคร์บ่ร์ูถ้ึงึความจำาเปน็ทีั�ตอ้งใช้ั่ผลติภณ่ฑ์์ 
ร์วมถึงึผลลพ่ิธ์ทีั�ได้ร์บ่โดยเฉพิาะผลิตภณ่ฑ์ก์ล๊ม่แป้งผสมร์องพิื�น โดยเคร์ื�องสำาอาง BSC Cosmetology ร์ก่ษาความเป็นผูน้ำาตลาดแป้งผสมร์องพิื�นอย่าง
ตอ่เน่�อง โดยม๊ง่เนน้สร์า้งความแข็งแกร์ง่ใหก้บ่แบร์นด์และสนิคา้ โดยมนีวต่กร์ร์มเป็นกลย๊ทัธส์ำาคญ่่ มกีาร์ลงท๊ันในการ์วจิย่คน้ควา้ทัางวทิัยาศาสตร์ ์เพิื�อ
ให้ได้มาซีึ�งนว่ตกร์ร์มของสินค้า และไม่เพิียงแค่ต่วสินค้าเทั่าน่�น แบร์นด์ BSC Cosmetology เล็งเห็น นว่ตกร์ร์ม คือทั๊กอย่าง ทั่�งต่วสินค้า กล่อง 
บร์ร์จ๊ภ่ณฑ์์ ชั่่องทัางการ์จ่ดจำาหน่าย การ์จ่ดส่ง การ์ตลาด และการ์บร์ิการ์ ซีึ�งแบร์นด์ม๊่งเน้นนว่ตกร์ร์มในทั๊กๆ ด้าน

 (ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
- สภาพการแข่งขัน

การ์ตลาดเคร์ื�องสำาอางมีการ์แข่งข่นสูงและร์๊นแร์งมากขึ�นจากแบร์นด์ใหม่ๆ ทัี�เกิดเพิิ�มขึ�นในตลาดเคร์ื�องสำาอาง มีอ่ตร์าการ์เติบโต
อย่างต่อเน่�องทั๊กปี อีกทั่�งโร์งงานผลิตเคร์ื�องสำาอางใหม่ๆ เกิดขึ�นมากมาย ทั่�งในส่วนของบ๊คคลธร์ร์มดา คนมีชั่ื�อเสียง ดาร์า เซีเลบ ก็ย่งสามาร์ถึผลิต
เคร์ื�องสำาอางได้งา่ย  และพิยายามสร้์างคณ๊ค่าให้กบ่สินค้า สร้์างเร์ื�องร์าว เป็นทัางเลือกให้ผูบ้ร์โิภคได้มปีร์ะสบการ์ณ์กบ่แบร์นด ์และสามาร์ถึเลือกเคร์ื�อง
สำาอางได้หลากหลายมากยิ�งขึ�นในการ์แข่งข่นตลาดเคร์ื�องสำาอางในไทัย ถึึงแม้ในช่ั่วงปี 2564 จะปร์ะสบภาวะปัญ่หาเร์ื�องการ์แพิร่์ร์ะบาดของไวร์่ส 
COVID-19 ทัำาใหเ้ศร์ษฐกจิซีบเซีาไปทั่�วโลก ทัำาใหย้อดขายการ์เตบิโตอาจมชีั่ะลอและถึดถึอยในบางชั่ว่งเน่�องจากมาตร์การ์ลอ็กดาวนข์องร์ฐ่บาล  เหมอืน
เป็นการ์ Start Up แบร์นด์เคร์ื�องสำาอางต่างๆ ทั่�งแบร์นด์ใหญ่่และแบร์นด์เล็กๆ ในสถึานะกาณ์ COVID-19 ทัำาให้แบร์นด์เล็กส่วนใหญ่่ ล้มหายตายจาก
ออกไปจากตลาดเคร์ื�องสำาอางมากมาย เหลือเฉพิาะแบร์นด์ทัี�เป็นต่วจร์ิงทัี�ผู้บร์ิโภคเลือกเทั่าน่�น เพิร์าะผู้บร์ิโภคจะเลือกซีื�อจ่บจ่ายต้องพิิถึีพิิถึ่นในการ์
เลือกซีื�อมากขึ�น ทัำาให้แบร์นด์เคร์ื�องสำาอางต่างๆ หากไม่ปร์่บกลย๊ทัธ์ก็จะหายไปจากตลาดทั่นทัี ถึ้าดูจากกลย๊ทัธ์ในชั่่วงเวลาด่งกล่าว จะเห็นการ์ ลด 
แลก แจก แถึม การ์ขายสินค้าแบบแร์งๆ แปลกๆ ใหม่ๆ จะเกิดทั่นทัี แต่ก็จะหายไปอย่างร์วดเร์็ว ถึ้าหากค๊ณภาพิสินค้าไม่ดีจร์ิง การ์บอกต่อในโลกโซี
เชั่ียลจะมีความร์๊นแร์ง  และทัำาให้แบร์นด์เหล่าน่�นค่อยๆ หายไปจากตลาด 

เคร์ื�องสำาอาง BSC Cosmetology มีนโยบายการ์สื�อสาร์การ์ตลาดอย่างจร์ิงใจ ตร์งไปตร์งมา และไม่มีการ์โฆษณาสินค้าเกินความ
เปน็จร์งิ อกีท่ั�งย่งใหค้วามสำาคญ่่กบ่ภาพิลก่ษณ์ของแบร์นด์เพิื�อปร์ะโยชั่นแ์ละความพึิงพิอใจของลกูคา้เปน็หลก่สำาคญ่่  ซึี�งผูบ้ร์โิภคร์๊น่ใหมเ่ร์ิ�มเปดิใจและ
ชั่อบทัดลองสินค้าและยอมจ่ายเงินมากขึ�น เพืิ�อซืี�อสินค้าทีั�มีค๊ณภาพิและได้มาตร์ฐาน ซึี�งบริ์ษ่ทัฯ อาศ่ยโอกาสด่งกล่าวสร้์างความภ่กดีในตร์าสินค้า 
(Brand Loyalty) และให้ความสำาค่ญ่ก่บการ์ขยายฐานลูกค้าสู่คนร์๊่นใหม่ เคร์ื�องสำาอางทีั�ขาย แบบเคาน์เตอร์์เซีลล์เลือกใชั่้สื�อทัางโทัร์ทั่ศน์ร์่วมก่บสื�อ
ออนไลน์มากขึ�นในทั๊กแพิลตฟ์อร์์มเพิื�อร์องร์่บผลกร์ะทับจาก COVID-19 ตลอดจนการ์แนะนำาสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเน่�อง และพิบว่า สื�อออนไลน์ และ
สื�อในร์ถึไฟ์ฟ์้าเป็นสื�อทัี�มีอ่ตร์าการ์ขยายต่วเพิิ�มขึ�นอย่างชั่่ดเจน โดย BSC Cosmetology เพิิ�มการ์ใชั่้สื�อด่งกล่าว และสื�อในห้างสร์ร์พิสินค้ามากขึ�นด้วย 
เน่�องจากเป็นสื�อทีั�กล๊่มผู้บร์ิโภคให้ความสนใจ และมีการ์เปิดร์่บสื�อช่ั่องทัางน้�เพิิ�มขึ�น อีกท่ั�งเพืิ�อเป็นการ์ร์่กษายอดขาย และขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ   
เคาน์เตอร์์แบร์นด์ย่งเพิิ�มกลย๊ทัธ์ทัางการ์ตลาดต่างๆ มากมาย จ่ดกิจกร์ร์มกร์ะต๊้นการ์จ่บจ่ายทัี�มีความร์๊นแร์งมากขึ�น 

ซึี�งในปีทีั�ผ่านมากลย๊ทัธ์การ์สื�อสาร์ของเคร์ื�องสำาอาง BSC Cosmetology ทัำาให้เกิดฐานลูกค้าใหม่เพิิ�มขึ�นมากมายในท๊ักชั่่อง
ทัางการ์จด่จำาหนา่ย และทัำาให้เกิดการ์ทัดลองใช้ั่และดึงดูดใจลูกค้ากล๊ม่ใหม ่อกีท่ั�งการ์สื�อสาร์ผา่นออนไลน์ในท๊ักช่ั่องทัาง Social Media การ์ Live Chat 
และการ์ใชั่้ Call Center ตร์งผ่านพิน่กขายปร์ะจำาจ๊ดขายในแต่ละพิื�นทัี� ซีึ�งร์วมไปถึึงการ์นำาเทัคโนโลยีทัี�ทั่นสม่ยมาให้บร์ิการ์เร์ิ�มมีบทับาทัมากขึ�นเพิื�อ
สร้์างความตื�นเตน้ใหก้บ่ลูกคา้  กล๊ม่เคร์ื�องสำาอางเคานเ์ตอร์แ์บร์นดต์า่งนำาเคร์ื�องมอืทีั�ทัน่สมย่มาให้บร์กิาร์กน่อย่างทั่�วหน้า  โดยเฉพิาะเคร์ื�องตร์วจสอบ
สภาพิผวิใชั่เ้วลาใหบ้ร์กิาร์เพิยีง 3 - 5 นาทั ีสามาร์ถึวเิคร์าะหส์ภาพิผวิไดอ้ยา่งละเอยีด เปน็เคร์ื�องมอือกีอยา่งหนึ�งทีั�จะสร์า้งความนา่เชืั่�อถึอืใหก้บ่แบร์นด์  
และย่งสามาร์ถึสร์้างความร์ู้สึกถึึงความค๊้มค่าในการ์จ่บจ่ายเพิิ�มมากขึ�น ปัจจ๊บ่นกลย๊ทัธ์การ์ทัำาการ์ตลาดของเคาน์เตอร์์แบร์นด์  นอกจากต้องหาวิธีการ์
ทัำาให้ผู้บริ์โภคเกิดความภ่กดี และผูกพ่ินในแบร์นด์น่�นๆ อยู่ในใจตลอดเวลาแล้ว ย่งต้องม่๊งเน้นการ์ หาลูกค้าใหม่เสมอ โดยเครื์�องสำาอาง BSC Cosmetology  
ไดเ้พิิ�มกลย๊ทัธก์าร์สง่เสร์มิการ์ขายเพิื�อใหล้กูคา้มคีวามสนใจในการ์ ทัดลองสนิคา้ โดยเลอืกทัำาแคมเปญ่สง่เสร์มิการ์ขาย กบ่สนิคา้กล๊ม่เมคอ่พิ และสกนิ
แคร์์ทัี�มีความหลากหลาย ตร์งใจกล๊่มผู้บร์ิโภคทั๊กว่ย กร์ะต๊้นลูกค้ากล๊่มใหม่ๆ สนใจอยากทัดลองสินค้า และกล่บมาซีื�อซีำ�า

- จำานวนและขนาดิ์ของคู่แข่ง

20 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ปีระเภท จำานวนคู่แข่งทั�งหมดิ์

General Cosmetics 159

Sensitive Skin 51

Professional Make Up 60

Self Selection 168

Direct Sales 322

Cosmeceutical 31

Total 791

- สถุานภาพและศัักยภาพในการแข่งขันของบริษััท
บร์ิษ่ทัฯใช้ั่ศ่กยภาพิของการ์มี Multi Brand เพิื�อสร้์างโอกาสในการ์แข่งข่น มีผลิตภ่ณฑ์์ทีั�มีจ๊ดเด่นแตกต่างก่นของ Brand  

Character เพืิ�อใหค้ร์อบคลม๊ท่ั�งกล๊ม่ลูกคา้ ท่ั�งดา้นอาย๊ ไลฟ์ส์ไตล ์ความสะดวกซืี�อในชั่อ่งทัางตา่งๆ ทีั�หลากหลาย ตลอดจนร์าคาทีั�มท๊ีักร์ะดบ่ตามความ
พิึงพิอใจ แต่แบร์นด์ทัี�มีกล๊่มลูกค้านิยมสูงส๊ดของ BSC Cosmetology, Sheené ตลอดจน Arty Professional, Pure Care, PND by BSC, BSC Honei 
V  หร์ือ BSC Jean & Jean  เพิื�อให้คร์อบคล๊มลูกค้าได้ทั๊กกล๊่มและร์่กษาส่วนแบ่งทัางการ์ตลาด 

โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท
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- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
ธร๊์กิจเคร์ื�องสำาอางและความงามเปน็ธร๊์กจิทีั�มอ่ีตร์าการ์เจร์ญิ่เติบโตและขยายต่วอยา่งต่อเน่�องท๊ักป ีถึงึแมใ้นป ี2564 จะมชีั่ว่งชั่ะลอ

ต่วและถึดถึอย จากสถึานการ์ณ์ COVID-19 อยู่บ้าง เพิร์าะลูกค้าในย๊คปัจจ๊บ่นทั่�งเพิศชั่าย เพิศหญ่ิง และทั๊กๆ ชั่่วงว่ย ต่างให้ความสนใจใส่ใจเกี�ยวก่บ
ส๊ขภาพิ ความงาม และผิวพิร์ร์ณ ร์วมทั่�งการ์ดูแลต่วเองมากขึ�น มีความต้องการ์อยากให้ต่วเองดูดีขึ�น ธ๊ร์กิจด้านความงาม คลินิกดูแลร์่กษาผิวพิร์ร์ณ 
เคร์ื�องสำาอางแบร์นด์ชั่่�นนำาต่างๆ เกิดขึ�นมากมายเพิื�อร์องร์่บก่บความต้องการ์ทัี�สูงขึ�นทั๊กปี

ผลกร์ะทับจาก COVID-19 ทัำาให้ผู้บร์ิโภคใชั่้ชั่ีวิตอยู่นอกบ้านน้อยลง การ์ทัำางาน Work From Home มากขึ�น ทัำาให้เกิดการ์ใชั่้
สินค้าและความถึี�ในการ์ซืี�อสินค้ากล๊่มน้�ลดลง ชีั่�ให้เห็นว่าถึึงแม้ทิัศทัางการ์ใชั่้สินค้ากล๊่มเคร์ื�องสำาอางและความงามจะลดน้อยลง แต่ย่งมีโอกาสจาก
พิฤติกร์ร์มของผูบ้ริ์โภคทีั�เปลี�ยนไป เพิร์าะในวน่น้�คนไทัยมีพิฤติกร์ร์มดูแลความสวยความงามด้วยตว่เองทีั�บา้นมากขึ�น โดยเฉพิาะการ์ใช้ั่งานกล๊ม่สินคา้
ปร์ะเภทัทัำาสีผม และโทันเนอร์์ และจากการ์สำาร์วจพิบว่าคนไทัย 35% มองการ์ดูแลความสวยความงามในบ้านคือไลฟ์์สไตล์ใหม่ของพิวกเขา เทัร์นด์
การ์ใชั่้เคร์ื�องสำาอางจากส่วนผสมธร์ร์มชั่าติไม่มีสาร์เคมี หร์ือสาร์ทัี�ก่อให้เกิดอ่นตร์าย ก็มีมากขึ�นเติบโตขึ�นในตลาด เน่�องจากลูกค้ามีความก่งวล และ
ห่วงเร์ื�องความปลอดภ่ยของส๊ขภาพิเป็นหล่ก ทั่�งจากการ์แพิร์่ร์ะบาดของเชั่ื�อไวร์่ส COVID-19 และย่งเร์ื�องของฝ่๊่นคว่น PM 2.5 ทัี�เข้ามามีส่วนให้ทั๊ก
คนต้องปร์่บการ์ใชั่้ชั่ีวิตมากขึ�นการ์ดูแลผิวพิร์ร์ณ ต่อสภาพิอากาศและมลภาวะทัี�ไม่ปกติก็ย่งคงเป็นสิ�งทัี�จำาเป็นต่อการ์ใชั่้ชั่ีวิต ร์วมถึึงการ์สวมหน้ากาก
อนาม่ยเป็นปร์ะจำาก่อนออกจากบ้าน ถึือเป็นวิถึีชั่ีวิตใหม่แบบ New Normal 

ในปี 2565 กล๊่มเคร์ื�องสำาอางทัี�ดูแลผิวพิร์ร์ณ จะเร์ิ�มมีการ์เติบโตแบบมีน่ยยะสำาค่ญ่จากการ์เปลี�ยนพิฤติกร์ร์มของผู้บร์ิโภค ในปีทัี�
ผ่านมาผู้บริ์โภคเร์ิ�มใส่ใจห่วงส๊ขภาพิและความปลอดภ่ยเป็นหล่ก หรื์อสนใจสินค้าทีั�มีส่วนผสมจากธร์ร์มชั่าติ ซึี�งสาร์สก่ดต่วใหม่จากธร์ร์มชั่าติ CBD 
คือสาร์สก่ดจากใบก่ญ่ชั่ง จะเร์ิ�มเข้ามามีบทับาทัสำาค่ญ่เป็นส่วนผสมในการ์ผลิตเคร์ื�องสำาอาง อาทัิ คร์ีมบำาร์๊งผิว และสินค้าในกล๊่มสกินแคร์์ เมคอ่พิซีึ�ง
สาร์ CBD จะชั่่วยลดความม่นบนใบหน้า และเป็นสาเหต๊ทัี�ทัำาให้เกิดสิว ทัำาให้ผิวน๊่มชั่๊่มชั่ื�น ไม่แห้งกร์้าน สินค้าเวชั่สำาอาง CBD ได้ร์่บความนิยมเพิิ�ม
มากขึ�นเร์ื�อย ๆ ปัจจ๊บ่น สินค้าเวชั่สำาอางม่กจะมีผลทัางการ์แพิทัย์ คร์ีมอาบนำ�าก็เป็นสินค้าทัี�มีสาร์สก่ดจากใบก่ญ่ชั่งเพิิ�มมากขึ�น และองค์การ์อาหาร์
และยา เร์ิ�มให้มีการ์อน๊ม่ติให้ใชั่้สาร์สก่ด CBD อย่างเป็นทัางการ์ นอกจากเคร์ื�องสำาอางเหล่าน้�  มีเคร์ื�องสำาอางอีกหลายปร์ะเภทัทัี�เร์ิ�มใชั่้สาร์สก่ด CBD 
ในอนาคตอ่นใกล้น้� เชั่่น ลิปสติก ยาสร์ะผม ผลิตภ่ณฑ์์ทัำาความสะอาดผิวหน้า เกลืออาบนำ�า และคร์ีมบำาร์๊งผิวต่างๆ

เคร์ื�องสำาอาง BSC Cosmetology ปร์่บต่ว ปร์่บกลย๊ทัธ์การ์ตลาด โดยการ์ใชั่้การ์สื�อสาร์ทัี�เข้าถึึงลูกค้าโดยตร์ง แบบ Direct to 
Customer ซีึ�งมีการ์ร์่วมมือก่บเหล่าพิ่นธมิตร์ร์้านค้า ห้างสร์ร์พิสินค้า จ่บมือร์่วมก่นในการ์ทัำาการ์ตลาด เพิื�อสน่บสน๊นชั่่องทัางการ์กร์ะจายสินค้าและ
จ่ดจำาหน่ายสินค้าให้มีปร์ะสิทัธิภาพิมากยิ�งขึ�น  ทัำาแคมเปญ่ต่างๆ ส่งตร์งถึึงลูกค้าในทั๊กชั่่องทัาง ไม่ว่าจะเป็นชั่่องทัางหล่กการ์สื�อสาร์ของแบร์นด์ ชั่่อง
ทัางการ์สื�อสาร์ของร์้านค้าและห้างสร์ร์พิสินค้าต่างๆ ร์วมไปถึึงการ์สื�อสาร์ผ่านพิน่กงานขายโดยตร์งไปถึึงลูกค้าแต่ละท้ัองถึิ�นให้คร์อบคล๊มท่ั�วปร์ะเทัศ 
เพิื�อให้เข้าถึึงลูกค้า อีกทั่�งการ์ใชั่้สื�อหล่ก แบร์นด์ใชั่้งบปร์ะมาณต้นทั๊นในการ์สื�อสาร์ค่อนข้างสูงเน่�องจากตลาดเคร์ื�องสำาอางมีการ์แข่งข่นสูงและร์๊นแร์ง
กวา่สนิคา้ปร์ะเภทัอื�นๆ การ์ใชั่ก้าร์สื�อสาร์ตร์งหาลกูคา้ เปน็อกีชั่อ่งทัางหนึ�งทีั�ปร์บ่เปลี�ยนแลว้สง่ผลใหแ้บร์นด ์มยีอดขายในสถึานการ์ณช์ั่ว่ง COVID-19 
ทัี�ลูกค้าไม่สามาร์ถึออกมาหาซีื�อสินค้าได้อย่างปกติ 

(3) การจัดิ์หาผลิตภัณฑ์์หรือบริการ
ในแง่การ์ผลิต ปัจจ๊บ่นผลิตภ่ณฑ์์เคร์ื�องสำาอางของบร์ิษ่ทัทั่�งหมด ย่งคงผลิตในปร์ะเทัศ 90% ส่วนใหญ่่ จากบร์ิษ่ทั อินเตอร์์เนชั่่�นแนล 

แลบบอร์าทัอร์ีส์ จำาก่ด และบร์ิษ่ทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอนเตอร์์ไพิร์ส์จำาก่ด (มหาชั่น) ซีึ�งเป็นบร์ิษ่ทัในเคร์ือสหพิ่ฒน์ ด้วยมาตร์ฐานการ์
ผลิตของ ISO 9001 และนำาเข้าจากต่างปร์ะเทัศร์วมร์้อยละ 10

ในแง่การ์พิ่ฒนา ผลิตภ่ณฑ์์ ใชั่้แนวทัางแบบ  Global Sourcing  คือ การ์แสวงหาสูตร์ว่ตถึ๊ดิบ (Ingredient) และบร์ร์จ๊ภ่ณฑ์์จากทั่�ว
ทั๊กม๊มโลก

(4) งานท่�ยังไม่ไดิ์้ส่งมอบ
-  ไม่มี  -

2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์์เครื�องแต่งกายสุภาพสตร่ 
(1) ลักษัณะผลิตภัณฑ์์

บร์ิษ่ทัฯ ทัำาการ์ตลาดและวิจ่ยในสินค้ากล๊่มสตร์ีอย่างต่อเน่�อง ในทั๊กแบร์นด์ทัี�บร์ิษ่ทัฯ เป็นต่วแทันจ่ดจำาหน่าย  ซีึ�งปร์ะกอบด้วย 5 
แบร์นด์หล่กคือ Wacoal, BSC, BSC Signature, Elle และ Kullastri  โดยทั๊กแบร์นด์มีการ์ปร์่บต่วและกลย๊ทัธ์ เพิื�อเพิิ�มโอกาสการ์แข่งข่นทัางการ์ตลาด 
ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในต่วสินค้า การ์ดีไซีน์ให้ทั่นสม่ย เพิิ�มเน่�อผ้าให้มีความยืดหย๊่นตามไซีซี์ของผู้สวมใส่ เพิิ�มฟ์ังค์ชั่่�นการ์ใชั่้งานทัี�เหมาะก่บ
การ์สวมใส่ เพิื�อตอบโจทัย์ทั๊กกล๊่มต่�งแต่เด็กไปจนถึึงผู้สูงว่ย นอกจากด้านต่วสินค้าแล้ว สิ�งสำาค่ญ่ทัี�บร์ิษ่ทัฯ ตร์ะหน่กเป็นอย่างดี คือการ์บร์ิการ์ให้ลูกค้า
ร์ู้สึกปร์ะทั่บใจ โดยเพิิ�มปร์ะสบการ์ณ์ใหม่ให้ก่บลูกค้าด้วยบร์ิการ์ Self Service ทัี�สามาร์ถึให้ลูกค้าได้เลือกซีื�อสินค้าด้วยต่วเองจากป้ายภายในร์้าน ทัี�มี
ร์ายละเอียดของสินค้าคร์บถึ้วนโดยไม่ต้องสอบถึามพิน่กงาน ตอบโจทัย์ไลฟ์์สไตล์ของลูกค้าในย๊คดิจิตอล และ New Normal

ในปี  2564  เป็นปีทัี�บร์ิษ่ทัฯ ย่งคงพิ่ฒนากลย๊ทัธ์การ์ตลาดอยู่ตลอดเวลา เพิื�อสอดร์่บก่บพิฤติกร์ร์มผู้บร์ิโภคทัี�เปลี�ยนไปอย่างร์วดเร์็ว
กลายเป็น “New Normal” ทัี�เกิดขึ�นในย๊ค “COVID-19” ทัี�ผล่กให้ผู้คนเข้าสู่ “ความปกติร์ูปแบบใหม่” ในทั๊กๆ ด้าน ทั่�งไลฟ์์สไตล์ ธ๊ร์กิจ สาธาร์ณส๊ข  
การ์ศึกษา โดยเฉพิาะชั่๊ดชั่่�นในสตร์ีทัี�บร์ิษ่ทัฯ เป็นผู้จ่ดจำาหน่าย ได้แก่ Wacoal, BSC, BSC Signature, Elle, และ Kullastri อย่างไร์ก็ตามบร์ิษ่ทัฯ ย่ง
คงเดินหน้าพิ่ฒนาสินค้าอย่างต่อเน่�อง มีการ์นำานว่ตกร์ร์มใหม่ๆ มาใชั่้ในการ์ออกแบบ เพิื�อให้สินค้ามีความน่าสนใจ มีการ์พิ่ฒนาสินค้าใหม่เพิื�อสร์้าง
ความหลากหลาย เจาะกล๊่มลูกค้าทั๊กว่ย ให้ตร์งความต้องการ์ของทั๊กกล๊่มได้ดียิ�งขึ�น
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ดว้ยสถึานการ์ณ์ COVID-19 สง่ผลให้เกดิการ์ชั่ะลอตว่ของร์ะบบขนส่ง และมีผลกร์ะทับต่อเน่�องไปย่งการ์บริ์หาร์จด่การ์สินคา้ทีั�อยู่หน้า
ร์้าน สินค้าขาดแคลน ร์วมทั่�งวิถึีการ์ทัำางานทัี�เปลี�ยนไปเป็น Work From Home จากสถึานการ์ณ์น้� บร์ิษ่ทัฯ ได้ขยายสินค้าไปสู่การ์ผลิตหน้ากากอนาม่ย 
เพิื�อร์องร์่บความต้องการ์ของลูกค้า ซีึ�งเป็นสิ�งจำาเป็นของคนในย๊คปัจจ๊บ่น นอกจากน้�ย่งผลิตสินค้ากลย๊ทัธ์ร์าคาพิิเศษ เฉพิาะชั่่องทัางและร์้านค้า เพิื�อ
ใหล้กูค้าออนไลน์โดยเฉพิาะ อกีท่ั�งยง่มสีว่นลดพิเิศษทีั�หลากหลายตร์งกบ่ร์ปูแบบการ์ซืี�อสนิค้าของลูกค้าทีั�แตกต่างกน่  บร์ษ่ิทัฯ มกีาร์นำาข้อมลูการ์ขาย
ย้อนหล่งมาวิเคร์าะห์ เพิื�อออกแบบสินค้าและโปร์โมชั่่�นให้โดนใจลูกค้า

การ์ทัำาการ์ตลาดออนไลน์  ผ่านชั่่องทัางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google ร์วมถึึงการ์ให้ Influencer ปร์ะชั่าส่มพิ่นธ์สินค้า ในปี 
2564 เป็นไปในแนวทัางทัี�ดีขึ�น โดยในส่วนของ Google Channel แคมเปญ่ Search Engine Marketing มีค่า Return On Investment (ROI) เฉลี�ย
อยู่ทีั� 15.88% น่�นหมายความว่าผลตอบแทันทีั�เกิดจากการ์ลงท๊ันในการ์ซีื�อโฆษณามีปร์ะสิทัธิภาพิค่อนข้างสูง นอกจากน้�ย่งเป็นปีแร์กทีั�ได้เร์ิ�มต้นทัำา 
Google Shopping Campaign ทัี�มีส่วนชั่่วยให้แบร์นด์ได้อยู่ในอ่นด่บต้นๆ  ในร์ูปแบบแคตตาล็อกทัี�ชั่่วยทัำาให้กล๊่มลูกค้าทัี�ต้องการ์ซีื�อชั่๊ดชั่่�นใน สามาร์ถึ
เห็นสินค้าของวาโก้ในร์ูปแบบภาพิพิร้์อมแสดงร์าคาอยู่ในอ่นด่บต้นๆ ของการ์ค้นหาผ่าน Google นอกจากน่�นย่งสามาร์ถึคลิกไปเพิื�อส่�งซืี�อสินค้าได้
ทั่นทัีอีกด้วย ยิ�งเพิิ�มความสะดวกสบายในการ์ Shopping ให้ก่บลูกค้า Wacoal

บร์ิษ่ทัฯ มีความเชั่ี�ยวชั่าญ่ด้านสร์ีร์ะผู้หญ่ิงอย่างแทั้จร์ิง และอยู่เคียงข้างเพิื�อสร์้างสร์ร์ค์สร์ีร์ะทัี�ดีทัี�ส๊ดของสาวไทัย องค์ความร์ู้เหล่าน้�  
ได้นำามาพิ่ฒนาสินค้าให้สอดคล้องก่บชั่่องทัางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นชั่่องทัางการ์ขายผ่าน Lazada, Shopee และในทั๊ก Online Platform ร์วมทั่�งปร์่บ
ข่�นตอนภายในของการ์ขายออนไลน์ใหก้ร์ะช่ั่บขึ�น การ์พิฒ่นาสว่นของ Product Database การ์พิฒ่นางานดา้นการ์เชืั่�อมต่อสตอ็คสนิคา้ และการ์เตร์ยีม 
สนิคา้ตามคำาส่�งซืี�อ เพืิ�อเพิิ�มศก่ยภาพิการ์ทัำางานทีั�แมน่ยำา และความร์วดเร์ว็ในการ์ส่�งสนิคา้ทัางออนไลนด์ว้ยร์ะบบ API เพิื�อใหพ้ิร์อ้มร์องร์บ่พิฤตกิร์ร์ม
การ์ซืี�อของผูค้นในอนาคต มกีาร์ศึกษา และพิฒ่นาอย่างจริ์งจง่ในร์ะบบการ์นำาขอ้มูลของลูกคา้มาวิเคร์าะห ์วจิย่ เพิื�อนำามาใช้ั่พิฒ่นาร์ะบบงานให้สอดคล้อง
ก่บการ์ตลาดย๊คปัจจ๊บ่น และมองไกลไปถึึงอนาคต  เพิื�อให้บร์ิษ่ทัฯ เป็นทัี�ส๊ดของแบร์นด์ชั่๊ดชั่่�นในทัี�ให้ความสำาค่ญ่ และความเข้าใจในการ์ดูแลสร์ีร์ะของ
ผู้หญ่ิงในทั๊กชั่่วงว่ย

- ปีัจจัยสำาคัญท่�ม่ผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจำากัดิ์การปีระกอบธุรกิจ
- โอกาส และอุปีสรรคของการปีระกอบธุรกิจ
โอกาส
1. บร์ิษ่ทัฯ มีศ่กยภาพิในการ์แข่งข่นเต็มทัี�ในตลาดอ๊ตสาหกร์ร์มผลิตภ่ณฑ์์เคร์ื�องแต่งกายสตร์ี มีอ่ตร์าการ์เติบโตอย่างต่อเน่�อง ร์วมทั่�งมี

ผลิตภ่ณฑ์์เคร์ื�องแต่งกายหลากหลายแบร์นด์ทีั�คร์อบคล๊มท๊ักกล๊่มลูกค้า จึงสามาร์ถึร์องร์่บโคร์งสร้์างตลาดและกล๊่มเป้าหมายทีั�ช่ั่ดเจน อีกท่ั�งบริ์ษ่ทัฯ 
เป็นผู้นำาตลาดผลิตภ่ณฑ์์ชั่๊ดชั่่�นในสตร์ีและเป็นต่วแทันจำาหน่าย  5 แบร์นด์หล่ก ได้แก่ Wacoal, BSC, BSC Signature, Elle และ Kullastri ซีึ�งแต่ละ
แบร์นด์มี Positioning ทัี�โดดเด่นแตกต่างก่น

2. จากการ์ทีั�บร์ษ่ิทัฯ ไดน้ำาร์ะบบเทัคโนโลยสีาร์สนเทัศมาใชั่ใ้นการ์บร์หิาร์งาน  โดยใชั่ ้ Quick Response Management System (QRMS) 
มกีาร์เก็บขอ้มลูเกี�ยวกบ่สนิคา้และการ์ขายจากร์า้นค้าโดยตร์ง การ์อพ่ิเดทัขอ้มลูจะเปน็แบบ Real Time ทัำาให้บร์ษ่ิทัฯ มขีอ้มลูทีั�ถึกูตอ้งแมน่ยำาในการ์นำา
ไปใชั่้วางแผนการ์กร์ะจายสินค้า เพิื�อให้สามาร์ถึตอบสนองก่บการ์เปลี�ยนแปลงอย่างร์วดเร์็วของตลาด  พิร์้อมสร์้างความพิึงพิอใจสูงส๊ดให้ก่บผู้บร์ิโภค

3. ชั่๊ดชั่่�นในเป็นสินค้าจำาเป็นและมีอาย๊การ์ใชั่้งานจำาก่ด กอปร์ก่บปัจจ๊บ่นชั่๊ดชั่่�นในจ่ดเป็นกล๊่มสินค้าแฟ์ชั่่�น แต่มีการ์พิ่ฒนาฟ์ังค์ชั่่�นการ์
ใช้ั่งาน เพิื�อตอบสนองความต้องการ์ ตามไลฟ์์สไตล์มากขึ�น พิฤติกร์ร์มการ์เลือกซืี�อช๊ั่ดช่ั่�นในเปลี�ยนแปลงไปจากเดิมทีั�เน้นปร์ะโยชั่น์การ์ใชั่้งาน  
(Function) เป็นหล่ก แต่ปัจจ๊บ่นผู้บร์ิโภคห่นมาให้ความสำาค่ญ่การ์สวมใส่เพิื�อแฟ์ชั่่�น และการ์ออกแบบทัี�สวยงาม ทั่นสม่ย ส่งผลให้มีการ์ซีื�อชั่๊ดชั่่�นใน
ปร์มิาณทีั�มากขึ�นเพืิ�อใหเ้หมาะกบ่การ์แตง่กาย เพิิ�มโอกาสในการ์สร์า้งความหลากหลายการ์ใชั่ง้าน และสนิค้ามากขึ�น เชั่น่ กางเกงในอนามย่ชั่ว่ยป้องกน่ 
การ์ซีึมเป้�อนในว่นมามาก กร์ะชั่่บเน้ยนเร์ียบ ชั่๊ดชั่่�นในสำาหร์่บกล๊่มลูกค้าอาย๊ 50 ปีขึ�นไปมีเน่�อผ้าทัี�มีส่วนผสมของมอยเจอร์์ไร์เซีอร์์ (Moisturizer) เน้น
นว่ตกร์ร์มการ์ดูแลสร์ีร์ะ และการ์สวมใส่ทัี�สบาย และดูแลส๊ขภาพิ ชั่๊ดชั่่�นในกล๊่มทัี�ชั่อบการ์เดินทัาง ชั่๊ดชั่่�นในสำาหร์่บการ์ออกกำาล่งกายเพิื�อเพิิ�มความ
ม่�นใจ เป็นการ์เจาะกล๊่มลูกค้าเฉพิาะกล๊่ม เป็นต้น

4. การ์ขยายต่วของตลาดใหม่ในกล๊่ม AEC อาทัิ พิม่า ก่มพิูชั่า และลาว ทัำาให้เพิิ�มฐานลูกค้าในกล๊่มปร์ะเทัศ AEC ทัี�เพิิ�มมากขึ�น

อุปีสรรค
1. การ์แพิร่์ร์ะบาดของ COVID-19 ทัำาให้ผู้บริ์โภคมีการ์ร์ะม่ดร์ะว่งการ์ใช้ั่จ่ายมากขึ�น และใช้ั่จ่ายน้อยลง ใช้ั่จ่ายในกล๊่มสินค้าบริ์โภค

มากกว่ากล๊่มสินค้าอ๊ปโภค ส่งผลให้กำาล่งซีื�อในตลาดลดลงอย่างเห็นได้ชั่่ด
2. ความตอ้งการ์ของผูบ้ร์โิภคเปลี�ยนแปลงอยา่งร์วดเร์ว็ในย๊คดจิทิัอล ความตอ้งการ์ในลก่ษณะการ์ตด่สนิใจซืี�อในช่ั่วงเวลาทีั�ส่�นมากๆ หร์อื

ทัี�เร์ียกว่า Micro Moment ทัี�ต้องตอบสนองได้ทัน่ทัทีัี�มีความต้องการ์ในผลิตภ่ณฑ์์  ทัำาใหต้ลาดชั่๊ดชั่่�นในสตร์ีมกีาร์แขง่ขน่ทัี�ร์๊นแร์งขึ�นอย่างต่อเน่�อง โดย
เฉพิาะในเซีกเม้นต์ร์ะด่บกลาง และล่างทัี�มีการ์ใชั่้กลย๊ทัธ์ร์าคาเข้ามาแข่งข่นมากขึ�น

3. ภาวะทัางเศร์ษฐกจิอยู่ในชั่ว่งชั่ะลอตว่ตอ่เน่�อง  สง่ผลกร์ะทับตอ่กำาลง่ซืี�อและการ์ปร์บ่พิฤตกิร์ร์มการ์ซืี�อเพิื�อลดคา่ใชั่จ้า่ย เช่ั่น ลดความถึี�
ในการ์ซีื�อ  หร์ือร์อให้มีการ์จ่ดกิจกร์ร์มลดร์าคาสินค้าจึงซีื�อ ร์วมถึึงการ์สนใจสินค้าทัี�มีร์าคาตำ�าลง  เป็นต้น

4. ไลฟ์์สไตล์ของผู้บร์ิโภคทัี�เปลี�ยนแปลงเร์็ว และซี่บซี้อนมากขึ�น  ทัำาให้ตลาดชั่๊ดชั่่�นในต้องปร์่บกลย๊ทัธ์ให้ทั่นก่บการ์เปลี�ยนแปลงตลอด
เวลา ผู้บร์ิโภคมีทัางเลือกในการ์ซีื�อสินค้ามากขึ�น ทั่�งจากกล๊่มผู้ผลิตร์ายใหญ่่ จนถึึงร์ายเล็ก จากชั่่องทัาง Online ทัี�มีการ์แข่งข่นด้านร์าคาสูงมาก

5. Free Trade Agreement (FTA) ขอ้ตกลงการ์คา้เสร์ทีัำาใหก้าร์ไหลเขา้ของสนิคา้ตา่งปร์ะเทัศ โดยเฉพิาะอยา่งยิ�งสนิคา้ร์าคาถึกูเขา้มาย่ง
ตลาดภายในปร์ะเทัศงา่ยขึ�นและเร์ว็ขึ�นเปน็อยา่งมาก บร์ษ่ิทัฯ ตอ้งแข่งข่นกบ่ผูป้ร์ะกอบการ์ในปร์ะเทัศแล้ว ย่งต้องวางแผนกลย๊ทัธ์แข่งข่นกบ่สนิค้าตา่ง
ปร์ะเทัศทัี�เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดอีกด้วย
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(2) การตลาดิ์และการแข่งขัน
(ก) นโยบายและลักษัณะการตลาดิ์  

ในปี 2564 บร์ิษ่ทัฯ มีกลย๊ทัธ์ในการ์แข่งข่น ด่งน้�

- การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์์ชิุดิ์ชิั�นใน
จากพิฤติกร์ร์มของผู้บร์ิโภคทัี�เปลี�ยนแปลงอย่างร์วดเร์็ว  บร์ิษ่ทัฯ ให้ความสำาค่ญ่ก่บการ์วิจ่ยพิฤติกร์ร์มผู้บร์ิโภค  และได้ทัำาวิจ่ย

อย่างต่อเน่�องเพิื�อหาความต้องการ์ของลูกค้า นำาผลการ์วิจ่ยมาปร์่บปร์๊งพิ่ฒนาผลิตภ่ณฑ์์ มีการ์ทัำา Brand Health Check และนำาผลการ์วิจ่ยไปใชั่้ใน
การ์พิ่ฒนาสินค้าให้ตร์งความต้องการ์อย่างจร์ิงจ่ง ร์วมถึึงการ์ทีั�บร์ิษ่ทัฯ คำานึงถึึง และให้ความสำาค่ญ่ก่บความพิึงพิอใจในการ์ใชั่้สินค้าของลูกค้าเป็น
สำาค่ญ่ บร์ิษ่ทัฯ จึงได้จ่ดทัำาการ์สำาร์วจความพิึงพิอใจของลูกค้า ทั่�งจากฐานข้อมูลลูกค้าสมาชั่ิก His & Her และข้อมูลลูกค้าจากการ์จ่ดกิจกร์ร์ม และ 
Focus Group ทัี�ซีื�อ และใชั่้สินค้าทั่�งของบร์ิษ่ทัและคู่แข่ง โดยได้นำาผลตอบร์่บจากลูกค้าและข้อเสนอแนะต่างๆ มาพิ่ฒนาต่อยอด  และคิดค้นนว่ตกร์ร์ม
ใหม่ จนเกิดเป็นแนวคิดผลิตภ่ณฑ์์เพิื�อตอบโจทัย์ความต้องการ์ของลูกค้า

ในปี 2564 บร์ษ่ิทัฯ ย่งได้มกีาร์นำาขอ้มูลลกูค้ามาวิเคร์าะหแ์ละพิฒ่นาผ่าน  Big Data  เพิื�อนำาขอ้มูลต่างๆ มาใช้ั่วางแผนงานการ์
ผลติสนิคา้ให้ตร์งความตอ้งการ์  ให้เพิยีงพิอตอ่การ์จด่จำาหนา่ย ร์วมถึงึการ์พิฒ่นาสนิคา้ให้สอดคลอ้งกบ่กล๊ม่เปา้หมายมากยิ�งขึ�น  ใช้ั่เพิื�อมาเปน็แนวทัาง
ในการ์ผลิตสินค้าใหม่ๆ ทัำางานร์่วมก่นเป็น One Body ร์่วมก่นคิดและออกแบบผลิตภ่ณฑ์์ ทัำาให้ผลิตภ่ณฑ์์ต่างๆ ทัี�ออกสู่ตลาดเป็นสินค้าทัี�ตร์งตาม
ความตอ้งการ์ของผูบ้ร์โิภค ท๊ักไลฟ์์สไตล ์ ท่ั�งดา้นฟ์งักช่์ั่�น และแฟ์ช่ั่�น โดยอยู่บนพิื�นฐานสนิคา้ทีั�ดมีคีณ๊ภาพิ พิร์อ้มนำา Quick Response Management 
System (QRMS) มาบร์ิหาร์สินค้าในร์้านค้าได้อย่างมีปร์ะสิทัธิภาพิ ทัำาให้สินค้ามีพิอเพิียง และตร์งตามความต้องการ์ของลูกค้าด้วยปร์ิมาณทัี�เหมาะ
สม สร์า้งความพิงึพิอใจใหก้บ่ลกูคา้ลดการ์สญู่เสยีโอกาสในการ์ขาย สามาร์ถึเพิิ�มความร์วดเร์ว็ในการ์ขนสง่และกร์ะจายสนิคา้สูร่์า้นคา้ ร์วมถึงึการ์จด่การ์
สนิคา้คงเหลือใหม้ปีร์ะสทิัธภิาพิและปร์ะสิทัธผิลมากยิ�งขึ�น สง่ผลใหส้ามาร์ถึลดร์ะยะเวลาในการ์ขนส่ง และการ์สญู่เสยีโอกาสในการ์ขายลง ทัำาใหส้ามาร์ถึ
บร์ิหาร์จ่ดการ์สินค้าได้อย่างมีปร์ะสิทัธิภาพิมากยิ�งขึ�น 

การ์พ่ิฒนาร์ะบบงาน Logistic ปัจจ๊บ่น Wacoal Online บร์ิษ่ทัฯ เพิิ�มปร์ะสิทัธิภาพิการ์ทัำางานโดยใช้ั่ร์ะบบ Application  
Programming Interface (API) มาชั่่วยในการ์จ่ดการ์ภายใน ทัำาให้การ์ทัำางานร์วดเร์็วมากขึ�น และสามาร์ถึส่งสินค้าออกจากโร์งงานให้ถึึงมือลูกค้า หล่ง
จากได้ร์่บออร์์เดอร์์ภายใน 24 ชั่่�วโมง ร์วมถึึงบร์ิษ่ทัฯ มีการ์พิ่ฒนาร์ะบบคล่งสินค้าทัี�มีปร์ะสิทัธิภาพิมากขึ�นกลายเป็นแวร์์เฮ้าส์อ่จฉร์ิยะ ทัี�มีการ์ส่งของ
ร์วดเร์็ว เป็นการ์สร์้างโอกาสในการ์ขายสินค้า

- การรักษัาฐานลูกค้าเดิ์ิมอย่างม่ระบบ และหาลูกค้าใหม่
บร์ิษ่ทัฯ ม๊่งเน้นในการ์สร์้างความพิึงพิอใจให้ก่บลูกค้าอย่างต่อเน่�องและหลากหลายกิจกร์ร์ม เพิื�อคร์องใจกล๊่มลูกค้าเดิมทัี�มีทั๊ก

ชั่่วงอาย๊ไม่ว่าจะเป็นกิจกร์ร์ม ณ พิื�นทัี�ขาย พิื�นทัี�พิิเศษทั่�งในและนอกห้างสร์ร์พิสินค้า หร์ือการ์มอบสิทัธิพิิเศษให้ก่บลูกค้าในเทัศกาลต่างๆ มีการ์จ่ดทัำา
โปร์โมชั่่�น  และสินค้าพิร์ีเมี�ยมทัี�โดนใจลูกค้า เชั่่น การ์ทัำาโปร์โมชั่่�นร์่วมก่บสมาชั่ิก His & Her Plus Point เป็นต้น

นอกจากน้�บร์ิษ่ทัฯ มีโปร์แกร์มบร์ิหาร์ฐานลูกค้าเดิมอย่างมีปร์ะสิทัธิภาพิผ่านบ่ตร์สะสมคะแนน His & Her Plus Point เพิื�อ
สร์้างความส่มพิ่นธ์อ่นดีก่บลูกค้า พิร์้อมสร์้างสร์ร์ค์กิจกร์ร์ม และโปร์โมชั่่�นทัี�น่าสนใจ และ Exclusive สำาหร์่บสมาชั่ิกมากขึ�น ให้ลูกค้ามีส่วนร์่วมใน
กิจกร์ร์มเพิื�อให้ลูกค้าเกิดความปร์ะทั่บใจต่อแบร์นด์ ร์วมถึึงร์ะบบการ์บร์ิหาร์ลูกค้าส่มพิ่นธ์  (Customer Relationship Management: CRM) พิร์้อมร์่บ
สิทัธิปร์ะโยชั่น์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดในการ์ซีื�อสินค้า หร์ือของพิร์ีเมี�ยมทัี�ส่งผลให้ยอดขายของกล๊่มสมาชั่ิกบ่ตร์สะสมคะแนน His & Her Plus Point  
เพิิ�มขึ�นอย่างต่อเน่�องในทั๊กๆ ปี  

การหาลูกค้าใหม่ บริษััทฯ วางกลยุทธ์ 3 ส่วน คือ
1. ขยายฐานลูกค้าเดิ์ิมไปีสู่กลุ่มลูกค้าใหม่

จากการ์ทัี�บร์ิษ่ทัฯ มีสินค้าทัี�หลากหลายต่�งแต่กล๊่มเด็กไปจนถึึงกล๊่มผู้ใหญ่่ ซีึ�งตอบสนองความต้องการ์ของกล๊่มลูกค้าได้ทั๊กกล๊่ม ไม่
ว่าจะเป็น เด็ก ว่ยร์๊่น ผู้ใหญ่่ พิล่สไซีซี์ กีฬา และกล๊่มบ๊คคลทัี�มีความหลากหลายทัางเพิศ (LGBTQ) อีกทั่�งมีกลย๊ทัธ์ในการ์บอกผ่านค๊ณภาพิสินค้าจาก
ร์๊่นสู่ร์๊่น เพิื�อสร์้างฐานลูกค้าใหม่ในกล๊่มเด็กว่ยเร์ิ�มสาว โดยเน้นการ์ทัำากิจกร์ร์มในสินค้ากล๊่ม “Wacoal Bloom” ผ่านสื�อโฆษณาหลากหลายร์ูปแบบ  และ
สื�อสาร์ร์วดเร์็วยิ�งขึ�นด้วยข้อมูลทัี�เข้าถึึงและเข้าใจได้ง่ายต่อลูกค้า ทัำาให้มีกล๊่มลูกค้าใหม่เกิดขึ�นอย่างต่อเน่�อง สร์้างกิจกร์ร์มส่งเสร์ิมการ์ขายและมีการ์
ทัำาวิจย่ความตอ้งการ์ของท่ั�งคณ๊แม่และลกูสาววย่เดก็ เพิื�อจด่หาพิร์เีมี�ยมทีั�ตร์งใจ เพิื�อให้เกดิการ์ซืี�อและบอกต่อผา่นบค๊คลทีั�มอีทิัธิพิลในสง่คมออนไลน์

2. กลุ่มลูกค้าทั�วไปีท่�ไม่เคยใชิ้สินค้าของบริษััท
จากสถึานการ์ณ์การ์แพิร์่ร์ะบาดของ COVID-19 ทัี�ผ่านมา บร์ิษ่ทัฯ เน้นการ์สื�อสาร์ไปย่งกล๊่มทัี�ย่งไม่เคยทัดลองใชั่้ชั่๊ดชั่่�นในวาโก้ โดย

เน้นนว่ตกร์ร์มใหม่ ทีั�ทัำาให้การ์สวมใส่ช๊ั่ดช่ั่�นในมีความกร์ะช่ั่บ สบาย มากขึ�น ในหลายๆ ร่๊์น เพืิ�อให้ลูกค้ามีโอกาสในการ์เลือกซืี�อสินค้าได้หลากหลายขึ�น

3. กลุ่มลูกค้าท่�เคยใชิ้สินค้าในกลุ่มอื�นๆ ของบริษััท (Cross Product)
บร์ิษ่ทัฯ ใชั่้กลย๊ทัธ์ในการ์มอบสิทัธิพิิเศษแก่ลูกค้าในการ์ซีื�อสินค้าแนะนำาในร์าคาพิิเศษ เพิื�อสร์้างการ์ร์่บร์ู้และก่อให้เกิดการ์ทัดลองใชั่้

สินค้ากล๊่มอื�นๆ ของบร์ิษ่ทั เชั่่น การ์จ่บคู่สินค้าภายในเคร์ือบร์ิษ่ทัฯแล้วทัำาโปร์โมชั่่�นในร์าคาพิิเศษ (Cross-Promotion) อาทัิ เมื�อซีื�อชั่๊ดชั่่�นในของค๊ณ
แม่ร์่บไปเลยผลิตภ่ณฑ์์ซี่กผ้าเด็ก นอกจากน้� ย่งใชั่้กลย๊ทัธ์การ์ทัำาการ์ตลาดผ่าน Influencer และ Social Page โดยใชั่้เคร์ื�องมือ Affiliated Marketing  
เพิื�อชั่ว่ยให้เกดิการ์ร์บ่ร์ูแ้บร์นด์และกร์ะต๊น้ยอดขายไปพิร์อ้มๆ กน่ สามาร์ถึวด่ปร์ะสทิัธิภาพิของ Influencer ตา่งๆ เปน็อยา่งดี และปนี้�ย่งเพิิ�มชั่อ่งทัางการ์
สื�อสาร์กบ่กล๊ม่เป้าหมายเพิิ�มเติม คอื การ์ทัำา E-mail Marketing หรื์อแผ่นพิบ่ทีั�โฆษณาผ่านกลอ่งสง่ของ  E-commerce เพิื�อปร์ะชั่าสม่พิน่ธ์และกร์ะต๊น้
ให้กล๊่มลูกค้าเป้าหมายได้ร์่บข่าวสาร์เกี�ยวก่บสินค้าใหม่ โปร์โมชั่่�น กิจกร์ร์มและอื�นๆ ซีึ�งบร์ิษ่ทัฯ เน้นกล๊่มลูกค้าเด็กเพิร์าะเป็นว่ยทัี�มีการ์ใชั่้ชั่๊ดชั่่�นในเป็น
ต่วแร์ก จะทัำาให้เกิดเป็น ความภ่กดีต่วสินค้า (Brand Loyalty) ในอนาคต

โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท
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- การทำาการตลาดิ์แบบ Omni Channel
ปัจจ๊บ่นการ์แข่งข่นในตลาดชั่๊ดชั่่�นในสตร์ีทัี�ผ่านชั่่องทัางการ์ขายแบบเดิม อาทัิ Department Store, Discount Store และ Shop ของ

บร์ิษ่ทั ถึูกต่อยอดการ์ขายไปย่งชั่่องทัางออนไลน์ในร์ูปแบบต่างๆ หร์ือ TV Shopping ซีึ�งมีแนวโน้มการ์เติบโตเพิิ�มขึ�นทั๊กปี เน่�องจากชั่่องทัางเหล่าน้�
สามาร์ถึเข้าถึึงผู้บร์ิโภคได้ง่าย และตอบสนองความต้องการ์ของลูกค้าได้อย่างร์วดเร์็วและคร์บถึ้วน ด่งน่�นบร์ิษ่ทัฯ ร์่วมเป็นพิ่นธมิตร์ก่บเว็บไซีต์ขาย
ออนไลน์ชั่ื�อด่ง ชั่่องทัาง TV Shopping หร์ือแค็ตตาล็อก ทัำาให้สามาร์ถึสื�อสาร์นว่ตกร์ร์มของสินค้าได้อย่างคร์บถึ้วนมากยิ�งขึ�น เพิื�อให้ผู้บร์ิโภคเข้าถึึง
กล๊ม่สนิคา้ทีั�มนีวต่กร์ร์ม และเชืั่�อมโยงมาย่งจด๊ขายทีั�หา้งสร์ร์พิสนิคา้ในร์ปูแบบการ์ทัำาการ์ตลาดแบบ Omni Channel ซึี�งช่ั่องทัางใหมน่้�มแีนวโนม้เติบโต
เพิิ�มขึ�นตามพิฤติกร์ร์มผู้บร์ิโภคทัี�เปลี�ยนแปลงไปในย๊คปัจจ๊บ่น

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
- สถุานภาพและศัักยภาพในการแข่งขันของบริษััท

บร์ิษ่ทัฯ ให้ความสำาค่ญ่ก่บช่ั่องทัางการ์ขายใหม่ๆ พิฤติกร์ร์มการ์ซืี�อสินค้าของลูกค้าทีั�แตกต่างก่นของแต่ละชั่่องทัาง ในปีทีั�ผ่านมา
บร์ิษ่ทัฯ ปร์่บแนวทัางการ์นำาเสนอเน่�อหาทัี�ตร์งใจกล๊่มเป้าหมายมากยิ�งขึ�น โดยเฉพิาะกล๊่มลูกค้าออนไลน์ทัี�มีแนวโน้มการ์ขยายต่วอย่างร์วดเร์็ว โดยใชั่้
เคร์ื�องมือสื�อสาร์แบบบูร์ณการ์ผ่านชั่่องทัางออนไลน์แบบ 360 องศา อาทัิ การ์ใชั่้ Influencer สื�อจากพิ่นธมิตร์ทัางธ๊ร์กิจ เพิื�อเป็นชั่่องทัางในการ์เผย
แพิร่์เน่�อหา ร์วมถึงึการ์ปร์บ่เปลี�ยนวธิกีาร์สื�อสาร์บนช่ั่องทัางออนไลน์เพิื�อให้เข้าถึงึผูบ้ริ์โภค เพิื�อปร์ะชั่าสม่พิน่ธ์และกร์ะต๊น้ให้กล๊ม่เป้าหมายได้ร์บ่ข่าวสาร์
เกี�ยวก่บสินค้าใหม่ โปร์โมชั่่�น กิจกร์ร์มและอื�นๆ ของแบร์นด์อีกด้วย ส่งผลให้ผลิตภ่ณฑ์์ของบร์ิษ่ทั ได้ร์่บการ์ตอบร์่บเป็นอย่างดีด้านการ์สื�อสาร์ โดย
ว่ดผลจากยอดขายทัี�มีมูลค่าเติบโตขึ�น ทั่�งจำานวนชั่ิ�น และจำานวนเงิน อีกทั่�งเร์่งขยายฐานไปย่งตลาดอนาคตอย่างต่อเน่�อง 

- จำานวนและขนาดิ์ของคู่แข่งขัน
การ์เปลี�ยนแปลงทัางด้านเทัคโนโลยี ส่งผลให้ชั่่องทัางการ์ขายมีการ์แข่งข่นสูงผ่านช่ั่องทัาง Online ทัำาให้ร์้านค้าขนาดเล็กเข้ามาใน

ตลาดได้ง่ายขึ�นและจำานวนมากขึ�น ส่งผลให้พิฤติกร์ร์มการ์ซีื�อชั่๊ดชั่่�นในของผู้บร์ิโภคมีแนวโน้มเปลี�ยนแปลงไป แม้ชั่่องทัางเทัร์ดดิชั่่�นนอล (Traditional) 
อาทัิ ห้างสร์ร์พิสินค้า หร์ือ Discount Store จะย่งคงส่ดส่วนเป็นชั่่องทัางหล่ก แต่แนวโน้มการ์เจร์ิญ่เติบโตทั่�งในส่วนของออนไลน์แพิลตฟ์อร์์ม และ TV 
Shopping ต่างมีแนวโน้มเพิิ�มสูงขึ�น ซีึ�งเห็นได้จากชั่๊ดชั่่�นในได้เป็น 1 ในสินค้าขายดีในชั่่องทัางออนไลน์ อย่างไร์ก็ตามบร์ิษ่ทัฯ ย่งให้ความสำาค่ญ่ก่บคู่
ค้าทั่�งชั่่องทัางการ์ขายเดิมห้างสร์ร์พิสินค้า หร์ือ Discount Store  และชั่่องทัางใหม่ๆ  ทัำาให้สามาร์ถึขยายฐานลูกค้าคร์อบคล๊มผู้บร์ิโภคในทั๊กชั่่องทัาง 
การ์ขยายชั่่องทัางออนไลน์ทัี�คู่แข่งสามาร์ถึเข้ามาได้ง่าย การ์แข่งข่นด้านร์าคาสูงมาก แต่จากทัี�บร์ิษ่ทัฯ มีการ์ค่ดเลือกสินค้าเพิื�อจำาหน่าย  เหมาะสม
ก่บชั่่องทัางน้�ทัำาให้สามาร์ถึแข่งข่นในตลาดออนไลน์ได้อย่างมีปร์ะสิทัธิผล

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
สำาหร์บ่แนวโนม้ภาวะอ๊ตสาหกร์ร์มสิ�งทัอและเคร์ื�องน๊ง่หม่ในภาพิร์วมย่งขยายตว่ไดท่้ั�งภาคการ์ผลติและการ์สง่ออก  ซึี�งสว่นใหญ่่เปน็การ์

ผลิตเพิื�อป้อนสู่ตลาดอาเซีียน อ่นเป็นผลจากการ์ก้าวเข้าสู่ภาคปร์ะชั่าคมเศร์ษฐกิจอาเซีียน (ASEAN Economic Community) เป็นการ์ขยายโอกาส 
ทั่�งในด้านการ์ขยายกำาล่งการ์ผลิต ร์วมถึึงตลาดผู้บร์ิโภคทัี�เพิิ�มขึ�นจาก 60 ล้านคนเป็น 600 ล้านคน ซีึ�งเป็นตลาดทัี�มีขนาดใหญ่่และมีศ่กยภาพิสูง

ในปี  2564 บร์ิษ่ทัฯ ย่งคงให้ความสำาค่ญ่ก่บการ์วิจ่ย  พิ่ฒนานว่ตกร์ร์มและเทัคโนโลยีการ์ออกแบบเสื�อผ้าสตร์ีทัี�เหมาะสมก่บคนเอเชั่ีย 
สามาร์ถึตอบสนองความต้องการ์ และสอดคล้องก่บพิฤติกร์ร์มของผู้บร์ิโภคในทั๊กชั่่วงว่ย ทั๊กไลฟ์์สไตล์ ทั่�งด้านฟ์ังก์ชั่่�นและแฟ์ชั่่�น โดยอยู่บนพิื�นฐาน
สินค้าทัี�ดี มีค๊ณภาพิ ในร์าคาทัี�ค๊้มค่า ร์วมถึึงการ์บร์ิหาร์จ่ดการ์สินค้าแบบบูร์ณาการ์ ให้มีสินค้าคงเหลือในปร์ิมาณทัี�เหมาะสม สมด๊ลก่บการ์ขาย ไม่มี
สินค้ามากหร์ือน้อยเกินไป เพิิ�มความร์วดเร์็วในการ์ขนส่งเพิื�อให้สามาร์ถึกร์ะจายสินค้าสู่ร้์านค้าได้อย่างร์วดเร์็ว แทันการ์เก็บสต็อกสินค้าไว้ทีั�ร์้านค้า
จำานวนมาก ร์วมถึึงกลย๊ทัธ์ในการ์ผลิตสินค้าเพิื�อตอบโจทัย์ไลฟ์์สไตล์ของผู้บร์ิโภคย๊คดิจิตอลมากทัี�ส๊ด

(3) การจัดิ์หาผลิตภัณฑ์์หรือบริการ
ผลิตภ่ณฑ์์ชั่๊ดชั่่�นในสตร์ีทัี�บร์ิษ่ทัฯเป็นผู้จำาหน่ายถึึง 5 แบร์นด์ โดยมีโร์งงานผู้ผลิตสำาค่ญ่ 2 บร์ิษ่ทั คือ 
1) บร์ิษ่ทั ไทัยวาโก้ จำาก่ด (มหาชั่น) ผู้ผลิตสินค้า Wacoal 
2) บร์ิษ่ทั ภ่ทัยาอ๊ตสาหกิจ จำาก่ด ผู้ผลิตสินค้า Kullastri, BSC, BSC Signature, Elle  
ทั่�งสองบร์ิษ่ทัมีผู้ผลิตว่ตถึ๊ดิบ ปร์ะกอบด้วยบร์ิษ่ทั เอ เทัค เทั็กซี์ไทัล์ จำาก่ด บร์ิษ่ทัจี เทัค แมทัทัีเร์ียล จำาก่ด บร์ิษ่ทั แชั่มป์กบินทัร์์ 

จำาก่ด บร์ิษ่ทั ไทัยก๊ลแซี่ จำาก่ด บร์ิษ่ทั เอร์าว่ณสิ�งทัอ จำาก่ด  บร์ิษ่ทั ทัีพิีซีีเอส จำาก่ด (มหาชั่น) บร์ิษ่ทั ไทัยแน็กซีิส จำาก่ด บร์ิษ่ทั ไทัยทัาเคดะ เลซี 
จำาก่ด บร์ิษ่ทั ไทัยซีาคาเอะเลซี จำาก่ด และบร์ิษ่ทั ฟ์ูจิกซี์ อินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำาก่ด ทัี�ได้ร์่บร์องมาตร์ฐานการ์ผลิตอยู่ภายใต้เงื�อนไขหล่กเกณฑ์์ การ์
ค่ดเลือกผู้ผลิตทัี�บร์ิษ่ทัฯ กำาหนด มีการ์วิจ่ย ค้นคว้า และพิ่ฒนาว่ตถึ๊ดิบใหม่ๆ อย่างสมำ�าเสมอ บร์ิษ่ทัฯ จึงได้เปร์ียบคู่แข่งในความหลากหลายด้าน
ว่ตถึ๊ดิบ และต้นทั๊นทัี�ตำ�ากว่าคู่แข่ง

(4) งานท่�ยังไม่ไดิ์้ส่งมอบ 
-  ไม่มี  -

3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์์เครื�องแต่งกายสุภาพบุรุษั 
(1) ลักษัณะผลิตภัณฑ์์

บร์ษ่ิทัฯ เปน็ผูจ้ด่จำาหนา่ยเคร์ื�องแตง่กายสภ๊าพิบ๊ร์ษ๊ภายใต ้แบร์นด ์Arrow, Excellency, Daks, Guy  Laroche, Elle Homme, Lacoste, 
Getaway, BSC Cool Metropolis, Hornbill, Le Coq Sportif และ Maximus โดยมีชั่่องทัางจ่ดจำาหน่ายหล่ก คือห้างสร์ร์พิสินค้า ทั่�งในกร์๊งเทัพิ และ
ต่างจ่งหว่ด ทีั�มีพิน่กงานขายปร์ะจำาเพิื�อให้คำาแนะนำาผลิตภ่ณฑ์์และให้บริ์การ์หล่งการ์ขาย และขยายชั่่องทัางการ์จำาหน่ายเข้าไปในห้างดิสเคาน์สโตร์์  
ร์วมทั่�งการ์เปิดร์้านในศูนย์การ์ค้า ชั่่องทัางการ์ขายทัางทัีวี และ E-Commerce

โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท
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- ปีัจจัยสำาคัญท่�ม่ผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจำากัดิ์การปีระกอบธุรกิจ
- โอกาส และอุปีสรรคของการปีระกอบธุรกิจ
โอกาส
1. ตลาดกล๊่มเป้าหมายย่งคงให้ความสำาค่ญ่ต่อภาพิพิจน์ของสินค้า ร์าคา ความค๊้มค่า
2. เน่�องจากสภาวะการ์แขง่ข่นทีั�เพิิ�มมากขึ�น  สง่ผลใหคู้แ่ขง่ในตลาดหลายร์าย ทีั�ไม่สามาร์ถึสร์า้งความไดเ้ปร์ยีบทัางดา้นตน้ท๊ักตอ้ง

ออกจากตลาดไป ส่งผลให้เกิดปัญ่หาต้นทั๊นแร์งงานทัี�สูงขึ�น ซีึ�งนำาไปสู่การ์เลิกจ้าง การ์ย้ายฐานการ์ผลิต และการ์ปิดกิจการ์
3. การ์ร์บ่ร์ูค้วามตอ้งการ์ลกูค้าและการ์สร้์างความสม่พิน่ธ์ร์ะหวา่งผูบ้ร์โิภค และผลติภณ่ฑ์์อยา่งใกล้ชั่ดิ  เปน็ปัจจย่สำาคญ่่ในการ์คร์อง

ใจผู้บร์ิโภค โดยเฉพิาะกิจกร์ร์มทัางการ์ตลาดทัี�มีส่วนชั่่วยส่งคม และสาธาร์ณก๊ศล
4. คูแ่ขง่ในตลาดส่วนใหญ่่ไมม่กีาร์สร้์างกร์ะบวนการ์สื�อสาร์ถึงึผูบ้ร์โิภคทีั�แตกต่างและโดนใจ ย่งคงใช้ั่แต่กลย๊ทัธ์ร์าคาเปน็กลย๊ทัธ์หลก่  

ส่วนใหญ่่ม๊่งเน้นการ์ลดสต็อกเป็นสำาค่ญ่ ทัำาให้ไม่มีการ์ทัำาการ์ตลาดทัี�น่าสนใจ
5. ช่ั่องทัางการ์จำาหน่ายเพิิ�มขึ�นจากการ์ขยายสาขาของร้์านค้า ในร์ะด่บท้ัองถึิ�นเพิิ�มมากขึ�น และการ์ขยายต่วจากช่ั่องทัางการ์ขาย

ตร์งถึึงผู้บร์ิโภค เชั่่น การ์ขายทัางทัีวี และ E-Commerce
6. การ์เจร์ิญ่เติบโตทัางเศร์ษฐกิจของปร์ะเทัศในกล๊่ม CLMV สร์้างโอกาสให้เคร์ื�องแต่งกายชั่าย สามาร์ถึขยายตลาดออกไปจำาหน่าย

ในกล๊่มปร์ะเทัศด่งกล่าว

อุปีสรรค
1. ตลาดกล๊ม่เป้าหมายมีความภก่ดีตอ่ผลิตภณ่ฑ์ล์ดลง ตด่สินใจซืี�อจากกิจกร์ร์มทัางการ์ตลาดเปน็หลก่ และร์ายการ์ส่งเสริ์มการ์ขาย
2. กลย๊ทัธร์์าคาย่งคงเปน็สิ�งสำาคญ่่ในการ์แขง่ข่น ผูผ้ลติทีั�ไม่สามาร์ถึเพิิ�มปร์ะสทิัธิภาพิในการ์บร์หิาร์ตน้ท๊ันใหล้ดลงได ้จะขาดศก่ยภาพิ

ทัางการ์แข่งข่นและไม่สามาร์ถึอยู่ในตลาดได้
3. นโยบายเขตการ์คา้เสรี์ ทัำาใหเ้กดิมาตร์การ์ลดภาษนีำาเขา้สนิค้าสำาเร์จ็รู์ป ทัำาให้เกดิคู่แขง่ในตลาดมากเพิิ�มมากขึ�นจากปีทีั�แล้วอยา่ง

เห็นได้ชั่่ด ทั่�งตลาดสินค้าแบร์นด์เนมและสินค้าร์าคาถึูกจากปร์ะเทัศจีน
4. จากไลฟ์์สไตล์และกำาล่งซืี�อของผู้บริ์โภคร่๊์นใหม่ทีั�ให้ความสำาค่ญ่ก่บการ์แต่งกายมากขึ�น ส่งผลให้ผู้ปร์ะกอบการ์ธ๊ร์กิจ Fast Fashion  

Retailers ชั่่�นนำาของโลก พิ๊่งเป้าทัางการ์ค้าและการ์ลงทั๊นมาย่งภูมิภาคน้�เพิิ�มขึ�น

(2) การตลาดิ์และการแข่งขัน
(ก) นโยบายและลักษัณะการตลาดิ์  

บร์ิษ่ทัฯ มีนโยบายการ์ตลาดทีั�ม่๊งเน้นกร์ะบวนการ์สร์้างความพิึงพิอใจให้ก่บลูกค้า โดยเน้นความสำาค่ญ่ทีั�การ์ตลาด (Market  
Oriented) และการ์สร์้างความส่มพิ่นธ์ก่บลูกค้า (Customer Relation Management)

- กลยุทธ์การแข่งขัน
1. กลย๊ทัธ์ผลิตภ่ณฑ์์ ม่๊งพ่ิฒนาผลิตภ่ณฑ์์ทีั�มีค๊ณภาพิในด้านการ์ต่ดเย็บ การ์สวมใส่ มีนว่ตกร์ร์มใหม่ๆ ท่ั�งด้านว่ตถ๊ึดิบทีั�มีค๊ณภาพิดี  

จะเอื�ออำานวยให้เกิดความสบาย หร์ือความสะดวกในการ์ใชั่้งานและดูแลร์่กษาทัี�ตอบสนองความต้องการ์ของลูกค้า ขณะเดียวก่นก็สอดคล้องก่บ Trend 
Fashion ทัี�เป็นทัี�ต้องการ์ของตลาดเป้าหมายด้วย 

 2. กลย๊ทัธ์ร์าคา ม๊่งร์่กษาร์ะด่บส่ดส่วนร์าคาและค๊ณภาพิให้อยู่ในร์ะด่บทัี�เหมาะสม การ์ใชั่้นโยบายการ์แข่งข่นด้านร์าคาจะใชั่้ก่บ
การ์บร์ิหาร์สินค้าล้าสม่ยเป็นสำาค่ญ่ เพิื�อให้ลูกค้าเกิดความม่�นใจในการ์ซีื�อผลิตภ่ณฑ์์ของบร์ิษ่ทั

3. กลย๊ทัธ์การ์จ่ดจำาหน่าย มีการ์จ่ดจำาหน่ายผลิตภ่ณฑ์์ในห้างสร์ร์พิสินค้าช่ั่�นนำาทั่�วปร์ะเทัศเพืิ�อให้เข้าถึึงกล๊่มเป้าหมายได้อย่าง 
ทั่�วถึึง โดยจะเน้นการ์นำาเสนอค๊ณค่าของผลิตภ่ณฑ์์ โดยนว่ตกร์ร์มใหม่ แฟ์ชั่่�น ทัี�ทั่นสม่ย ค๊ณภาพิดี ร์าคาทัี�เหมาะสม มีการ์จ่ดโชั่ว์สินค้าทัี�สวยงามมี 
Concept ในการ์นำาเสนอทัี�โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่งข่น และดึงดูดความสนใจของลูกค้า และมีการ์จ่ดพิน่กงานขายทัี�ผ่านการ์อบร์มด้านผลิตภ่ณฑ์์
และการ์บร์ิการ์เป็นอย่างดีในจ๊ดขายเพิื�อแนะนำาผลิตภ่ณฑ์์ และให้บร์ิการ์ทัี�ดีทั่�งร์ะหว่างการ์ขายและการ์ให้บร์ิการ์หล่งการ์ขาย

4.  กลย๊ทัธ์การ์ส่งเสริ์มการ์ขาย ให้ความสำาค่ญ่การ์ทัำาโฆษณา ปร์ะชั่าส่มพิ่นธ์ และนำาเสนอความเคลื�อนไหวของสินค้าใหม่ใน 
ฤดกูาล โดยการ์สร้์างเร์ื�องร์าวของการ์สง่เสริ์มการ์ขายทีั�สอดคล้องความต้องการ์และเปน็ทีั�สนใจของลูกค้า และแตกต่างจากคูแ่ขง่ มกีาร์นำาเสนอนวต่กร์ร์ม
ใหม่ๆ  ร์วมท่ั�งแคมเปญ่การ์ตลาด เพิื�อชั่ว่ยเหลอืสง่คมทีั�กล๊ม่ตลาดเปา้หมายใหค้วามสนใจ  และทัำาให้ไดร้์บ่ทัร์าบอยา่งต่อเน่�อง โดยผา่นสื�อตา่งๆ กจิกร์ร์ม 
ณ จ๊ดขาย  โดยเน้นชั่ื�อเสียง ค๊ณภาพิ และความน่าเชั่ื�อถึือของผลิตภ่ณฑ์์เป็นสำาค่ญ่

5. การ์ให้บริ์การ์ เพืิ�อให้ลูกค้าเกิดความพึิงพิอใจ บริ์ษ่ทัฯเน้นการ์ให้บริ์การ์ ณ จ๊ดขาย ต่�งแต่ลูกค้าเริ์�มเข้าร้์านค้า จนออกจากร้์านค้า 
โดยม๊่งหว่งให้ลูกค้าเกิดความพิึงพิอใจและปร์ะทั่บใจมากทัี�ส๊ด

6. การ์ร์่บปร์ะก่น เพิื�อให้ลูกค้าเกิดความพิึงพิอใจ บร์ิษ่ทัฯเน้นการ์ให้บร์ิการ์หล่งการ์ขายทัี�จะต้องให้บร์ิการ์ทัี�ร์วดเร์็วและปร์ะทั่บใจ  
และยินดีเปลี�ยนสินค้าให้ลูกค้าทัี�เกิดความไม่พิึงพิอใจในค๊ณภาพิของผลิตภ่ณฑ์์ 

 - ลักษัณะกลุ่มลูกค้าเปี้าหมาย
บร์ษ่ิทัฯ จด่จำาหน่ายเคร์ื�องแตง่กายบ๊ร์ษ๊หลากหลายแบร์นด์ในตำาแหน่งทัางการ์ตลาดทีั�แตกต่างกน่ กร์ะจายเขา้สูห่ลาย Segment 

ของตลาด มีแบร์นด์ทัี�มีความเข้มแข็ง ทัำาให้สามาร์ถึคร์อบคร์องส่วนแบ่งทัางการ์ตลาด และสามาร์ถึกร์ะจายความเสี�ยงทัี�จะเกิดขึ�นได้
กล๊่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภ่ณฑ์์มีหลาย Segment ขึ�นก่บ Positioning ของผลิตภ่ณฑ์์ ทั่�งน้� ผลิตภ่ณฑ์์ทั่�งหมดของบร์ิษ่ทั 

คร์อบคล๊มกล๊่มลูกค้าเป้าหมายทัี�เป็นส๊ภาพิบ๊ร์๊ษ ว่ย 25 - 50 ปี ฐานะปานกลางค่อนข้างสูง (ร์ะด่บ C ขึ�นไป) ส่วนใหญ่่เป็นเจ้าของกิจการ์ พิน่กงาน
บร์ิษ่ทั น่กศึกษา มีร์สนิยมทัางแฟ์ชั่่�นค่อนข้างร์่วมสม่ย และชั่อบแต่งต่ว

โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท



26 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

 - การจัดิ์จำาหน่ายและชิ่องทางการจำาหน่าย
บร์ิษ่ทัฯ ใชั่้การ์จ่ดจำาหน่าย ผ่านคนกลาง คือ ห้างสร์ร์พิสินค้า ห้างดิสเคาน์สโตร์์  ซีึ�งบร์ิษ่ทัฯ มีอำานาจในการ์ต่อร์อง  เน่�องจาก

กล๊่มผลิตภ่ณฑ์์เคร์ื�องแต่งกายชั่ายส่วนใหญ่่ทัี�บร์ิษ่ทัฯ จ่ดจำาหน่ายเป็นทัี�ร์ู้จ่ก และยอมร์่บของผู้บร์ิโภค และบร์ิษ่ทัฯ มีการ์สร์้างกิจกร์ร์มทัางการ์ตลาด
อย่างสมำ�าเสมอ นอกจากน้� บร์ิษ่ทัฯ ย่งเพิิ�มชั่่องทัางจำาหน่าย ซีึ�งอยู่พิื�นทัี�นอกห้างสร์ร์พิสินค้าเพิื�อร์องร์่บกล๊่มผู้บร์ิโภคเพิิ�มขึ�น ผ่าน Shop ของบร์ิษ่ทั 
ชั่่องทัางการ์ขายทัางทัีวี และ E-Commerce  อย่างไร์ก็ดี บร์ิษ่ทัฯ มีนโยบายในการ์พิ่ฒนาธ๊ร์กิจร์่วมก่นก่บคู่ค้า เพิื�อให้เกิดปร์ะโยชั่น์ด้วยก่นทั่�ง 2 ฝ่่าย 
และเกิดปร์ะโยชั่น์สูงส๊ดต่อผู้บร์ิโภค

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
- สภาพการแข่งขัน

ในชั่่วงปีทัี�ผ่านมาตลาดเคร์ื�องแต่งกายชั่ายในห้างสร์ร์พิสินค้า ลดลงปร์ะมาณ 15% เมื�อเทัียบก่บปีทัี�แล้ว ในปี 2564 การ์บร์ิโภค
ซีื�อสินค้าเสื�อผ้าย่งคงชั่ะลอต่วอย่างมาก เน่�องจากสถึานการ์ณ์การ์แพิร์่ร์ะบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ห้างสร์ร์พิสินค้าเกือบทั๊กจ่งหว่ดทั่�วปร์ะเทัศปิด
การ์ใหบ้ร์กิาร์ช่ั่�วคร์าวเปน็เวลา 2 เดอืน และผูบ้ร์โิภคสว่นใหญ่่ร์ะมด่ร์ะวง่เกี�ยวกบ่การ์จบ่จา่ยใชั่ส้อยมากขึ�น ปร์ะกอบกบ่ปจัจย่ทัางดา้นเศร์ษฐกจิทีั�ชั่ะลอ
ต่วทั่�วโลก และน่กทั่องเทัี�ยวต่างชั่าติทัี�ลดลงอย่างมาก และผู้บร์ิโภคย่งคงพิิถึีพิิถึ่นในการ์เลือกซีื�อสินค้าทัี�มีค๊ณภาพิมากขึ�น โดยคำานึงถึึงนว่ตกร์ร์มใหม่
ของสินค้าอย่างต่อเน่�อง

นอกจากน้� ผู้ผลิตส่วนใหญ่่ ม๊่งเน้นแต่การ์ใชั่้กลย๊ทัธ์ทัางด้านร์าคา ลด แลก แจก แถึม เพิื�อเพิิ�มยอดขาย และลดภาร์ะสต็อก
ทัี�มีอยู่โดยแทับจะไม่มีการ์ทัำาการ์ตลาดด้านอื�นๆ ทัำาให้กล๊่มผู้ผลิตต้องม๊่งพิ่ฒนาปร์ะสิทัธิภาพิการ์ผลิตทัี�ทัำาให้เกิดการ์บร์ิหาร์ต้นทั๊นให้ลดลง และคล่อง
ต่วในการ์จ่ดการ์เพิื�อจะสร์้างความสามาร์ถึในการ์แข่งข่น และมีงบปร์ะมาณในการ์ทัำากิจกร์ร์มการ์ตลาดเพิื�อให้เกิดความได้เปร์ียบในร์ะยะยาว

 - จำานวนและขนาดิ์ของคู่แข่งขัน 
มีจำานวนของสินค้าเคร์ื�องแต่งกายชั่ายร์ะด่บกลางขึ�นไป อยู่ในตลาดปร์ะมาณ 65 แบร์นด์ แต่เกิดการ์ทัดแทัน โดยแบร์นด์นำา

เข้าจากต่างปร์ะเทัศมาแทันทัี�แบร์นด์ในปร์ะเทัศทัี�ไม่สามาร์ถึแข่งข่นในตลาดได้

- สถุานภาพและศัักยภาพในการแข่งขันของบริษััท  
บร์ิษ่ทัฯ ย่งมีความได้เปร์ียบในการ์แข่งข่น  ด่งน้�
1. บร์ิษ่ทัฯ มีการ์สร์้าง Portfolio ของกล๊่มผลิตภ่ณฑ์์เคร์ื�องแต่งกายชั่ายให้มีความคร์อบคล๊มกล๊่มตลาดเป้าหมายในหลาย  

Segment  ทัำาให้เกิดการ์กร์ะจายทัี�คร์อบคล๊มการ์คร์องตลาดเคร์ื�องแต่งกายชั่ายและเกิดด๊ลต่อร์องในการ์จ่ดจำาหน่าย
2. ผลิตภ่ณฑ์์ของบร์ิษ่ทัเป็นทัี�ร์ู้จ่กและยอมร์่บในด้านชั่ื�อเสียงและค๊ณภาพิ
3.  ผลติภณ่ฑ์ข์องบร์ษ่ิทัมีการ์พิฒ่นาและคดิคน้นวต่กร์ร์มใหม่ๆ  เขา้สูต่ลาดไดเ้พิร์าะไดร้์บ่การ์สนบ่สนน๊จากผูผ้ลติร์ายใหญ่่ของ

ปร์ะเทัศ (ซีึ�งเป็นกล๊่มบร์ิษ่ทัในเคร์ือ) มีการ์ขยายโร์งงานทัี�ร์องร์่บการ์เติบโต  โดยมีต่�งแต่ โร์งงานทัอผ้า จนถึึง โร์งงานผลิตเสื�อสำาเร์็จร์ูป เพิื�อสน่บสน๊น
ให้บร์ิษ่ทัมีศ่กยภาพิในการ์สร์้างส่วนแบ่งทัางการ์ตลาดทัี�เติบโตขึ�นอย่างต่อเน่�อง

4. บร์ิษ่ทัฯ มีบ๊คคลากร์ทัี�เข้มแข็ง มีหล่กคิดและความม๊่งม่�นทัี�จะบร์ิหาร์งานให้บร์ร์ล๊ตามเป้าหมาย และพิร์้อมทัี�จะเร์ียนร์ู้และ
พิ่ฒนาตนเองอย่างต่อเน่�อง

5. บร์ิษ่ทัฯ มีนโยบายนำา Big Data มาวิเคร์าะห์ข้อมูลและพิฤติกร์ร์มการ์ซีื�อของลูกค้า (Descritive Analysis) และทัำาการ์
พิยากร์ณ์ไปข้างหน้าถึึงความต้องการ์ของลูกค้าในอนาคต (Predictive Analysis) เพิื�อตอบสนองความต้องการ์ของผู้บร์ิโภคให้ดียิ�งขึ�น

 - แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
แม้สภาวะกำาล่งซืี�อทีั�เคยซีบเซีาต่อเน่�อง แต่อ๊ตสาหกร์ร์มมีแนวโน้มทีั�จะทัร์งต่วหร์ือเติบโตได้ เพิร์าะผู้บร์ิโภคให้ความใส่ใจใน

การ์แต่งกายมากขึ�น ขณะเดียวก่นภาวการ์ณ์แข่งข่นก็จะร์๊นแร์งมากขึ�น เน่�องจากจำานวนคู่แข่งข่นจากต่างปร์ะเทัศเพิิ�มมากขึ�น ร์วมทั่�งสินค้าร์าคาถึูก
จากปร์ะเทัศจีนเข้ามาแข่งข่นในตลาดมากขึ�น ทัำาให้คู่แข่งข่นในตลาดต้องทัำาการ์วิเคร์าะห์ถึึงสภาพิตลาดและพิฤติกร์ร์มผู้บริ์โภคในแต่ละพืิ�นทีั� มีการ์
สร์้าง Innovation ในมิติต่างๆ ทั่�งด้านผลิตภ่ณฑ์์ การ์สื�อสาร์ การ์ทัำาการ์ตลาด ร์วมถึึงการ์ ค้นหาจ๊ดแข็งของต่วสินค้า และกล๊่มลูกค้าเป้าหมายให้เจอ  
ซีึ�งเป็นปัจจ่ยสำาค่ญ่ทัี�จะทัำาให้ผู้ปร์ะกอบการ์สามาร์ถึปร์่บกลย๊ทัธ์ให้ธ๊ร์กิจอยู่ร์อดได้ ภายใต้เกมการ์แข่งข่นในตลาดทัี�มีความร์้อนแร์งเพิิ�มมากขึ�น

(3) การจัดิ์หาผลิตภัณฑ์์ของบริษััท
บร์ิษ่ทัฯ จ่ดหาผลิตภ่ณฑ์์จากโร์งงานผู้ผลิตสำาค่ญ่ 3 บร์ิษ่ทั คือ
1. บร์ิษ่ทั ธนูล่กษณ์ จำาก่ด (มหาชั่น) ผู้ผลิต เสื�อเชั่ิ�ต เสื�อยืด สูทั เคร์ื�องหน่ง กร์ะเป๋า
2. บร์ิษ่ทั ปร์ะชั่าอาภร์ณ์ จำาก่ด (มหาชั่น) ผู้ผลิต เสื�อยืด กางเกง 
3. บร์ิษ่ทั บางกอก โตเกียว ซี็อคส์ จำาก่ด ผู้ผลิตถึ๊งเทั้า
ซึี�งเทัคโนโลยทีีั�ใชั่ใ้นการ์ผลติเปน็เทัคโนโลยรี์ะดบ่กลาง มกีาร์ใชั่ก้ำาลง่คนในการ์ผลติพิอสมควร์ขณะเดยีวกน่กม็กีาร์พิฒ่นานำาเคร์ื�องจก่ร์

อ่ตโนม่ติเข้ามาใชั่้ เพิื�อให้กร์ะบวนการ์ผลิตทั่นสม่ยและมีปร์ะสิทัธิภาพิมากขึ�น
นอกจากน้� กล๊ม่บริ์ษ่ทัผู้ผลิตมจีด่ต่�งโร์งงานในเขตส่งเสริ์มการ์ลงท๊ัน โซีน 3 ทัำาใหไ้ดส้ทิัธพิิเิศษจาก BOI  ซึี�งจะทัำาใหเ้กดิความได้เปรี์ยบ

ในการ์พิ่ฒนาต้นทั๊นได้มากขึ�นด้วย
บร์ิษ่ทัฯ ให้ความสำาค่ญ่ต่อการ์วิจ่ยและพ่ิฒนาผลิตภ่ณฑ์์ โดยม๊่งหว่งทีั�จะตอบสนองความต้องการ์ของผู้บริ์โภคให้มากทีั�ส๊ด โดยการ์

พิ่ฒนาร์ูปแบบสีส่นมีอย่างต่อเน่�องตามแนวโน้มของแฟ์ช่ั่�นทีั�เกิดขึ�นในอ๊ตสาหกร์ร์มเสื�อผ้า โดยร์วบร์วมข้อมูลท่ั�งจากย๊โร์ป อเมร์ิกา และญี่�ป่๊น เป็น
แนวทัางในการ์พิ่ฒนาให้สอดคล้องก่บผู้บร์ิโภคของไทัย นอกจากน้�บร์ิษ่ทัฯ ย่งให้ความสำาค่ญ่ต่อการ์สร์้างนว่ตกร์ร์มใหม่ๆในหลายด้านเพิื�อตอบสนอง
ความสะดวกสบายในการ์ใชั่้งานของผู้บร์ิโภคด้วย

(4) งานท่�ยังไม่ไดิ์้ส่งมอบ
-  ไม่มี  -
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1.2.3 ทรัพย์สินท่�่ใชิ้ในการปีระกอบธุรกิจ

1. ทรัพย์สินท่�่ใชิ้ในการปีระกอบธุรกิจ
ปร์ากฏิตามเอกสาร์แนบ 4 ทัร์่พิย์สินทัี�ใชั่้ในการ์ปร์ะกอบธ๊ร์กิจและร์ายละเอียดเกี�ยวก่บร์ายการ์ปร์ะเมินร์าคาทัร์่พิย์สิน
       

2. นโยบายการลงทุนในบริษััทย่อย และบริษััทร่วม
บร์ษ่ิทัฯ  ลงท๊ันในห้๊นบร์ษ่ิทัต่าง ๆ   โดยมีวต่ถึป๊ร์ะสงค์เพิื�อสร้์างมูลค่าเพิิ�มให้แก่บร์ษ่ิทัฯ ในร์ะยะยาว  กจิการ์ ทีั�บร์ษ่ิทัฯ ร์ว่มลงท๊ันจะปร์ะกอบ

ธร๊์กิจทีั�เสร์มิกบ่ธร๊์กิจทีั�บร์ษ่ิทัในกล๊ม่ดำาเนนิการ์อยูห่รื์อเป็นธร๊์กิจทีั�บร์ษ่ิทัฯ คาดวา่จะเข้าไปดำาเนนิการ์ในอนาคต เน่�องจากเล็งเห็นถึงึศก่ยภาพิในการ์ทัำา
กำาไร์ โดยบร์ิษ่ทัฯจะได้ร์่บผลตอบแทันในร์ูปของเงินปันผล 

กิจการ์ทัี�บร์ิษ่ทัฯ เข้าลงทั๊น ปร์ะกอบด้วย 3 สายธ๊ร์กิจหล่ก คือ สายธ๊ร์กิจการ์ผลิต สายธ๊ร์กิจจ่ดจำาหน่าย และสายธ๊ร์กิจบร์ิการ์และอื�น ๆ  โดย  
ณ ว่นทัี�  31 ธ่นวาคม 2564 บร์ิษ่ทัฯ ลงทั๊นในบร์ิษ่ทัย่อย จำานวน 3 บร์ิษ่ทั และบร์ิษ่ทัร์่วม 7 บร์ิษ่ทั

นโยบายและวิธีปฏิิบ่ติในการ์ส่งผู้บร์ิหาร์ของบร์ิษท่ั เข้าไปเป็นกร์ร์มการ์บร์ิษ่ทัในบร์ิษ่ทัย่อย   มีบทับาทัอำานาจหน้าทัี�ในการ์กำาก่บและบร์ิหาร์
งานของบร์ิษ่ทัย่อย กำาหนดให้ใชั่้นโยบายบ่ญ่ชั่ีตามบร์ิษ่ทัใหญ่่ และในการ์ทัำากิจกร์ร์มใดๆ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของบร์ิษ่ทัใหญ่่ ซึี�งเป็นบร์ิษ่ทั 
จดทัะเบียนในตลาดหล่กทัร์่พิย์แห่งปร์ะเทัศไทัย

นอกจากน้�บริ์ษ่ทัฯ  ได้กำาหนดให้บ๊คคลทีั�ได้ร์บ่แต่งต่�งจากบริ์ษ่ทัฯ ตอ้งดูแลให้บริ์ษ่ทัย่อยมีการ์ปฏิบ่ิติและเปิดเผยข้อมูลสำาคญ่่ตามหลก่เกณฑ์์
ตา่งๆ ในลก่ษณะเดยีวกบ่หลก่เกณฑ์ที์ั�บร์ษ่ิทัฯ ปฏิบ่ิติ อาทัเิชั่น่ การ์ทัำาร์ายการ์ทีั�เกี�ยวโยงกน่ การ์ไดม้าหร์อืจำาหนา่ยไปซึี�งสินทัร์พ่ิย์  หร์อืการ์ทัำาร์ายการ์
สำาค่ญ่อื�นๆ

ส่วนการ์ลงทั๊นในบร์ิษ่ทัร์่วม เป็นการ์ร์่วมลงทั๊นในกิจการ์ของบร์ิษ่ทัในเคร์ือและบร์ิษ่ทัอื�น ๆ บร์ิษ่ทัฯ ไม่มีอำานาจควบค๊มกิจการ์ในบร์ิษ่ทัทัี�
ลงทั๊น การ์บร์ิหาร์งานของบร์ิษ่ทัด่งกล่าวขึ�นอยู่ก่บคณะกร์ร์มการ์ของแต่ละบร์ิษ่ทั

นโยบายและวิธีปฏิิบ่ติในการ์ส่งบ๊คคลเพืิ�อเป็นต่วแทันของบร์ิษ่ทัไปดำาร์งตำาแหน่งกร์ร์มการ์บร์ิษ่ทั ผู้บร์ิหาร์ ในบร์ิษ่ทัร่์วมหร์ือบร์ิษ่ทัลงท๊ัน  
บร์ิษ่ทัในเคร์ือสหพิ่ฒน์มีทัีมผู้บร์ิหาร์ร์ะด่บสูงเป็นผู้พิิจาร์ณาว่า บร์ิษ่ทัอื�นน่�นปร์ะกอบธ๊ร์กิจอะไร์ มีความจำาเป็นต้องให้กร์ร์มการ์บร์ิษ่ทัหร์ือผู้บร์ิหาร์จาก
บร์ษ่ิทัใดบร์ษ่ิทัหนึ�งในกล๊ม่เข้าไปเป็นตว่แทันของกล๊ม่ในฐานะผูร่้์วมลงท๊ันหร์อืตามสญ่่ญ่าร่์วมท๊ันหร์อืไม ่หากจำาเปน็ตอ้งสง่จะพิจิาร์ณากร์ร์มการ์บริ์ษ่ทั
หร์ือผู้บร์ิหาร์ในกล๊่มทัี�มีความร์ู้ ความสามาร์ถึ และมีความชั่ำานาญ่ในธ๊ร์กิจน่�น ๆ  

บร์ิษ่ทัฯ มีมาตร์การ์ในการ์ป้องก่นความเสี�ยงจากการ์ลงท๊ัน โดยแต่งต่�งบ๊คคลซึี�งอยู่ในบร์ิษ่ทัร์่วมหร์ืออยู่ในบร์ิษ่ทัทีั�ทัำาธ๊ร์กิจเกี�ยวเน่�องก่บ
กจิการ์ทีั�ลงท๊ันเปน็ศนูยด์แูลเงนิลงท๊ันคอยตดิตามตร์วจสอบงบการ์เงิน และขอ้มลูสถึานการ์ณ์ของบร์ษ่ิทัทีั�ลงท๊ัน เพิื�อทัร์าบปัญ่หาทีั�เกดิขึ�นและร์ายงาน
ให้บร์ิษ่ทัและผู้ถึือห๊้นในกล๊่มทัร์าบปีละคร์่�ง และร์ายงานทั่นทัีทัี�เกิดเหต๊การ์ณ์ผิดปกติหร์ือวิกฤติ เพิื�อชั่่วยก่นหาแนวทัางแก้ไข อีกทั่�งในการ์ปร์ะชั่๊มคณะ
กร์ร์มการ์บร์ษ่ิทัและคณะกร์ร์มการ์บร์หิาร์ปร์ะช๊ั่มอยา่งสมำ�าเสมอในผลการ์ดำาเนนิงานของกจิการ์ทีั�บร์ษ่ิทัลงท๊ันอยูโ่ดยเนน้ยำ�าในธร๊์กจิทีั�ขาดท๊ัน หาวธิกีาร์
ทัี�ทัำาให้บร์ิษ่ทัน่�นๆ ได้หล๊ดพิ้นจากธ๊ร์กร์ร์มทัี�ขาดทั๊น เพิื�อผลกำาไร์ทัี�ย่�งยืนในธ๊ร์กิจน่�นๆ
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1.3 โครงสร้างการถุือหุ้นของกลุ่มบริษััท

1.3.1 โครงสร้างการถุือหุ้นของกลุ่มบริษััท

(1) บร์ิษ่ทัฯ มีบร์ิษ่ทัย่อย 3 และบร์ิษ่ทัร์่วม 7 บร์ิษ่ทั

ชิื�อบริษััท ปีระกอบธุรกิจ
ICC  ถุือหุ้น (%)

บริษััทย่อย บริษััทร่วม

  1. บจ. ด่บเบิ�ลยู บี อาร์์ อี พิ่ฒนาอส่งหาร์ิมทัร์่พิย์ 99.9997 -

  2. บจ. ไหมทัอง ผลิตและจำาหน่ายเสื�อผ้าสำาเร์็จร์ูป 58.16 -

  3. บจ. เวิลด์คลาส เร์นทั์ อะคาร์์ ร์ถึเชั่่า - 25.00

  4. บจ. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล เลทัเธอร์์ แฟ์ชั่่�น ผลิตสินค้าทัี�ทัำาจากหน่งแทั้และหน่งเทัียม - 28.00

  5. บจ. ร์่วมอิสสร์ะ พิ่ฒนาอส่งหาร์ิมทัร์่พิย์ - 25.00

  6. บจ. บ๊ญ่ แคปปิตอลโฮลดิ�ง ลงทั๊น - 32.00

  7. Canchana International Co., Ltd.  
(ร์าชั่อาณาจ่กร์ก่มพิูชั่า)  

จ่ดจำาหน่ายสินค้า 60.00 -

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

ลงทั๊นในอส่งหาร์ิมทัร์่พิย์ - 49.00

  9. ร์่วมอิสสร์ะ ดีเวล็อปเมนทั์ โร์งแร์ม - 25.00

10. บจ. ร์่กษาความปลอดภ่ย ไทัยซีีคอม ร์่กษาความปลอดภ่ย - 25.50

ชิื�อบริษััท
ICC ถุือหุ้น

(%)
ถุือหุ้นใน ICC  

(%)
ธุรกิจคล้ายหรือ
เก่�ยวเน่�องกัน

ถุือหุ้นไขว้ บริษััทย่อย บริษััทร่วม

  1. บมจ. สหพิ่ฒนาอินเตอร์์โฮลดิ�ง 9.97 24.81 - √ - -

  2. บมจ. สหพิ่ฒนพิิบูล 10.55 8.53 √ √ - -

  3. บมจ. ไทัยวาโก้ 5.09 3.80 √ √ - -

  4. บมจ. ธนูล่กษณ์ 11.09 3.44 √ √ - -

  5. บมจ. โอ ซีี ซีี 19.73 0.55 √ √ - -

  6. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์์เนชั่่�นแนล       
เอนเตอร์์ไพิร์ส์

14.61 0.35 √ √ - -

  7. บมจ. ทัีพิีซีีเอส 10.43 0.46 √ √ - -

  8. บมจ. ปร์ะชั่าอาภร์ณ์ 5.25 0.12 √ √ - -

  9. บมจ. ฟ์าร์์อีสทั์ เฟ์มไลน์ ดีดีบี 10.14 0.29 √ √ - -

10. บจ. เฟ์ิสทั์ยูไนเต็ดอินด่สตร์ี 9.12 0.35 - √ - -

11. บจ. ไอ.ดี.เอฟ์. 9.00 9.53 - √ - -

12. บจ. ไทัเกอร์์ ดิสทัร์ิบิวชั่่�น แอนด์ โลจิสติคส์ 19.90 - √ - - -

13. บจ. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล แลบบอร์าทัอร์ีส์ 19.56 1.10 √ √ - -

14. บจ. ไทัยอร์๊ซี 4.17 0.04 √ √ - -

15. บจ. ภ่ทัยาอ๊ตสาหกิจ 5.33 0.14 √ √ - -

16. บจ. ไลอ้อน (ปร์ะเทัศไทัย) 12.00 0.07 √ √ - -

17. บจ. ไข่ ไอ.ทัี. เซีอร์์วิส 10.00 - √ - - -

18. บจ. ไหมทัอง 58.16 - √ - √ -

19. บจ. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล เลทัเธอร์์ แฟ์ชั่่�น 28.00 - √ - - √

(2) บร์ิษ่ทัเกี�ยวข้อง บร์ิษ่ทัย่อย และบร์ิษ่ทัร์่วมทัี�ทัำาธ๊ร์กิจคล้ายหร์ือเกี�ยวเน่�องก่น และการ์ถึือห๊้นไขว้ร์ะหว่างก่น 
ณ 31 ธ่นวาคม 2564
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ชิื�อบริษััท
ICC ถุือหุ้น

(%)
ถุือหุ้นใน ICC  

(%)
ธุรกิจคล้ายหรือ
เก่�ยวเน่�องกัน

ถุือหุ้นไขว้ บริษััทย่อย บริษััทร่วม

20. บจ. ชั่้อป โกลบอล (ปร์ะเทัศไทัย) 17.42 - √ - - -

21. Canchana International Co., Ltd.
(ร์าชั่อาณาจ่กร์ก่มพิูชั่า)

60.00 - √ - √ -

ลำาดิ์ับ ชิื�อบริษััท ท่�ตั�ง ปีระเภทธุรกิจ
ปีระเภท

หุ้น
จำานวนหุ้นท่�
ออกจำาหน่าย

จำานวนหุ้น
ท่�ถุือ

จำานวนเงิน
ท่�ลงทุน

สัดิ์ส่วน (%)
การถุือหุ้น

บริษััทขาย

 1. สหพิ่ฒนพิิบูล กร์๊งเทัพิฯ อ๊ปโภคบร์ิโภค สาม่ญ่ 330,000,000 34,830,158 2,211,715,033.00 10.55

(ร์าคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2564)

2. โอ ซีี ซีี กร์๊งเทัพิฯ ต่วแทันจำาหน่าย สาม่ญ่ 60,000,000 11,839,980 116,031,804.00 19.73

(ร์าคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2564) 

*3. INTERNATIONAL 
COMMERCIAL  
COORDINATION (HK)

ฮ่องกง ต่วแทันจำาหน่าย สาม่ญ่ 50,000 9,500 4,109,700.00 19.00

4. เบทัเตอร์์เวย์ (ปร์ะเทัศไทัย) กร์๊งเทัพิฯ ขายตร์ง สาม่ญ่ 10,000,000 1,648,375 104,314,361.65 16.48

5. แฟ์ร์ี�แลนด์สร์ร์พิสินค้า นคร์สวร์ร์ค์ ห้างสร์ร์พิสินค้า สาม่ญ่ 1,000,000 106,200 15,930,000.00 10.62

6. ยู ซีี ซีี อูเอะชั่ิม่า คอฟ์ฟ์ี�  
(ปร์ะเทัศไทัย)

กร์๊งเทัพิฯ ร้์านกาแฟ์ UCC และ 
จ่ดจำาหน่าย

กาแฟ์สำาเร็์จรู์ป
เเละกาแฟ์บด 
ตามสำาน่กงาน

สาม่ญ่ 150,000 15,000 1,500,000.00 10.00

7. อี.พิี.เอฟ์. กร์๊งเทัพิฯ ต่วแทันจำาหน่าย,
ขายปลีก

สาม่ญ่ 65,000 6,500 390,000.00 10.00

 8. ไข่ ไอ.ทัี. เซีอร์์วิส กร์๊งเทัพิฯ ปร์ะกอบและขาย 
เครื์�องคอมพิิวเตอร์์

สาม่ญ่ 400,000 40,000 1,125,600.00 10.00

9. มอร์์แกน เดอ ทั่ว
(ปร์ะเทัศไทัย)

กร์๊งเทัพิฯ ต่วแทันจำาหน่าย
เคร์ื�องแต่งกาย  
และเคร์ื�องหน่ง

ส๊ภาพิบ๊ร์๊ษ - สตร์ี 
ยี�ห้อ “มอร์์แกน”

สาม่ญ่ 400,000 48,000 4,800,000.00 12.00

10. ไดโซี ซี่งเกียว 
(ปร์ะเทัศไทัย) 

กร์๊งเทัพิฯ ค้าปลีกสินค้าอ๊ปโภค
บร์ิโภค นานาชั่นิด         

ในร์าคาเดียว

สาม่ญ่ 28,000,000 3,249,474 32,494,740.00 11.61

11. ชั่ิเซีโด้ โปร์เฟ์สชั่่�นแนล 
(ไทัยแลนด์)

กร์๊งเทัพิฯ ธ๊ร์กิจเสร์ิมสวย 
นำาเข้าและส่งออก
สินค้าเครื์�องสำาอาง

สาม่ญ่ 7,000,000 1,050,000 10,500,000.00               15.00

12. ชั่้อป โกลบอล 
(ปร์ะเทัศไทัย)

กร์๊งเทัพิฯ TV Shopping    
(ขายสินค้าผ่าน

โทัร์ท่ัศน์ดาวเทีัยม)

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

*13. CANCHANA
INTERNATIONAL

ก่มพิูชั่า จ่ดจำาหน่ายสินค้า สาม่ญ่ 1,000 600 13,825,570.00 60.00

รวม 447,916,000 54,733,787 2,705,736,808.65

หมายเหต๊ : บร์ิษ่ทัฯ มีโคร์งสร์้างการ์ถึือห๊้นแบบไขว้ หร์ือโคร์งสร์้างการ์ถึือห๊้นแบบปิร์ามิด เน่�องจากเป็นล่กษณะการ์ปร์ะกอบธ๊ร์กิจของบร์ิษ่ทัทัี�มีมา
ต่�งแต่ก่อนเข้าจดทัะเบียนในตลาดหล่กทัร์่พิย์แห่งปร์ะเทัศไทัย แต่การ์ถึือห้๊นไขว้ด่งกล่าวไม่มีล่กษณะเป็นการ์ถึือห้๊นไขว้ร์ะหว่างก่นทีั�ข่ด
หร์ือแย้งก่บหล่กเกณฑ์์ ข้อ 14 ตามปร์ะกาศคณะกร์ร์มการ์กำาก่บตลาดทั๊น ทัี� ทัจ.28/2551 เร์ื�องการ์ขออน๊ญ่าตและการ์อน๊ญ่าตให้เสนอ
ขายห๊้นทัี�ออกใหม่

(3) ชืั่�อ สถึานทีั�ต่�ง ปร์ะเภทัธร๊์กิจ จำานวนและชั่นดิห้๊นท่ั�งหมดทีั�ออกจำาหนา่ยแล้วของนิตบ๊ิคคลทีั�บร์ษ่ิทัถึอืห้๊นต่�งแต่ร์อ้ยละ 10 ขึ�นไปของจำานวน
ห๊้นทัี�จำาหน่ายได้แล้วทั่�งหมดของนิติบ๊คคลน่�น

หมายเหต๊ : * เงินลงทั๊นในต่างปร์ะเทัศ

โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท
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ลำาดิ์ับ ชิื�อบริษััท ท่�ตั�ง ปีระเภทธุรกิจ
ปีระเภท

หุ้น
จำานวนหุ้นท่�
ออกจำาหน่าย

จำานวนหุ้น
ท่�ถุือ

จำานวนเงิน
ท่�ลงทุน

สัดิ์ส่วน (%)
การถุือหุ้น

บริษััทผลิต

 1. ทัีพิีซีีเอส กร์๊งเทัพิฯ ผ้าลูกไม้ปัก, 
ฟ์องน�ำา

สาม่ญ่ 108,000,000  11,261,720  174,556,660.00 10.43

 (ร์าคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2564)

2. เอส แอนด์ เจ
อินเตอร์์เนชั่่�นแนล       
เอนเตอร์์ไพิร์ส์

กร์๊งเทัพิฯ เครื์�องสำาอาง สาม่ญ่ 149,930,828 21,897,781  618,612,313.25 14.61

 ( ร์าคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2564 )

3. ธนูล่กษณ์ กร์๊งเทัพิฯ เครื์�องหน่ง, 
เครื์�องปร์ะด่บ

สาม่ญ่ 120,000,000 13,307,040 224,888,976.00 11.09

(ร์าคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2564)

4. ไลอ้อน (ปร์ะเทัศไทัย) กร์๊งเทัพิฯ ผงซี่กฟ์อก สาม่ญ่ 5,000,000 600,000  60,000,000.00 12.00

5. ร์าชั่าอูชั่ิโน กร์๊งเทัพิฯ ผ้าขนหนู สาม่ญ่ 1,215,000 165,150 16,322,496.00 13.59

6. แชั่มป์เอชั่ กร์๊งเทัพิฯ เสื�อผ้า สาม่ญ่ 400,000 50,000 5,000,000.00 12.50

7. เอชั่ แอนด์ บี อินเตอร์์
เทั็กซี์

กร์๊งเทัพิฯ ต๊�กตาผ้า สาม่ญ่ 400,000 76,000 7,600,000.00 19.00

 8. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล 
เลทัเธอร์์แฟ์ชั่่�น

กร์๊งเทัพิฯ ร์องเท้ัาหน่ง สาม่ญ่ 500,000 140,000 21,727,300.00 28.00

9. โทัเทัิลเวย์อิมเมจ กร์๊งเทัพิฯ เคร์ื�องหน่ง สาม่ญ่ 200,000 20,000  2,000,000.00 10.00

10. ทั้อปเทัร์็นด์ แมนูแฟ์ค
เจอร์ิ�ง  

ชั่ลบ๊ร์ี บร์ร์จ๊ภ่ณฑ์์พิลา
สติค

สาม่ญ่ 1,200,000 216,000 43,200,000.00 18.00

11. เอสเอสดีซีี (ไทัเกอร์์
เทั็กซี์)

ปร์าจีนบ๊ร์ี ฟ์อกย้อม สาม่ญ่ 3,240,000 634,552 33,135,122.78 19.58

12. ไทัยอาร์าอิ ชั่ลบ๊ร์ี อะไหล่ร์ถึยนต์ สาม่ญ่ 1,260,000 135,450 14,162,504.36 10.75

13. ไทัยสปอร์์ตการ์์เมนต์ กร์๊งเทัพิฯ เสื�อผ้า สาม่ญ่ 100,000 12,000 1,200,000.00 12.00

14. ไทัยก๊ลแซี่  ปร์าจีนบ๊ร์ี เสื�อผ้ายืด สาม่ญ่ 1,800,000 288,000 28,800,000.00 16.00

15. ไทัย คิวบิค เทัคโนโลยี� ชั่ลบ๊ร์ี พิิมพิ์ลวดลาย สาม่ญ่ 400,000 76,000 7,600,000.00 19.00

16. คิวพิี (ปร์ะเทัศไทัย) กร์๊งเทัพิฯ อาหาร์ สาม่ญ่ 2,630,000 283,231 27,596,500.00 10.77

17. ไทัยทัาเคดะเลซี กร์๊งเทัพิฯ ผ้าลูกไม้ สาม่ญ่ 1,270,000  162,000 20,482,860.00 12.76

18. ไทัซี่นฟ์ูดส์ กร์๊งเทัพิฯ ผลิตและจำาหน่าย           
น�ำาผลไม้ “กรี์นเมทั” 
และผู้แทันจำาหน่าย     
ขนมปัง "โฮมมี�"

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

19. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล
แลบบอร์าทัอร์ีส์

กร์๊งเทัพิฯ เคร์ื�องสำาอาง สาม่ญ่ 24,000,000 4,694,400 336,561,800.00 19.56

20. บางกอกโตเกียวซี็อคส์ ชั่ลบ๊ร์ี ผลิตและส่งออก
ถึ๊งเทั้า

สาม่ญ่ 1,617,800 280,000 24,250,000.00 17.31

21. เอร์าว่ณสิ�งทัอ สม๊ทัร์ปร์าการ์ ผลิตเส้นด้าย และ
ทัอผ้า

สาม่ญ่ 6,214,634 1,019,978 115,714,662.91 16.41

22. ไหมทัอง กร์๊งเทัพิฯ เสื�อผ้าสตร์ี สาม่ญ่ 1,400,000 814,250 96,957,402.00 58.16

รวม 435,778,262 57,083,552 1,889,868,597.30

โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท
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ลำาดิ์ับ ชิื�อบริษััท ท่�ตั�ง ปีระเภทธุรกิจ
ปีระเภท

หุ้น
จำานวนหุ้นท่�
ออกจำาหน่าย

จำานวนหุ้น
ท่�ถุือ

จำานวนเงิน
ท่�ลงทุน

สัดิ์ส่วน (%)
การถุือหุ้น

บริษััทบริการ และอื�นๆ

 1. ฟ์าร์์อีสทั์ เฟ์มไลน์ ดีดีบี กร์๊งเทัพิฯ ทัำาโฆษณา สาม่ญ่ 7,870,000 797,800  151,582,000.00 10.14

 (ร์าคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2564)

2. แพินเอเซีียฟ์๊ตแวร์์ ชั่ลบ๊ร์ี ลงทั๊น สาม่ญ่ 540,000,000 102,112,778 234,859,389.40 18.91

 ( ร์าคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2564 )

3. สหร์่ตนนคร์ กร์๊งเทัพิฯ นิคมอ๊ตสาหกร์ร์ม สาม่ญ่ 1,800,000 225,000 22,500,000.00 12.50

4. สหอ๊บลนคร์ กร์๊งเทัพิฯ สวนอ๊ตสาหกร์ร์ม สาม่ญ่ 1,250,000 237,500 1,484,375.00 19.00

5. เค. คอมเมอร์์เชั่ียล
แอนด์ คอนสตร์่คชั่่�น

กร์๊งเทัพิฯ ก่อสร์้าง สาม่ญ่ 500,000 72,500 25,344,590.25 14.50

6. สหพิ่ฒน์เร์ียลเอสเตทั กร์๊งเทัพิฯ พิ่ฒนา
อส่งหาร์ิมทัร์่พิย์

สาม่ญ่ 36,000,000 7,164,000 140,295,000.00 19.90

7. เวิลด์คลาส เร์นทั์  
อะ คาร์์

กร์๊งเทัพิฯ เชั่่าร์ถึ สาม่ญ่
บ๊ร์ิมสิทัธิ

1,000,000 
2,800,000

211,111
738,889

19,792,935.73
73,888,900.00

25.00

 8. ดี เอฟ์ อินเตอร์์ กร์๊งเทัพิฯ เฟ์อร์์นิเจอร์์ตามส่�ง สาม่ญ่ 50,000 9,500 1,060,200.00 19.00

9. ไทัยฟ์ลายอิ�ง
เมนเทั็นแนนซี์

กร์๊งเทัพิฯ ซ่ีอมบำาร๊์งร่์กษา
เครื์�องบิน

และเฮลิคอปเตอร์์

สาม่ญ่ 20,000 3,000 300,000.00 15.00

10. ร์่วมปร์ะโยชั่น์ กร์๊งเทัพิฯ อส่งหาริ์มทัร่์พิย์ สาม่ญ่ 3,500,000 649,457 72,315,002.82 18.56

11. เทัร์ชั่เชั่อร์์ฮิลล์ ชั่ลบ๊ร์ี สนามกอล์ฟ์ สาม่ญ่ 2,000,000 240,000 16,178,000.00 12.00

12. แพินแลนด์ ชั่ลบ๊ร์ี พิ่ฒนาทัี�ดิน สาม่ญ่ 3,000,000 500,000 49,367,900.00 16.67

13. ไทัเกอร์์ ดิสทัร์ิบิวชั่่�น
แอนด์ โลจิสติคส์

กร์๊งเทัพิฯ ขนส่งและ
คล่งสินค้า

สาม่ญ่ 2,000,000 398,000 6,982,399.12 19.90

14. วาเซีดะ เอ็ดดูเคชั่่�น
(ไทัยแลนด์)

กร์๊งเทัพิฯ โร์งเร์ียนภาษาและ
ว่ฒนธร์ร์มญ่ี�ป๊่น

สาม่ญ่ 200,000 21,427 2,142,700.00 10.71

15. ร์่กษาความปลอดภ่ย
ไทัยซีีคอม

กร์๊งเทัพิฯ ร์่กษาความ
ปลอดภ่ย

สาม่ญ่
บ๊ร์ิมสิทัธิ

3,788,572 
766

966,282
-

196,982,375.50
-

25.50

16. ร์่วมอิสสร์ะ กร์๊งเทัพิฯ พิ่ฒนา
อส่งหาร์ิมทัร์่พิย์

สาม่ญ่ 4,200,000 1,049,997 104,999,700.00 25.00

17. บ๊ญ่ แคปปิตอลโฮลดิ�ง กร์๊งเทัพิฯ ลงทั๊น สาม่ญ่ 70,000,000 22,399,999 223,999,990 32.00

18. ด่บเบิ�ลยู บี อาร์์ อี กร์๊งเทัพิฯ พิ่ฒนา
อส่งหาร์ิมทัร์่พิย์

สาม่ญ่ 500,000 499,997 49,999,700.00  100.00

19. บีเอ็นซีี เร์ียลเอสเตทั กร์๊งเทัพิฯ พิ่ฒนา
อส่งหาร์ิมทัร์่พิย์

สาม่ญ่ 2,400,000 400,000 40,000,000.00 16.67

*20. NANAN CAMBO
SOLUTION

ก่มพิูชั่า ลงทั๊นใน
อส่งหาร์ิมทัร์่พิย์

สาม่ญ่ 1,000 490 6,475,840.00 49.00

21. สห โตคิว คอร์์ปอเร์ชั่่�น ชั่ลบ๊ร์ี พิ่ฒนา
อส่งหาร์ิมทัร์่พิย์

สาม่ญ่ 792,000 95,040 95,040,000.00 12.00

*22. TIGER MK LOGISTICS 
(MYANMAR)

เมียนมาร์์ โลจิสติกส์ สาม่ญ่ 30,000 5,400 1,786,320.00 18.00

23. ร์่วมอิสสร์ะ 
ดีเวล็อปเมนทั์

กร์๊งเทัพิฯ โร์งแร์ม สาม่ญ่ 4,800,000 1,399,997 119,999,700.00 25.00

24. เวิลด์เบสทั์ คอร์์ปอเร์ชั่่�น กร์๊งเทัพิฯ เชั่่าร์ถึ สาม่ญ่ 500,000 50,000 5,000,000.00 10.00

25. สห แคปปิตอล ทัาวเวอร์์ กร์๊งเทัพิฯ พิ่ฒนา
อส่งหาร์ิมทัร์่พิย์

สาม่ญ่ 50,000,000 5,000,000 275,000,000.00 10.00

โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท
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ลำาดิ์ับ ชิื�อบริษััท ท่�ตั�ง ปีระเภทธุรกิจ
ปีระเภท

หุ้น
จำานวนหุ้นท่�
ออกจำาหน่าย

จำานวนหุ้น
ท่�ถุือ

จำานวนเงิน
ท่�ลงทุน

สัดิ์ส่วน (%)
การถุือหุ้น

รวม 739,002,338 145,248,164 1,937,377,017.82

ยอดิ์รวมทั�งสิ�น 1,622,696,600 257,065,503 6,532,982,423.77

หัก ค่าเผื�อผลขาดิ์ทุนจากการดิ์้อยค่าของเงินลงทุน 154,609,999.75

บวก กำาไร/(ขาดิ์ทุน)จากการปีรับมูลค่ายุติธรรม 4,023,085,444.46

สุทธิ 1,622,696,600 257,065,503 10,401,457,868.48

หมายเหต๊ : * เงินลงทั๊นในต่างปร์ะเทัศ

โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท

1.3.2 บุคคลท่�อาจม่ความขัดิ์แย้งถุือหุ้นในบริษััทย่อยหรือบริษััทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำานวนหุ้น
      ท่�ม่สิทธิออกเส่ยงของบริษััท

บร์ิษ่ทัฯ  ลงทั๊นในบร์ิษ่ทัต่าง ๆ  โดยมีว่ตถึ๊ปร์ะสงค์เพิื�อสร์้างมูลค่าเพิิ�มให้ก่บบร์ิษ่ทัในร์ะยะยาว กิจการ์ ทัี�บร์ิษ่ทัฯ ร์่วมลงทั๊นจะปร์ะกอบธ๊ร์กิจ
ทีั�เสร์ิมก่บธ๊ร์กิจทีั�บร์ิษ่ทัในกล๊่มดำาเนินการ์อยู่หร์ือเป็นธ๊ร์กิจทีั�บร์ิษ่ทัคาดว่าจะเข้าไปดำาเนินการ์ในอนาคต เน่�องจากเล็งเห็นถึึงศ่กยภาพิในการ์ทัำากำาไร์   
โดยบร์ิษ่ทัฯจะได้ร์่บผลตอบแทันในร์ูปของเงินปันผล 

ณ ว่นทัี�  31 ธ่นวาคม 2564 บร์ิษ่ทัฯ ลงทั๊นในบร์ิษ่ทัย่อย จำานวน 3 บร์ิษ่ทั  และบร์ิษ่ทัร์่วม 7 บร์ิษ่ทั กิจการ์ทัี�บร์ิษ่ทัฯ เข้าลงทั๊น ปร์ะกอบ
ด้วย 3 สายธ๊ร์กิจหล่ก คือ สายธ๊ร์กิจการ์ผลิต สายธ๊ร์กิจจ่ดจำาหน่าย และสายธ๊ร์กิจบร์ิการ์และอื�นๆ   

สำาหร์บ่การ์ลงท๊ันในบร์ษ่ิทัยอ่ยและบร์ษ่ิทัร์ว่มดง่กลา่ว  ถึงึแมจ้ะเปน็การ์ลงท๊ันร์ว่มกบ่บ๊คคลทีั�อาจมคีวามข่ดแยง้ของบร์ษ่ิทั  แตค่ณะกร์ร์มการ์
บร์ิษ่ทัได้พิิจาร์ณาแล้วเชั่ื�อว่า โคร์งสร์้างการ์ถึือห๊้นด้งกล่าวเหมาะสม สอดคล้องก่บนโยบายและกลย๊ทัธ์การ์ลงทั๊นของบร์ิษ่ทั เป็นไปเพิื�อปร์ะโยชั่น์ทัี�ดี
ทัี�ส๊ด และส่งเสร์ิมธ๊ร์กิจของบร์ิษ่ทั

ทั่�งน้� บร์ิษ่ทัฯ มีสิทัธิในฐานะผู้ถึือห๊้นในการ์บร์ิหาร์จ่ดการ์เงินลงทั๊นของบร์ิษ่ทั  ตามส่ดส่วนการ์ถึือห๊้นทัี�บร์ิษ่ทัถึืออยู่ในแต่ละบร์ิษ่ทัอย่างอิสร์ะ  
และในฐานะบร์ิษ่ทัจดทัะเบียนในตลาดหล่กทัร์่พิย์ฯ บร์ิษ่ทัฯ ยึดม่�นในการ์ปฏิิบ่ติต่อผู้ถึือห๊้นทั๊กร์ายอย่างเทั่าเทัียมก่น เป็นธร์ร์ม และคำานึงถึึงปร์ะโยชั่น์
ของบร์ิษ่ทั และผู้ถืึอห้๊นท๊ักร์ายเป็นสำาค่ญ่ โดยปฏิิบ่ติตามมาตร์การ์กำาก่บดูแลและควบค๊มภายในทีั�ดี ร์วมถึึงมาตร์การ์ดำาเนินการ์เกี�ยวก่บการ์เข้าทัำา
ร์ายการ์ทัี�อาจมีความข่ดแย้งทัางผลปร์ะโยชั่น์สูงส๊ด  และในการ์อน๊ม่ติร์ายการ์ทัี�อาจมีความข่ดแย้งทัางผลปร์ะโยชั่น์ต้องได้ร์่บอน๊ม่ติจากคณะกร์ร์มการ์
บร์ิษ่ทั และผ่านการ์พิิจาร์ณาจากคณะกร์ร์มการ์ตร์วจสอบให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหล่กทัร์่พิย์ฯ เพิื�อให้ม่�นใจว่าการ์เข้าทัำาร์ายการ์ด่งกล่าว  
สมเหต๊สมผลมีข้อตกลงทีั�มีเงื�อนไขการ์ค้าทั่�วไปเสมือนการ์ทัำาร์ายการ์ก่บบ๊คคลภายนอก และเพิื�อปร์ะโยชั่น์สูงส๊ดของบร์ิษ่ทั อีกท่ั�งเพิื�อให้เกิดความ
โปร่์งใสและความเป็นธร์ร์มในการ์เข้าทัำาร์ายการ์ทีั�เกี�ยวโยงกน่  ท่ั�งน้� กร์ร์มการ์บริ์ษ่ทัทีั�มสีว่นได้เสียไม่มสีทิัธิออกเสียงในการ์เข้าทัำาร์ายการ์ทีั�อาจมีความ
ข่ดแย้งทัางผลปร์ะโยชั่น์ข้างต้น

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถุือหุ้นใหญ่
บริ์ษ่ทัฯ ปร์ะกอบธ๊ร์กิจต่วแทันจำาหน่ายสินค้าอ๊ปโภคบริ์โภค ผลิตภ่ณฑ์์ของบริ์ษ่ทัหลากหลายปร์ะเภทั อาทิั เครื์�องสำาอาง BSC Cosmetology  

ชั่๊ดชั่่�นในสตร์ีวาโก้ เสื�อผ้าบ๊ร์๊ษ แอร์์โร์ว์ ลาคอสทั์ กีลาโร์ชั่ คร์อบคล๊มผลิตภ่ณฑ์์ปร์ะเภทัเคร์ื�องสำาอาง เคร์ื�องหอม เสื�อผ้าสตร์ี - บ๊ร์๊ษและอ๊ปกร์ณ์กีฬา 
เสื�อผ้าเด็ก เคร์ื�องหน่ง นาฬิิกา ร์วมถึึงนำ�าดื�ม นำ�านมถึ่�วเหลืองร์สต่างๆ และผลิตภ่ณฑ์์เสร์ิมอาหาร์ ฯลฯ 

ผู้ถึือห๊้นร์ายใหญ่่ของบร์ิษ่ทั คือ บร์ิษ่ทั สหพิ่ฒนาอินเตอร์์โฮลดิ�ง จำาก่ด (มหาชั่น) ซีึ�งเป็นบร์ิษ่ทัในเคร์ือสหพิ่ฒน์ ปร์ะกอบธ๊ร์กิจการ์ลงทั๊นใน
ธ๊ร์กิจสินค้าอ๊ปโภค  การ์ลงทั๊นในธ๊ร์กิจอาหาร์และเคร์ื�องดื�ม และการ์พิ่ฒนาสวนอ๊ตสาหกร์ร์ม  และลงทั๊นในธ๊ร์กิจอื�นๆ

บร์ษ่ิทัฯ มกีาร์ทัำาธร๊์กร์ร์มร่์วมกบ่บร์ษ่ิทัในเครื์อสหพิฒ่น์  โดยธ๊ร์กร์ร์มดง่กล่าวส่วนใหญ่่เป็นการ์ทัำาธร๊์กร์ร์มปกติทัางการ์ค้า เพิื�อเสริ์มสร้์างความ
แข็งแกร์่ง และเป็นการ์บูร์ณาการ์ การ์ดำาเนินธ๊ร์กิจ ต่�งแต่ต้นนำ�า - กลางนำ�า - ปลายนำ�า ตลอด Supply Chain เพิื�อการ์พิ่ฒนาอย่างย่�งยืน

ทั่�งน้� การ์ทัำาธ๊ร์กร์ร์มด่งกล่าว บร์ิษ่ทัฯ ปฏิิบ่ติตามกฎหมาย ข้อกำาหนด ตลอดจนร์ะเบียบในการ์ทัำาร์ายการ์ร์ะหว่างก่นอย่างเคร์่งคร์่ด โดยเป็น
ร์ายการ์ทัี�มีร์าคาและเงื�อนไขทัางการ์ค้าทัี�ไม่ก่อให้เกิดการ์ถึ่ายเทัผลปร์ะโยชั่น์ 
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ลำาดิ์ับ รายชิื�อ จำานวนหุ้นท่�ถุือ %

1. *บร์ิษ่ทั สหพิ่ฒนาอินเตอร์์โฮลดิ�ง จำาก่ด (มหาชั่น) 72,092,990 24.81

2. *บร์ิษ่ทั ไอ.ดี.เอฟ์. จำาก่ด 27,724,910 9.54

3.  นายวีร์พิ่ฒน์ พิูนศ่กดิ�อ๊ดมสิน 25,937,940 8.93

4. *บร์ิษ่ทั สหพิ่ฒนพิิบูล จำาก่ด (มหาชั่น) 24,777,100 8.53

5. *บร์ิษ่ทั ไทัยวาโก้ จำาก่ด (มหาชั่น) 11,097,070 3.82

6.  บร์ิษ่ทั ยู.บี.อ๊ตสาหกร์ร์มเคมี จำาก่ด 10,667,400 3.67

7.  บร์ิษ่ทั ยูน้เว็ลธ์ จำาก่ด 10,154,550 3.49

8. *บร์ิษ่ทั ธนูล่กษณ์ จำาก่ด (มหาชั่น) 10,006,070 3.44

9.  บร์ิษ่ทั ยูน้เวอร์์สบิวตี� จำาก่ด 9,953,920 3.43

  10. *นายบ๊ณยสิทัธิ� โชั่คว่ฒนา 6,558,940 2.26

 รวม 208,970,890 71.90

ลำาดิ์ับ รายชิื�อ จำานวนหุ้นท่�ถุือ %

1. บร์ิษ่ทั  สินภร์าดร์  จำาก่ด  43,150 47.95

2. บร์ิษ่ทั  สหพิ่ฒนพิิบูล  จำาก่ด  (มหาชั่น) 17,644 19.60

3. บร์ิษ่ทั  ว่ตสดร์ม่ย  จำาก่ด 11,250 12.50

4. บร์ิษ่ทั  ไอ.ซีี.ซีี.  อินเตอร์์เนชั่่�นแนล  จำาก่ด (มหาชั่น) 8,100 9.00

 รวม 80,144 89.05

  ผู้ถึือห๊้นอื�นๆ 9,856 10.95

 รวม 90,000 100.00

ชิ่วงจำานวนหุ้นท่�ถุือ      
2564 2563

จำานวนรายท่�ถุือ % จำานวนรายท่�ถุือ %

      1 - 100 489 36.33 490    35.82

       101 - 500 389 28.90 397    29.02

       501 - 1,000 85     6.32 91    6.65

    1,001 - 3,000 115 8.54 119      8.70

    3,001 - 5,000   51      3.79  52       3.80

       5,001 - ขึ�นไป 217 16.12 219     16.01

รวม  1,346   100.00 1,368    100.00

หมายเหต๊ :  1. ผู้ลงท๊ันสามาร์ถึดูข้อมูลผู้ถืึอห้๊นสูงส๊ด 10 ร์ายแร์ก ณ ว่นปิดสม๊ดทัะเบียนผู้ถืึอห้๊นปัจจ๊บ่นได้จาก website ของบริ์ษ่ทั (http:// www.icc.co.th)  
   ก่อนการ์ปร์ะชั่๊มสาม่ญ่ผู้ถึือห๊้นปร์ะจำาปี  

 2. *ผู้ถึือห๊้นเคร์ือสหพิ่ฒน์
 3. ผู้ถึือห๊้นร์ายใหญ่่ของบร์ิษ่ทั ไอ.ดี.เอฟ์. จำาก่ด ด่งน้�

1.3.4 ผู้ถุือหุ้น

ผู้ถุือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถึือห๊้นสูงส๊ด 10 ร์ายแร์ก ณ ว่นปิดสม๊ดทัะเบียนผู้ถึือห๊้น 11 มีนาคม 2564 (กล๊่มผู้ถึือห๊้นทัี�จ่ดตามมาตร์า 258 แล้ว)

การกระจายการถุือหุ้นตามจำานวนรายท่�ถุือ
โดยแบ่งชั่่วงจำานวนห๊้นทัี�ถึือตามจำานวนร์ายของผู้ถึือห๊้น ด่งร์ายละเอียด

โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท
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ปีระเภทของบุคคล
2564 2563

จำานวนหุ้นท่�ถุือ % จำานวนหุ้นท่�ถุือ %

บร์ิษ่ทั จำาก่ด และ บร์ิษ่ทัมหาชั่น จำาก่ด 49,453,330 17.01 49,438,830 17.01

ธนาคาร์พิาณิชั่ย์และสถึาบ่นการ์เงิน 15,980 0.01 15,980 0.01

บ๊คคลภายนอกทั่�วไปทัี�มิใชั่่พิน่กงานบร์ิษ่ทั 18,500,874 6.37 18,567,003 6.39

พิน่กงานบร์ิษ่ทั 13,704,425 4.71 13,725,075 4.72

บร์ิษ่ทั ศูนย์ร์่บฝ่ากหล่กทัร์่พิย์ (ปร์ะเทัศไทัย) จำาก่ด

- น่กลงทั๊นในปร์ะเทัศ    206,521,901 71.06 206,141,822 70.93

- น่กลงทั๊นต่างปร์ะเทัศ 2,437,220 0.84 2,745,020 0.94

รวม 290,633,730 100.00 290,633,730 100.00

การกระจายการถุือหุ้นตามปีระเภทของบุคคลท่�ถุือ
โดยแบ่งปร์ะเภทัของบ๊คคลทัี�ถึือตามจำานวนห๊้นทัี�ถึืออยู่ ด่งร์ายละเอียด

1.4 จำานวนทุนจดิ์ทะเบ่ยนและทุนชิำาระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษััท ทุนจดิ์ทะเบ่ยน / ทุนชิำาระแล้ว / จำานวนหุ้น
1) บร์ิษ่ทัมีทั๊นจดทัะเบียน 500,000,000.- บาทั เร์ียกชั่ำาร์ะแล้ว 290,633,730.- บาทั

แบ่งเป็นห๊้นสาม่ญ่ 290,633,730 ห๊้น ห๊้นบ๊ร์ิมสิทัธิ - ห๊้น มูลค่าห๊้นละ 1.- บาทั
ณ 28 เมษายน 2546  เปลี�ยนแปลงมูลค่าห๊้นสาม่ญ่ทัี�ตร์าไว้ จากเดิมห๊้นละ 10 บาทั เป็นห๊้นละ 1.- บาทั

2) ห๊้นปร์ะเภทัอื�นทัี�มีสิทัธิหร์ือเงื�อนไขแตกต่างจากห๊้นสาม่ญ่
- ไม่มี -

1.5 การออกหลักทรัพย์อื�น

- ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปีันผล

- บริษััท
บร์ิษ่ทัฯ มีเจตนาอ่นแน่วแน่จะร์่กษาอ่ตร์าการ์จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถึือห๊้นในอ่ตร์าห๊้นละ 0.20 บาทัต่อปี (เทั่าก่บ 20% ของร์าคา PAR) ทั่�งน้�ขึ�น
อยู่ก่บผลการ์ดำาเนินงานของบร์ิษ่ทัและภาวะเศร์ษฐกิจเป็นหล่ก

- บริษััทย่อย
- ไม่่ม่ี -

ข้อมูลการจ่ายเงินปีันผล

*ปีี 2564
จ่าย ปีี 2565

ปีี 2563
จ่าย ปีี 2564

ปีี 2562
จ่ายเงินปีันผล
ระหว่างกาล
จ่าย ปีี 2563

ปีี 2561
จ่าย ปีี 2562

 ปีี 2560
จ่าย ปีี 2561

อ่ตร์ากำาไร์ส๊ทัธิต่อห๊้น (บาทั) 0.36 0.01 2.39 3.17 2.75

อ่ตร์าเงินปันผลต่อห๊้น (บาทั) 0.35 0.25 0.70 1.21 1.10

อ่ตร์าการ์จ่ายเงินปันผลต่อกำาไร์ส๊ทัธิ (%) 96.87 3,865.13 29.26 38.20 40.04

หมายเหต๊ : * ทีั�ปร์ะช๊ั่มคณะกร์ร์มการ์บริ์ษ่ทั มีมติให้จ่ายเงินปันผลห้๊นละ 0.35 บาทั และจะนำาเสนอต่อทีั�ปร์ะช๊ั่มสาม่ญ่ผู้ถืึอห้๊น
  ซึี�งกำาหนดให้มีขึ�นในว่นทีั� 25 เมษายน 2565

โคุรงสร้างเเละการดิ์ำาเน่นงานของกลุ่มบัริษััท
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 2. การบริหารจัดิ์การความเส่�ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่�ยง

บร์ิษ่ทั ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำาก่ด (มหาชั่น) เห็นความสำาค่ญ่ของการ์บร์ิหาร์ความเสี�ยงทัี�มีปร์ะสิทัธิภาพิ และปร์ะสิทัธิผล เพิื�อส่งผล
ให้บร์ิษ่ทัเจร์ิญ่เติบโตอย่างย่�งยืน ภายใต้การ์เปลี�ยนแปลงท่ั�งปัจจ่ยภายนอก เชั่่น ความเสี�ยงจากสภาพิเศร์ษฐกิจภายในปร์ะเทัศ และเศร์ษฐกิจโลก  
การ์เมือง ความผ่นผวนทัางการ์เงิน  กฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่างๆ โร์คร์ะบาด  การ์แข่งข่นทัี�น่บว่นยิ�งทัวีความร์๊นแร์งมากขึ�น ร์วมถึึงการ์เปลี�ยนแปลง
ด้านเทัคโนโลยีสาร์สนเทัศทีั�มีบทับาทัและปร์่บเปลี�ยนอย่างร์วดเร์็ว และการ์เปลี�ยนแปลงของปัจจ่ยภายในต่างๆ เชั่่น  การ์บร์ิหาร์ความเสี�ยงด้าน 
ปฏิิบ่ติงาน  การ์บร์ิหาร์จ่ดการ์ข้อมูลภายใน เป็นต้น  โดยบร์ิษ่ทัฯ เชั่ื�อม่�นว่า การ์บร์ิหาร์ความเสี�ยงองค์กร์เป็นกร์ะบวนการ์ทัี�สร์้างความเชั่ื�อม่�นต่อการ์
บร์ร์ล๊เป้าหมายภายใต้การ์เปลี�ยนแปลง  ป้องก่นหร์ือลดอ๊ปสร์ร์ค และผลกร์ะทับจากความเสี�ยง  ตอบสนองต่อความต้องการ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท๊ักกล๊่ม และสร้์างมูลค่าทัางธ๊ร์กิจได้ คณะกร์ร์มการ์บริ์ษ่ทั จึงได้แต่งต่�งคณะกร์ร์มการ์บริ์หาร์ความเสี�ยง และกำาหนดให้คณะกร์ร์มการ์บริ์หาร์ 
ความเสี�ยงมีความร์่บผิดชั่อบด่งน้�

1. บ่งชั่ี�ปร์ะเภทัและล่กษณะของความเสี�ยงจากการ์ดำาเนินธ๊ร์กิจของบร์ิษ่ทัในปัจจ๊บ่นและความเสี�ยงทัี�มีแนวโน้มจะเกิดขึ�นในอนาคต
2. เสนอแนะมาตร์การ์กำาก่บและควบค๊มความเสี�ยงในการ์ปฏิิบ่ติหน้าทัี�ของผู้ทัี�เกี�ยวข้องในการ์ดำาเนินธ๊ร์กิจทัางด้านต่างๆ ของบร์ิษ่ทั
3. เสนอแนะให้คณะกร์ร์มการ์บร์ิษ่ทัแต่งต่�งบ๊คลากร์จากภายในบร์ิษ่ทั  หร์ือจากภายนอกบร์ิษ่ทั  ตามความเหมาะสม  เพิื�อปฏิิบ่ติหน้าทัี�บร์ิหาร์

ความเสี�ยงอย่างต่อเน่�องในกิจกร์ร์มทัี�พิิจาร์ณาว่า มีผลกร์ะทับต่อสถึานภาพิของบร์ิษ่ทั อย่างมีน่ยสำาค่ญ่ เชั่่น การ์วิเคร์าะห์ความเสี�ยงในการ์
ลงท๊ันปร์ะเภทัต่างๆ ของบร์ิษ่ทั เสนอแนะมาตร์การ์ในการ์บร์ิหาร์ความเสี�ยง ติดตามและปร์ะเมินผลตอบแทันจากการ์ลงท๊ัน ภายใต้ 
การ์กำาก่บดูแลของคณะกร์ร์มการ์บร์ิหาร์ความเสี�ยง  เป็นต้น

4. คณะกร์ร์มการ์บริ์หาร์ความเสี�ยงจ่ดให้มีปร์ะช๊ั่มอย่างน้อยเดือนละ 1 คร์่�ง ซึี�งปร์ะธานคณะกร์ร์มการ์บริ์หาร์ความเสี�ยงอาจเชิั่ญ่ปร์ะช๊ั่ม 
เพิิ�มเติมได้และสามาร์ถึเชั่ิญ่กร์ร์มการ์บร์ิหาร์ความเสี�ยง หร์ือผู้บร์ิหาร์ทัี�เกี�ยวข้องเข้าร์่วมปร์ะชั่๊มตามความเหมาะสม

5. สร์๊ปผลการ์ดำาเนินงานให้คณะกร์ร์มการ์บร์ิษ่ทัทัร์าบไตร์มาสละ 1 คร์่�ง
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2.2 ปีัจจัยความเส่�ยงต่อการดิ์ำาเนินธุรกิจของบริษััท

1. ความเส่�ยงเก่�ยวกับปีระสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนสินค้า
ในด้านปัจจ่ยความเสี�ยงต่าง ๆ ทัี�อาจเกิดขึ�นและส่งผลกร์ะทับต่อการ์ดำาเนินธ๊ร์กิจ บร์ิษ่ทัฯ ให้ความสำาค่ญ่ และวางแผนการ์บร์ิหาร์ความเสี�ยง

อย่างเป็นร์ะบบ โดยคร์อบคล๊มในด้านต่าง ๆ ด่งน้�
ความเสี�ยงเร์ื�องการ์ผลิตสินค้าให้มีค๊ณภาพิและตร์งตามเวลาและการ์บร์ิหาร์ต้นทั๊นสินค้าตามทัี�บร์ิษ่ทักำาหนด

- มาตรการปี้องกัน 
เลือกบริ์ษ่ทัผู้ผลิตทีั�บริ์หาร์งานตามมาตร์ฐานสากล  ISO 9001 ทัำาให้ม่�นใจได้ว่าบริ์ษ่ทัคู่ค้าจะมีแนวทัางในการ์ทัำางานทีั�เป็นร์ะบบ และทัำาตาม 

นโยบายการ์ผลิตสินค้าทีั�บร์ิษ่ทักำาหนดได้ เพิื�อเป็นการ์ร์่บปร์ะก่นทีั�จะส่งสินค้าตามเป้าหมาย ซึี�งบร์ิษ่ทัผู้ผลิตเหล่าน้�ล้วนก่อต่�งขึ�นด้วยนโยบายการ์
สน่บสน๊นซีึ�งก่นและก่น  และเป็นบร์ิษ่ทัในเคร์ือสหพิ่ฒน์  สามาร์ถึเสร์ิมสร์้างความแข็งแกร์่งของก่นและก่น  และเพิิ�มศ่กยภาพิในการ์แข่งข่น  สามาร์ถึ
วางแผนร์ว่มกน่ในการ์แกป้ญั่หาอยา่งทัน่ทัว่งทั ีและใหผู้ผ้ลติเร์ง่เจร์จาตอ่ร์องและจด่หาผูผ้ลติทัดแทันในกร์ณที้ั�ผูผ้ลติเสนอร์าคาทีั�ไม่สามาร์ถึแขง่ข่นได้
เพิื�อให้เกิดความสามาร์ถึในการ์แข่งข่น  
      

2. ความเส่�ยงเก่�ยวกับการบริหารสินค้าในร้านค้า
ความเสี�ยงด้านการ์บร์ิหาร์สินค้าไม่สมด๊ลก่บความต้องการ์ของลูกค้า เชั่่น มีสต็อกสินค้าเกินความต้องการ์ของลูกค้า และไม่มีสินค้าจำาหน่าย

เมื�อลูกค้าต้องการ์ กำาล่งซืี�อทีั�ผ่นผวนจากสถึานการ์ณ์การ์แพิร่์ร์ะบาดของโร์คติดเชืั่�อไวร์่ส  COVID-19  ทัำาให้เกิดความเสี�ยงในการ์บริ์หาร์สินค้าใน 
ร้์านค้าท๊ักช่ั่องทัาง ซึี�งมีผลกร์ะทับต่อยอดขาย และโอกาสทัางการ์ตลาด กอปร์ก่บการ์เปลี�ยนแปลงของตลาดออนไลน์ทีั�ร์วดเร็์ว ทัำาให้การ์วางแผนการ์ผลิต 
ต้องมีความคล่องต่วมากขึ�น พิร์้อมร์่บสถึานการ์ณ์ทัี�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ทั่�งร์ูปแบบแฟ์ชั่่�น และจำานวนการ์ผลิต

- มาตรการปี้องกัน 
1. บร์ิษ่ทัฯ นำาร์ะบบ  Quick Response Management  System หร์ือ QRMS  เข้ามาชั่่วยเพิิ�มศ่กยภาพิในการ์บร์ิหาร์สินค้าและสต็อกอย่าง

มปีร์ะสิทัธภิาพิ ดว้ยร์ะบบ QRMS น้� บริ์ษ่ทัฯ สามาร์ถึติดตามยอดขายและสต็อกสนิคา้เป็นร์ายวน่ในท๊ักร์า้นค้า ขอ้มูลทีั�ไดน้ำามาวิเคร์าะห์ความต้องการ์
ของตลาด ตดิตามความเคลื�อนไหวของสนิคา้ เพิื�อลดการ์สญู่เสยีโอกาสในการ์ขาย สามาร์ถึเปดิขายสนิคา้ได้อยา่งถูึกต้อง ร์วดเร์ว็ ตร์งกบ่ความตอ้งการ์
ของตลาด และสามาร์ถึปร์่บเปลี�ยนแผนงานการ์ผลิต เพิื�อบร์ิหาร์การ์ผลิตและการ์จำาหน่ายอย่างมีปร์ะสิทัธิภาพิ

2. เพืิ�อลดความเสี�ยงในการ์บริ์หาร์สต็อกสินคา้ บริ์ษ่ทัฯ ใช้ั่ร์ะบบเติมสนิคา้อ่ตโนมต่ ิ(Auto Replenishment) โดยนำาร์ะบบ QRMS มาปร์ะย๊กต์
ใชั่อ้ยา่งมีปร์ะโยชั่น์และเตม็ปร์ะสทิัธิภาพิในการ์บร์หิาร์สนิค้าในร้์านคา้ให้สมบรู์ณม์ากยิ�งขึ�น เพิื�อให้มสีนิค้าตร์งตามความตอ้งการ์ของลกูค้าดว้ยปร์มิาณ
ทัี�เหมาะสม ทัำาให้หน้าร์้านมีสต็อกทัี�สมด๊ลก่บการ์ขาย

3. ความเส่�ยงเก่�ยวกับชิ่องทางการจัดิ์จำาหน่าย
บร์ิษ่ทัฯ ดำาเนินธ๊ร์กิจโดยขายผ่านชั่่องทัางหล่กทัี�มีความจำาก่ดของพิื�นทัี�และสาขา

- มาตรการปี้องกัน 
1. บร์ิษ่ทัฯ มีนโยบายร์๊กขยายชั่่องทัางการ์ขายผ่าน Discount Store มากขึ�น ร์วมทั่�งปร์่บเปลี�ยนร์ะบบการ์ขายและการ์ส่�งสินค้าให้เหมาะสม

ก่บความต้องการ์และกำาล่งซีื�อของกล๊่ม Discount Store แนวทัางน้�ใชั่้ก่บทั๊กกล๊่มผลิตภ่ณฑ์์ โดยผลิตสินค้าทัี�มีร์าคาและค๊ณภาพิตร์งตามความต้องการ์
ของกล๊่มเป้าหมาย โดยเฉพิาะกล๊่มผลิตภ่ณฑ์์เสื�อผ้าซีึ�งเน้นร์ูปแบบและสีส่นตามแฟ์ชั่่�นเป็นหล่ก

2. เร์ง่ขยายชั่อ่งทัางการ์จด่จำาหน่ายใหเ้พิิ�มมากขึ�น โดยเฉพิาะกล๊ม่ลกูคา้ออนไลนที์ั�มจีำานวนเพิิ�มขึ�นอยา่งร์วดเร์ว็ ซึี�งในปทีีั�ผา่นมา มกีาร์ร์ว่ม
มือก่บ Market Places ต่างๆ เพิื�อจำาหน่ายสินค้าผ่านร์ะบบออนไลน์ นอกจากน้�ขยาย Outlet ในล่กษณะ ICC บร์ิหาร์จ่ดการ์เอง ร์ูปแบบ Specialty 
Store เพิื�อเพิิ�มศ่กยภาพิในการ์จ่ดจำาหน่ายมากขึ�น นอกเหน่อจากชั่่องทัางจ่ดจำาหน่ายผ่านทัางห้างสร์ร์พิสินค้าใหญ่่ทั่�วปร์ะเทัศ

4. ความเส่�ยงเก่�ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) ท่�เปีล่�ยนไปี
4.1 ความเปีล่�ยนแปีลงดิ์้านเทคโนโลย่

ความเสี�ยงด้านพิฤติกร์ร์มของผู้บร์ิโภคเปลี�ยนแปลงอย่างร์วดเร์็ว จากสถึานการ์ณ์การ์แพิร์่ร์ะบาดของโร์คติดเชั่ื�อไวร์่ส  COVID-19 ทัำาให้
ต้องปร์่บร์ะบบ Supply Chain ไปจนถึึงสินค้าเพิื�อให้สอดร์่บก่บพิฤติกร์ร์มของผู้บร์ิโภคในย๊ค New Normal ร์วมทั่�งการ์ใชั่้เทัคโนโลยี ตอบสนองความ
ต้องการ์ และความสะดวกสบายของผู้บร์ิโภคในการ์ใช้ั่จ่ายส่�งซืี�อทัางออนไลน์ ทัำาให้พิฤติกร์ร์มของผู้บร์ิโภคให้ความสนใจการ์เข้าถึึงโลกออนไลน์ 
เพิิ�มมากขึ�น การ์ใชั่้ Social Media เชั่่น Facebook, Line, Youtube, Instagram, Tiktok และอื�นๆ ส่งผลให้กล๊่มลูกค้าออนไลน์ขยายต่วอย่างร์วดเร์็ว 
อีกทั่�งการ์แพิร์่ร์ะบาดของโร์คติดเชั่ื�อไวร์่ส COVID-19  ย่งเข้ามาเร์่งพิฤติกร์ร์มการ์ชั่ำาร์ะเงินของผู้บร์ิโภคเข้าสู่  Cashless Society จากความกล่วของ
ผู้บริ์โภคทีั�ต้องส่มผ่สเงินสดทีั�อาจมาพิร้์อมก่บเชืั่�อโร์คต่างๆ จนเกิดการ์ใช้ั่เงินสดดิจิท่ัลมากขึ�นผ่านการ์ชั่ำาร์ะค่าสินค้าและบริ์การ์ด้วยแอปพิลิเคช่ั่น 
โมบายแบงกิ�ง อีเพิย์เมนต์ เคร์ดิตการ์์ด และอื�น ๆ นอกจากน้� การ์แพิร่์ร์ะบาดของโร์คติดเชืั่�อไวร์่ส COVID-19 ทัำาให้เกิดการ์จ่ดแสดงในร์ูปแบบ 
Internet of Things ร์วมถึึงปร์ะสบการ์ณ์ Virtual Experience ในร์ูปแบบใหม่ ๆ ส่งผลให้บร์ิษ่ทัฯ ต้องพิ่ฒนาร์ะบบ ความสามาร์ถึของบ๊คลากร์ให้ก้าว
ทั่นเทัคโนโลยี เพิื�อตอบร์่บการ์เปลี�ยนแปลงของผู้บร์ิโภคได้อย่างร์วดเร์็วทัี�ส๊ด 
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4.2 การระมัดิ์ระวังดิ์้านสุขอนามัย
จากการ์แพิร์่ร์ะบาดของโร์คติดเชั่ื�อไวร์่ส COVID-19 ทัำาให้เกิดการ์ร์ะม่ดร์ะว่งการ์ร์่กษาร์ะยะห่าง การ์เดินทัาง การ์ก่กต่วอยู่ก่บบ้าน การ์

ใชั่้จ่ายสินค้าฟ์๊่มเฟ์้อยลดน้อยลง สินค้าทั่�วไปมีการ์ซืี�อน้อยคร์่�งลงแต่ปร์ิมาณการ์ซืี�อเพิิ�มมากขึ�นในแต่ละคร์่�ง ซึี�งจะนำาไปสู่การ์บร์ิหาร์คล่งสินค้าให้ 
เพิียงพิอต่อการ์บร์ิโภค นอกจากน่�นมีการ์ใชั่้จ่ายสินค้าทัี�เกี�ยวก่บส๊ขอนาม่ยเพิิ�มมากขึ�นอย่างมีน่ยยะ

- มาตรการปี้องกัน 
1. ให้ความสำาค่ญ่ก่บการ์ค่ดเลือกสินค้าทัี�ตร์งก่บความต้องการ์ทัี�มีการ์ปร์่บเปลี�ยนอย่างร์วดเร์็ว และขยายฐานตลาดให้กว้างยิ�งขึ�น เพิื�อ

เจาะกล๊ม่ลูกคา้ทีั�ยง่ไม่เคยใช้ั่ผลติภณ่ฑ์บ์างปร์ะเภทัมาก่อน ม๊ง่หาตลาดและลูกค้าใหม่โดยออกแบบนวต่กร์ร์มสนิคา้ทีั�เหมาะสมและดึงดดูกล๊ม่ลูกคา้ใหม่ 
อาทัิ กล๊่มลูกค้าทัี�ชั่ื�นชั่อบนว่ตกร์ร์มการ์สวมใส่ เชั่่น กล๊่มลูกค้าว่ยร์๊่น สำาหร์่บกล๊่มทัี�ใชั่้เป็นปร์ะจำาก็ย่งเป็นการ์เพิิ�มความถึี�ในการ์ใชั่้ให้มากยิ�งขึ�นอีกด้วย 
และสร์้างปร์ะสบการ์ณ์การ์ซีื�อใหม่ๆ แบ่งกล๊่มลูกค้าตามพิฤติกร์ร์ม และการ์ใชั่้ social media

2. บร์ิษ่ทัฯ ทัำาการ์วิจ่ยและศึกษาพิฤติกร์ร์มของผู้บร์ิโภค ซีึ�งเปลี�ยนแปลงอย่างร์วดเร์็วทั่�งจากเทัคโนโลยี และวิกฤตการ์แพิร์่ร์ะบาดของ
โร์คติดเชืั่�อไวร์่ส COVID-19 จ่ดทัำา Focus Group เชิั่ญ่ลูกค้าเข้ามาส่มภาษณ์กล๊่มย่อย เพืิ�อสอบถึามความคิดเห็น เพิื�อนำาข้อมูลทีั�ได้จากการ์วิจ่ย
พิฤติกร์ร์มผู้บริ์โภค มาพ่ิฒนารู์ปแบบผลิตภ่ณฑ์์ใหม่ ๆ ให้สามาร์ถึตอบสนองความต้องการ์ และสอดคล้องก่บพิฤติกร์ร์มของผู้บริ์โภคในท๊ักช่ั่วงว่ย  
ทั๊กไลฟ์์สไตล์ ทั่�งด้านฟ์ังก์ชั่่�นและแฟ์ชั่่�น 

3. เพิิ�มส่ดส่วนการ์สื�อสาร์ออนไลน์มากขึ�น เพืิ�อให้สอดคล้องก่บพิฤติกร์ร์มการ์เสพิสื�อทีั�เปลี�ยนแปลงไป สร้์างความเข้าใจก่บลูกค้าท๊ักว่ย  
ทั๊กไลฟ์์สไตล์ อีกทั่�งสร์้างความน่าสนใจผ่าน Content ทัี�หลากหลาย เพิื�อเพิิ�มยอดขายออนไลน์ อีกทั่�งให้ลูกค้ามีทัางเลือกในการ์ซีื�อเพิิ�มมากขึ�น  ลูกค้า
สามาร์ถึส่�งซีื�อสินค้าได้ง่าย ตลอด 24 ชั่่�วโมง ไม่จำาเป็นต้องไปซีื�อทัี�ร์้านค้าเพิียงอย่างเดียว 

4. บร์ิษท่ัฯ ม๊ง่เน้นพิฒ่นาผลิตภณ่ฑ์ท์ัี�มคี๊ณภาพิด ีในร์าคาทัี�เหมาะสม  เพิื�อร์องร์บ่ความตอ้งการ์ของผูบ้ร์โิภคเฉพิาะกล๊่มมากขึ�น  สร์า้ง
ความร์ูสึ้กทีั�ดีใหอ้ยู่ในใจของผูบ้ริ์โภค ขณะเดียวกน่ยง่สร้์างแร์งกร์ะต๊น้ทัางการ์ตลาดทีั�นา่สนใจอยา่งตอ่เน่�อง และตร์งกบ่กล๊ม่เป้าหมายเฉพิาะเพิื�อร์ก่ษา
ฐานลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่ทัี�อยากทัดลองใชั่้มากขึ�น ร์วมถึึงการ์มีร์ะบบลูกค้าสมาชั่ิก (Customer Relationship Management) ทัี�แข็งแกร์่ง 
คือ His & Her Member

5. บร์ิษ่ทัฯ ม่๊งเน้นปร์่บปร์๊งและพ่ิฒนาร์ะบบให้มีความท่ันสม่ย ตอบโจทัย์ผู้บริ์โภค ท่ั�งด้าน E-Commerce ในเว็บไซีต์ www.icc 
shopping.com ให้ร์องร์่บการ์ใชั่้จ่ายทัางออนไลน์ได้สะดวกมากขึ�น ร์วมถึึงร์่วมมือก่บบร์ิษ่ทัพิ่นธมิตร์ บร์ิษ่ทั ไทัเกอร์์ ดิสทัร์ิบิวชั่่�น แอนด์ โลจิสติคส์ 
จำาก่ด ทีั�มีปร์ะสบการ์ณ์ในการ์ดูแลสินค้าอย่างยาวนาน ในการ์จ่ดเก็บสินค้า และจ่ดส่งสินค้าอย่างร์วดเร็์ว พิร์้อมกลไกในการ์กร์ะจายสินค้าอย่างมี
ปร์ะสิทัธิภาพิ ให้บร์ิการ์ทั่�วปร์ะเทัศ จึงเป็นคำาตอบทัี�ดีสำาหร์่บลูกค้าออนไลน์ในปัจจ๊บ่น ได้มีความม่�นใจ ปลอดภ่ย และขนส่งร์วดเร์็ว

6. การ์แพิร่์ร์ะบาดของโร์คติดเชืั่�อไวร์่ส COVID-19 ส่งผลให้หลายธ๊ร์กิจได้ร์่บผลกร์ะทับ และมีบทับาทัเปลี�ยนพิฤติกร์ร์มการ์ใชั่้จ่าย  
ความเป็นอยู่ และไลฟ์์สไตล์ของผู้บริ์โภค ส่งผลต่อวิถีึชั่ีวิตและการ์จ่บจ่ายของผู้คนเปลี�ยนไปจากเดิม ธ๊ร์กิจค้าปลีกจำาต้องร์ีบปร์่บต่ว ปร์่บโคร์งสร้์าง
กลย๊ทัธ์ให้ทั่นต่อการ์เปลี�ยนแปลงไปอย่างร์วดเร์็ว ซึี�งบริ์ษ่ทัฯ ได้พิ่ฒนาร์ะบบโคร์งสร์้างกลย๊ทัธ์ พิร์้อมปร์่บรู์ปแบบกลย๊ทัธ์การ์ตลาดใหม่ๆ เพิื�อให้
สอดคล้องก่บการ์เปลี�ยนแปลงและการ์แข่งข่น อีกท่ั�งเน้นสร้์างแบร์นด์ในสื�อดิจิตอล และเชืั่�อมร์ะบบการ์ทัำางานก่บคู่ค้าออนไลน์ อาทิั Lazada, Shopee,  
JDcentral, Robinson Central Online เพิื�อให้เชั่ื�อมโยงทั่�ง Online และ Offline พิร์้อมพิ่ฒนาผลิตภ่ณฑ์์ทัี�เหมาะสมในทั๊กชั่่องทัาง

5. ความเส่�ยงจากนโยบายเปีิดิ์เสร่ทางการค้าของภาครัฐ
จากนโยบายการ์เปิดการ์ค้าเสร์ีของภาคร์่ฐ  ทัี�ภาษีนำาเข้าในกล๊่มปร์ะเทัศอาเซีียนเป็นศูนย์ตามข้อตกลงการ์เปิดเขตเสร์ีการ์ค้าในกล๊่มอาเซีียน  

ซีึ�งสินค้าเคร์ื�องสำาอางร์วมอยู่ในกล๊่มทัี�ต้องปฏิิบ่ติตามข้อตกลงด่งกล่าวด้วย ทัำาให้ผู้ปร์ะกอบการ์ในไทัยต้องเตร์ียมต่วให้พิร์้อมในทั๊กด้าน และต้องปร์่บ
ต้นทั๊นให้ร์องร์่บก่บมาตร์ฐานด่งกล่าว

ส่งผลให้เกิดสภาวะการ์แข่งข่นทัางการ์ตลาดทีั�ร๊์นแร์งขึ�น แต่ผลกร์ะทับทีั�เกิดขึ�นต่อบริ์ษ่ทั คาดว่าจะไม่มาก เน่�องจากฐานภาษีนำาเข้าเครื์�องสำาอาง 
อยู่ทัี� 5% ซีึ�งไม่สูงมาก ด่งน่�นเมื�อเป็นศูนย์จึงกร์ะทับไม่มาก อีกทั่�งบร์ิษ่ทัฯ ย่งได้เปร์ียบด้านเทัคโนโลยีการ์ผลิตอีกด้วย  

6. ความเส่�ยงจากจำานวนนักท่องเท่�ยวหดิ์หายไปี
สินค้าทีั�บร์ิษ่ทัฯ เป็นต่วแทันนำาเข้าและจ่ดจำาหน่ายเป็นสินค้าทีั�เป็นความต้องการ์ของกล๊่มน่กทั่องเทีั�ยวจีน ร์่สเซีีย และกล๊่มปร์ะเทัศ

ตะว่นออกกลาง เมื�อจำานวนน่กทั่องเทัี�ยวหดหายไป ส่งผลกร์ะทับก่บการ์ขายของบร์ิษ่ทั โดยเฉพิาะจ่งหว่ดทัี�เน้นกล๊่มน่กทั่องเทัี�ยว

- มาตรการปี้องกัน 
1. ปร์บ่แผนสง่เสร์มิการ์ขายเนน้กล๊ม่ลกูคา้ภายในปร์ะเทัศทัดแทัน หร์อืชั่าวตา่งชั่าตทีิั�อาศย่อยู่ในปร์ะเทัศไทัย และนก่ทัอ่งเทีั�ยวกล๊ม่อื�นทีั�ย่ง

สามาร์ถึเดินทัางเข้ามาในปร์ะเทัศได้บ้าง
2. วางแผนร่์วมก่บห้างสร์ร์พิสินค้าเพืิ�อดึงน่กท่ัองเทีั�ยวทีั�อาศ่ยอยู่ในปร์ะเทัศไทัยหรื์อทัำาธ๊ร์กิจย่งเข้ามาในปร์ะเทัศให้มาทีั�ร์้าน หรื์อจ๊ดขาย 

เพิิ�มมากขึ�น
3. ใชั่้สื�อออนไลน์ต่างๆ ทัี�น่กทั่องเทัี�ยวชั่อบใชั่้ เมื�อน่กทั่องเทัี�ยวมีโอกาสกล่บเข้ามาทั่องเทัี�ยวในปร์ะเทัศได้อีกคร์่�ง
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7. ความเส่�ยงเก่�ยวกับผลกระทบต่อสิ�งแวดิ์ล้อม
บร์ิษ่ทัฯ เล็งเห็นปัญ่หาอย่างต่อเน่�อง พิร์้อมพิ่ฒนาร์ูปแบบกร์ะบวนการ์ผลิต และต่อยอดการ์อน๊ร์่กษ์และร์่กษาสิ�งแวดล้อมมาโดยตลอด

- มาตรการปี้องกัน 
1. ลดการ์ใชั่พ้ิลาสตกิในหบีหอ่บร์ร์จภ๊ณ่ฑ์ ์ลดขยะและควบคม๊ให้ปร์มิาณลดลงในท๊ักๆปี เชั่น่ การ์เลอืกทัำาแปง้ยก่ษ์ ทีั�ช่ั่วยให้ลดการ์ใชั่พ้ิลาสติก

ในบร์ร์จ๊ภ่ณฑ์์ จากทัี�ต้องใชั่้ถึึง 3 ชั่ิ�น ปร์่บลดลงเหลือเพิียง 1 ชั่ิ�น เทั่าน่�น และย่งร์ณร์งค์ลดใชั่้พิลาสติกเพิิ�มด้วยสินค้าแบบร์ีฟ์ิล เพิื�อนำาบร์ร์จ๊ภ่ณฑ์์ 
กล่บมาใชั่้ได้อีกคร์่�ง

2. พิ่ฒนาและผลิตสินค้าร์่กษ์โลก มีการ์ปร์่บสูตร์คร์ีมก่นแดดทีั�ไม่ใช้ั่สาร์เคมีทีั�ทัำาลายแนวปะการ์่งทัำาให้เกิดการ์ฟ์อกขาว และไม่ทัำาลาย 
สิ�งแวดล้อมใต้ทั้องทัะเล ปัจจ๊บ่นมีการ์ปร์ะชั่าส่มพ่ินธ์โปร์โมทัให้ปร์ะชั่าชั่นร์่บร์ู้ถึึงข้อมูลต่างๆ ของครี์มก่นแดดทีั�ทัำาลายแนวปะการ์่งทัางอ้อม เพิร์าะ 
สาร์เคมีทัี�อยู่ในเน่�อคร์ีมต่างๆ อีกทั่�งคร์ีมบำาร์๊งผิวทัี�ใชั่้สูตร์วีแกนไม่มีการ์ทัดลองในส่ตว์ใดๆ ทัดลองเฉพิาะในพิืชั่เทั่าน่�น ไม่ทัำาร์้ายส่ตว์และร์ะบบนิเวศน์
อื�นๆ บร์ิษ่ทัฯ มีการ์พิ่ฒนาสินค้าอย่างต่อเน่�องตลอดเวลาเพิื�อควบคู่ไปก่บการ์ดูแลสิ�งแวดล้อมอีกทัางด้วย

8. สินค้าล้าสมัย
บร์ิษ่ทัฯ เป็นผู้ขายสินค้าแฟ์ชั่่�นทัี�มีการ์เปลี�ยนแปลงความนิยมในต่วสินค้าอย่างร์วดเร์็ว ในปี 2564 บร์ิษ่ทัฯ มีสินค้าคงเหลือจำานวน 2,673.42 

ล้านบาทั หร์ือคิดเป็นร์้อยละ 37.25 ของสินทัร์่พิย์หม๊นเวียน และร์้อยละ 7.99 ของสินทัร์่พิย์ร์วม และมีอ่ตร์าหม๊นเวียนของสินค้าคงเหลือ 210 ว่น ซีึ�ง
อาจมคีวามเสี�ยงตอ่ความล้าสมย่ของสินคา้ทีั�ไมส่ามาร์ถึจำาหน่ายออกไปไดท้ัน่เวลา มตีน้ท๊ันในการ์บร์หิาร์จด่การ์ทีั�เพิิ�มขึ�น และต้องมกีาร์ต่�งคา่เผื�อสนิคา้
ล้าสม่ยหร์ือด้อยค่า ทัี�ทัำาให้กำาไร์ส๊ทัธิและสภาพิคล่องลดลง  อย่างไร์ก็ตามบร์ิษ่ทัฯ มีนโยบายการ์บร์ิหาร์จ่ดการ์เพิื�อไม่ให้มีสินค้าคงเหลือค้างนาน  โดย
ปร์่บกร์ะบวนการ์ Merchandise ต่�งแต่การ์ซีื�อ การ์จ่ดการ์สินค้าทัี�มีการ์เคลื�อนไหวชั่้า บร์ิษ่ทัฯ จะร์ะบายสินค้าด่งกล่าวออกไปโดยเร์่งจ่ดทัำากิจกร์ร์มส่ง
เสร์ิมการ์ขาย

 
9. การลงทุน 

บร์ิษ่ทัฯ ร์่วมลงทั๊นในกิจการ์ของบร์ิษ่ทัในเคร์ือและบร์ิษ่ทัอื�น ๆ จำานวน 115 บร์ิษ่ทั ในส่ดส่วนการ์ถึือห๊้นไม่เกินร์้อยละ 50 ของทั๊นจดทัะเบียน
ของบร์ิษ่ทัน่�น ๆ และจำานวน 3 บร์ิษ่ทั ถึือห๊้นเกินร์้อยละ 50 ของทั๊นจดทัะเบียน ซีึ�งถึือเป็นบร์ิษ่ทัย่อย มีการ์ถึือห๊้นในล่กษณะไขว้ก่นหร์ือย้อนกล่บ
ร์ะหว่างบร์ิษ่ทัในเคร์ือ บร์ิษ่ทัฯ ไม่มีอำานาจควบค๊มกิจการ์ในบร์ิษ่ทัทัี�ลงทั๊น การ์บร์ิหาร์งานของบร์ิษ่ทัด่งกล่าวขึ�นอยู่ก่บคณะกร์ร์มการ์ของแต่ละบร์ิษ่ทั 

ในการ์บริ์หาร์และต่ดสินใจการ์ลงท๊ันของบริ์ษ่ทัเป็นไปในล่กษณะของการ์ร์่วมลงท๊ันในธ๊ร์กิจทีั�เกี�ยวเน่�องก่น หรื์อเป็นห่วงโซี่อ๊ปทัานต่อก่น 
ร์วมทั่�งเป็นการ์ลงทั๊นเพิื�อกร์ะจายความเสี�ยง 

บร์ิษ่ทัฯ ได้ร์่บผลตอบแทันจากการ์ลงทั๊นในร์ูปของเงินปันผล ถึ้าบร์ิษ่ทัลงทั๊นใดขาดทั๊น บร์ิษ่ทัฯ จะบ่นทัึกต่�งค่าเผื�อผลขาดทั๊นจากการ์ด้อยค่า
เงินลงท๊ันไว้ในงบกำาไร์ขาดท๊ันของบร์ิษ่ทั  โคร์งสร์้างการ์ถึือห้๊นด่งกล่าวไม่มีผลกร์ะทับต่อการ์ร์่บร์ู้ส่วนแบ่งร์ายได้ของบร์ิษ่ทัและไม่ทัำาให้เกิดความ 
แตกต่างจากทัี�ร์่บร์ู้ในงบการ์เงิน

บร์ิษ่ทัฯ มีมาตร์การ์ในการ์ป้องก่นความเสี�ยงจากการ์ลงทั๊น โดยแต่งต่�งบ๊คคลซีึ�งอยู่ในบร์ิษ่ทัทัี�ร์่วมลงทั๊นหร์ืออยู่ในบร์ิษ่ทัทัี�ทัำาธ๊ร์กิจเกี�ยวเน่�อง
ก่บกิจการ์ทีั�ลงท๊ันเป็นศูนย์ดูแลเงินลงท๊ันคอยติดตามตร์วจสอบงบการ์เงิน และข้อมูลสถึานการ์ณ์ของบร์ิษ่ทัทีั�ลงท๊ัน เพิื�อทัร์าบปัญ่หาทีั�เกิดขึ�นและ
ร์ายงานใหบ้ร์ษ่ิทัและผูถ้ึอืห้๊นในกล๊ม่ทัร์าบปลีะคร์่�ง และร์ายงานทัน่ทัทีีั�เกดิเหตก๊าร์ณผ์ดิปกตหิร์อืวกิฤต ิเพืิ�อชั่ว่ยกน่หาแนวทัางแกไ้ข อกีท่ั�งในการ์ปร์ะช๊ั่ม
คณะกร์ร์มการ์บร์ษ่ิทัและคณะกร์ร์มการ์บริ์หาร์ปร์ะช๊ั่มอย่างสมำ�าเสมอในผลการ์ดำาเนินงานของกจิการ์ทีั�บร์ษ่ิทัลงท๊ันอยู่โดยเนน้ยำ�าในธร๊์กิจทีั�ขาดท๊ัน  และ
หาวิธีการ์ทัี�ทัำาให้บร์ิษ่ทัน่�น ๆ ได้บร์ิหาร์จ่ดการ์จากธ๊ร์กร์ร์มทัี�ขาดทั๊น เพิื�อผลกำาไร์ทัี�ย่�งยืนในธ๊ร์กิจน่�น ๆ

10. การให้กู้ยืมเงินและคำ�าปีระกัน 
ณ ว่นทัี� 31 ธ่นวาคม 2564 บร์ิษ่ทัฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บร์ิษ่ทัร์่วมทั๊นร์วม 2 บร์ิษ่ทั จำานวนเงิน 126.50 ล้านบาทั ปี 2563 จำานวนเงิน 176.00 

ล้านบาทั ลดลงจากปี 2563  49.50 ล้านบาทั เน่�องจากการ์ร์่บชั่ำาร์ะคืนเงินกู้ 
ณ ว่นทัี� 31 ธ่นวาคม 2564 บร์ิษ่ทัฯ มีภาร์ะคำ�าปร์ะก่น 9 บร์ิษ่ทั เป็นเงิน 401.19 ล้านบาทั ปี 2563 จำานวนเงิน 540.72 ล้านบาทั จำานวนเงิน

คำ�าปร์ะก่นลดลงจากปี 2563 139.53 ล้านบาทั และเป็นการ์คำ�าปร์ะก่นตามส่ญ่ญ่าร์่วมทั๊น โดยคำ�าปร์ะก่นตามส่ดส่วนการ์ถึือห๊้น

11. การแพร่ระบาดิ์ของ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากการ์แพิร์่ร์ะบาดของไวร์่สโคโร์นา 2019 (COVID-19) ต่�งแต่ปลายเดือน ธ่นวาคม 2562  มาจนถึึงปี 2564 และย่งคงมีการ์ร์ะบาดอยู่ในแต่ละ

ปร์ะเทัศ ถึงึแมจ้ะเร์ิ�มมวีค่ซีีนแลว้ในบางปร์ะเทัศ นก่ท่ัองเทีั�ยวย่งเดนิทัางออกย่งปร์ะเทัศตา่งๆนอ้ย ภาคธร๊์กจิทัอ่งเทีั�ยวและบร์กิาร์ในปร์ะเทัศทีั�ถึกูกร์ะทับ
อย่างร์๊นแร์ง สภาวะเศร์ษฐกิจทัี�ย่งไม่เติบโต ส่งผลต่อกำาล่งซีื�อทัี�ลดลงอย่างมาก อ่นมีผลกร์ะทับต่อร์ายได้ของบร์ิษ่ทัอย่างมากเชั่่นก่น บร์ิษ่ทัและบร์ิษ่ทั
ย่อย ย่งคงร์่กษามาตร์การ์ในการ์ปร์่บลดค่าใชั่้จ่ายต่าง ๆ ทัี�ไม่ก่อให้เกิดปร์ะสิทัธิภาพิในการ์ดำาเนินงาน ค่าใชั่้จ่ายทัี�ไม่ส่งผลต่อการ์เติบโตของยอดขาย
และค่าใชั่้จ่ายบ๊คลากร์ โดยได้ใชั่้บ๊คลลากร์ทัี�มีอยู่อย่างมีปร์ะสิทัธิภาพิ
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12. การแข่งขันของตลาดิ์ภายนอก
ปจัจบ่๊นเทัคโนโลยตีา่งๆกา้วไกลอยา่งร์วดเร์ว็ ผู้ปร์ะกอบการ์ตา่งๆ ม๊ง่สูก่าร์เขา้ถึงึลกูคา้ร์ายบ๊คคล เพิื�อเปน็ลกูคา้ของบร์ษ่ิทัโดยตร์งไมต่อ้งผา่น

คนกลางต่างๆ  ด่งน่�นบร์ิษ่ทัมีการ์วางแผนการ์ดำาเนินในอนาคตได้แก่
1.1 การ์เข้าสู่โคร์งสร์้างด้าน supply chain เพิื�อให้มีต้นทั๊นทัี�ตำ�าได้แปร์ียบในเชั่ิงแข่งข่นให้มากขึ�น
1.2 การ์เปลี�ยนแปลงพิฤติกร์ร์มของผู้บร์ิโภค บร์ิษ่ทัจะต้องมีความสามาร์ถึในการ์เข้าถึึงความต้องการ์ของลูกค้าเชั่ิงลึก (Deep Customer 

Insight)
1.3 การ์ปร์่บโคร์งสร์้างองค์กร์ให้กร์ะชั่่บ มีปร์ะสิทัธิภาพิ และมีความร์วดเร์็วในการ์ตอบสนองต่อความต้องการ์ของลูกค้า

13. ความเส่�ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนท่�ผู้ลงทุนจะไดิ์้รับตามท่�คาดิ์หวัง
ร์าคาห๊้นของบร์ิษ่ทั อาจเพิิ�มขึ�นหร์ือลดลงอย่างผ่นผวน ขึ�นอยู่ก่บปัจจ่ยต่าง ๆ ซีึ�งมีหลายปัจจ่ยทัี�บร์ิษ่ทัฯ ไม่สามาร์ถึควบค๊มได้ เชั่่น
• การ์เปลี�ยนแปลงตามนโยบาย กฎ ข้อบ่งค่บ หร์ือเงื�อนไขต่าง ๆ ทัี�มีผลต่ออ๊ตสาหกร์ร์มของผู้ผลิต
• ภาวะเศร์ษฐกิจ ภาวะวิกฤต สถึานการ์ณ์ทัี�ไม่ปกติ เชั่่น โร์คโควิด 19 สงคร์ามร์าคานำ�าม่น เป็นต้น
ปจัจย่ดง่กลา่ว อาจทัำา ให้ร์าคาห้๊นลดลงตำ�ากวา่ร์าคาทีั�นก่ลงท๊ันซืี�อ และ/หร์อืสงูกวา่ร์าคาทีั�นก่ลงท๊ันขายห้๊นออกไปทัำาให้นก่ลงท๊ันอาจจะมคีวาม

เสี�ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทันทัี�ผู้ลงทั๊นจะได้ร์่บตามทัี�คาดหว่ง

14. ความเส่�ยงจากความสามารถุในการจ่ายปีันผลไม่เปี็นไปีตามท่�ผู้ลงทุนคาดิ์หวัง
ความสามาร์ถึในการ์จ่ายเงินปันผลของบร์ิษ่ทัขึ�นอยู่ก่บหลายปัจจ่ย เชั่่น งบลงทั๊นและการ์สำาร์องเงินทั๊นเพิื�อขยายธ๊ร์กิจ การ์จ่ายเงินเพิื�อลงทั๊น

ในเงินลงทั๊น กร์ะแสเงินสดร์่บจากการ์ดำาเนินงาน เป็นต้น ซีึ�งหากปัจจ่ยต่าง ๆ ส่งผลกร์ะทับ ต่อความสามาร์ถึในการ์จ่ายเงินปันผลปร์ะจำาปี และ/หร์ือ
เงินปันผลร์ะหว่างกาล บริ์ษ่ทัอาจมีความเสี�ยงทีั�จะจ่ายเงินปันผลได้ในอ่ตร์าทีั�ตำ�ากว่าทีั�น่กลงท๊ันคาดหว่ง อย่างไร์ก็ดี บริ์ษ่ทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผล  
ห๊้นละ 0.20 บาทัต่อปี (เทั่าก่บ 20% ของร์าคา PAR) ทั่�งน้�ขึ�นอยู่ก่บผลการ์ดำาเนินงานของบร์ิษ่ทัและภาวะเศร์ษฐกิจเป็นหล่ก



การขับัเคุลื�อนธุรก่จเพ่�อคุวามยั�งยืน

40 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

 3. การขับเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยืน

การขับเคลื�อนธุรกิจเพื�อความยั�งยืน

บร์ิษ่ทัฯ ม๊่งม่�นพ่ิฒนาองค์กร์อย่างมีธร์ร์มาภิบาล เพืิ�อให้ธ๊ร์กิจเติบโตอย่างต่อเน่�อง พิร์้อมมอบผลตอบแทันทีั�ดีและย่�งยืนให้ก่บผู้มีส่วนได้เสีย  
บร์ษ่ิทัฯ จงึกำาหนดกร์อบการ์ดำาเนนิงานทีั�คร์อบคลม๊ตามหลก่การ์กำากบ่ดแูลกจิการ์ทีั�ด ีและการ์บร์หิาร์ความเสี�ยงทีั�เหมาะสม เพิื�อเสร์มิสร์า้งความสมดล๊
ทั่�ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศร์ษฐกิจ มิติส่งคม และมิติสิ�งแวดล้อม (Environmental Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปก่บการ์ขยายธ๊ร์กิจใหม่ ๆ และ
ม๊่งม่�นในการ์พิ่ฒนาบ๊คลากร์อย่างต่อเน่�อง ภายใต้หล่กธร์ร์มาภิบาลทัี�ดี เพิื�อให้มีศ่กยภาพิความพิร์้อมต่อการ์เปลี�ยนแปลงและได้เปร์ียบในการ์แข่งข่น

1. นโยบายและเปี้าหมายการจัดิ์การดิ์้านความยั�งยืน

กลยุทธ์ดิ์้านความยั�งยืน
• ม๊่งเน้นการ์สร์้างค๊ณค่า และพิ่ฒนาความย่�งยืนในทั๊กสถึานการ์ณ์  ทั๊กธ๊ร์กิจ  ทั่�งต่อองค์กร์ และผู้มีส่วนได้เสีย
• กำาหนดจร์ร์ยาบร์ร์ณทัางธ๊ร์กิจ เพิื�อเป็นแนวทัางปฏิิบ่ติให้สอดคล้องภายใต้หล่กการ์กำาก่บดูแลกิจการ์ทัี�ดี 
• ปฏิิบ่ติต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถึือห๊้น และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเทั่าเทัียมและเป็นธร์ร์ม 

เปี้าหมายดิ์้านความยั�งยืน
• ส่งมอบค๊ณภาพิชั่ีวิตทัี�ดีให้ก่บผู้บร์ิโภค โดยหล่กการ์สำาค่ญ่ของบร์ิษ่ทั “คนดี สินค้าดี ส่งคมดี” 
• บร์ิหาร์งานบนพิื�นฐานแห่งความร์่บผิดชั่อบ ซีื�อส่ตย์ส๊จร์ิต มีค๊ณธร์ร์ม จร์ิยธร์ร์ม ส่งผลต่อการ์ดำาเนินธ๊ร์กิจอย่างโปร์่งใส  

     มีปร์ะสิทัธิภาพิ ปร์ะสิทัธิผล ม่�นคง และเจร์ิญ่เติบโตอย่างย่�งยืน 

2. การจัดิ์การความยั�งยืนในมิติเศัรษัฐกิจ

นโยบายและแนวทางปีฏิิบัติดิ์้านเศัรษัฐกิจ 
บร์ิษ่ทัฯ ม๊่งม่�นในการ์ปร์ะกอบธ๊ร์กิจด้วยความเป็นธร์ร์ม ซีื�อส่ตย์ส๊จร์ิต มีจร์ร์ยาบร์ร์ณและความร์่บผิดชั่อบต่อผู้บร์ิโภค และต่�งม่�นทัี�จะ

แข่งข่นทัางการ์ค้า ตามหล่กจริ์ยธร์ร์มในการ์ปร์ะกอบธ๊ร์กิจ กฎหมาย ร์วมถึึงปฏิิเสธพิฤติกร์ร์มการ์แข่งข่นทีั�ไม่เป็นธร์ร์ม หรื์อคอร์์ร์่ปช่ั่น 
ทั๊กปร์ะเภทั  

บร์ิษ่ทัฯ ม๊่งเน้นการ์สร์้างความได้เปร์ียบในการ์แข่งข่น ด้วยการ์พิ่ฒนาพิน่กงานให้เป็น “คนเก่ง” ควบคู่ไปก่บการ์สร์้างค๊ณค่าแก่ลูกค้า
ด้วย “สินค้าดี” ทัี�หลากหลาย เพิื�อตอบสนองลูกค้าทั๊กร์ูปแบบ ร์วมถึึงม๊่งพิ่ฒนาเคร์ือข่ายธ๊ร์กิจร์่วมก่บคู่ค้า ลูกค้า และพิ่ฒนาปร์่บเปลี�ยนร์ะบบ
การ์ทัำางานเพิื�อเพิิ�มปร์ะสิทัธิภาพิ ปร์ะสิทัธิผล

สร้างสินค้าดิ์่ม่คุณภาพ ภายใต้หลักบริหารจัดิ์การห่วงโซ่่คุณค่า
การ์พิ่ฒนาห่วงโซี่ค๊ณค่า เป็นย๊ทัธศาสตร์์ทัี�สำาค่ญ่ในการ์ปร์ะกอบธ๊ร์กิจ บร์ิษ่ทัฯ จึงม๊่งเน้นในทั๊กข่�นตอนและทั๊กกร์ะบวนการ์เพิื�อสร์้าง

ความย่�งยืนในห่วงโซี่อ๊ปทัาน โดยเร์ิ�มจาก ต้นนำ�า - กลางนำ�า - ปลายนำ�า เพิื�อการ์พิ่ฒนาอย่างย่�งยืน

3. การจัดิ์การความยั�งยืนในมิติสังคม 

นโยบายและแนวทางปีฏิิบัติดิ์้านสังคม 
บร์ิษ่ทัฯ ม๊่งม่�นพิ่ฒนาศ่กยภาพิและทั่กษะของพิน่กงาน ตลอดจนส่งคม ให้เพิียบพิร์้อมในด้านความร์ู้ ความสามาร์ถึ และปลูกฝ่ังการ์

สร์้างจิตสำานึก “การ์ให้” ซีึ�งเป็นพิื�นฐานของ “คนดี” เพิื�อข่บเคลื�อนส่งคมทัี�มีค๊ณภาพิอย่างย่�งยืน



การขับัเคุลื�อนธุรก่จเพ่�อคุวามยั�งยืน
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การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 บร์ิษ่ทัฯ ม๊่งม่�นพิ่ฒนา “พิน่กงาน” ให้มีศ่กยภาพิในการ์ทัำางานให้เป็นเลิศในทั๊กด้าน ไม่ใชั่่แค่องค์ความร์ู้และทั่กษะทัี�จำาเป็นต่อการ์

ทัำางาน แต่ย่งร์วมถึึงความตร์ะหน่กร์ู้ค๊ณค่า และม๊่งม่�นสู่การ์เป็น “ผู้ให้” อย่างย่�งยืนในทั๊กมิติ โดยได้กำาหนดนโยบายในการ์พิ่ฒนาบ๊คลากร์อย่าง
เปน็ร์ะบบในท๊ักร์ะดบ่ ต่�งแต่การ์อบร์มสำาหร์บ่พินก่งานใหมเ่ร์ื�องการ์กำากบ่ดแูล และนโยบายคอร์ร์์ป่ช่ั่น การ์อบร์มพิื�นฐานความร์ูเ้กี�ยวกบ่การ์ทัำางาน
ในทั๊กร์ะด่บทั่�งภายใน-ภายนอก และการ์ปร์ะเมินผล เพิื�อว่ดปร์ะสิทัธิภาพิในการ์ทัำางานใหม้ีความสอดคล้องก่บมาตร์ฐานทัี�บร์ิษ่ทัฯ กำาหนด พิร์้อม
จ่ดต่�งนโยบายค่าตอบแทัน เป็นหนึ�งในกลย๊ทัธ์เพืิ�อร์่กษาพิน่กงานทีั�มีความร์ู้ความสามาร์ถึให้อยู่ก่บองค์กร์ และให้ความใส่ใจในด้านส๊ขภาพิของ
พิน่กงานอย่างเข้มงวด  ด้วยการ์จ่ดให้มีการ์ตร์วจส๊ขภาพิปร์ะจำาปีให้ก่บพิน่กงานอย่างต่อเน่�อง 

การเคารพสิทธิมนุษัยชิน 
บร์ิษ่ทัฯ ให้ความสำาค่ญ่ก่บพิน่กงานทั๊กคนอย่างเทั่าเทัียมภายใต้แนวคิด “เพิร์าะทั๊กคนคือเร์า” โดยม๊่งเน้นให้ความร์ู้ความเข้าใจในหล่ก

สิทัธิมน๊ษยชั่น ไม่จำาก่ดความเป็นอิสร์ะ หร์ือความแตกต่างทัางความคิด ความสมบูร์ณ์ของร์่างกาย (ผู้พิิการ์) ความแตกต่างทัางเพิศ เชั่ื�อชั่าติ 
ศาสนา การ์เมือง หร์ือเร์ื�องอื�นใด ร์วมถึึงหลีกเลี�ยงการ์แสดงความคิดเห็นทัี�อาจก่อให้เกิดความข่ดแย้งหร์ือแตกแยก 

การพัฒนาชิุมชินและสังคม 
นอกจากการ์ม๊ง่ม่�นพิฒ่นาทัก่ษะและศก่ยภาพิของพินก่งานในองคก์ร์ บร์ษ่ิทัฯ ย่งคำานงึถึงึหนา้ทีั�และความร์บ่ผดิชั่อบทีั�มตีอ่ปร์ะเทัศชั่าติ 

ชั่๊มชั่น และส่งคม ตลอดจนขนบธร์ร์มเน้ยมปร์ะเพิณ้ทั้องถึิ�น ด้วยการ์ปลูกฝ่ังจิตสำานึกความร์่บผิดชั่อบต่อชั่๊มชั่นและส่งคม กำาหนดให้มีมาตร์การ์
ปอ้งกน่ และแก้ไขผลกร์ะทับทีั�อาจเกดิขึ�นจากการ์ดำาเนินงานของบร์ษ่ิทั พิร์อ้มใหก้าร์สนบ่สนน๊และร์ว่มมอืกบ่หน่วยงานต่าง ๆ  ในการ์พิฒ่นาช๊ั่มชั่น 

4. การจัดิ์การความยั�งยืนในมิติสิ�งแวดิ์ล้อม 

นโยบายและแนวทางปีฏิิบัติดิ์้านสิ�งแวดิ์ล้อม 
บร์ษ่ิทัฯ ม๊ง่ม่�นสูก่าร์เป็นองคก์ร์ทีั�เปน็มติร์ตอ่สิ�งแวดลอ้ม ดว้ยการ์บร์หิาร์จด่การ์ด้านพิลง่งาน นำ�า ของเสยี และขยะอย่างมปีร์ะสทิัธภิาพิ 

ควบคู่ไปก่บปลูกฝ่ังพิน่กงาน คู่ค้า ลูกค้า ให้มีจิตสำานึกในการ์ร์่กษ์สิ�งแวดล้อม และเน่�องจากสถึานการ์ณ์การ์แพิร์่ร์ะบาดของ COVID-19 บร์ิษ่ทัฯ 
จำาเปน็ตอ้งลดปร์มิาณคา่ใชั่จ้า่ยลงในหลายสว่น แตอ่ยา่งไร์กด็ ีบริ์ษ่ทัฯ ย่งคงมมีาตร์การ์ในการ์กำากบ่ดแูลการ์ใชั่ท้ัร์พ่ิยากร์ใหม้ปีร์ะสทิัธภิาพิสงูสด๊ 
โดยให้กร์ะทับต่อการ์ทัำางานน้อยทัี�ส๊ด  พิร์้อมดูแลให้มีการ์จ่ดการ์ด้านพิล่งงาน  การ์จ่ดการ์นำ�า และการ์จ่ดการ์ขยะและของเสียต่างๆ  

ดูร์ายละเอียดเพิิ�มเติมในร์ายงานการ์พ่ิฒนาอย่างย่�งยืน ปี 2564 ของบริ์ษ่ทั และเผยแพิร่์ผ่าน website ของบริ์ษ่ทั (http://www.icc.co.th)



การวิเคุราะห์และคุำาอธ่บัายของฝ่่ายจัดิ์การ

 4.  การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่่ายจัดิ์การ

4.1 การวิเคราะห์การดิ์ำาเนินงานและฐานะการเงิน

ภาพรวมผลการดิ์ำาเนินงานท่�ผ่านมา 
สภาวะเศร์ษฐกิจไทัยในปี 2564 ขยายต่วร์้อยละ 1.60 โดยทัี�ปี 2563 ปร์่บต่วลดลงร์้อยละ 6.20 มูลค่าการ์ส่งออกสินค้าอ๊ปโภคบร์ิโภคภาคเอกชั่น 

และการ์ลงทั๊นร์วมเพิิ�มขึ�นร์้อยละ 18.80 ร์้อยละ 0.30 และร์้อยละ 3.40 ตามลำาด่บ อ่ตร์าเงินเฟ์้อทั่�วไปเฉลี�ยอยู่ทัี�ร์้อยละ  1.20 และด๊ลบ่ญ่ชั่ีเดินสะพิ่ด
ขาดด๊ลร์้อยละ 2.20 ของ GDP ซีึ�งเกิดจากผลกร์ะทับร์๊นแร์งของการ์แพิร์่ร์ะบาดของไวร์่สโคโร์น่า 2019(COVID-19) จากมาตร์การ์ควบค๊มการ์แพิร์่
ร์ะบาดของ COVID-19 ทีั�ย่งเขม้งวดท่ั�งในปร์ะเทัศและตา่งปร์ะเทัศ ในหลาย ๆ  ปร์ะเทัศย่งมีมาตร์การ์ควบคม๊ โดยเฉพิาะในช่ั่วงเดอืน กร์กฎาคม ร์ฐ่บาล
ปร์ะกาศ LOCK DOWN 13 จ่งหว่ดคือ  กร์๊งเทัพิมหานคร์ ชั่ลบ๊ร์ี ฉะเชั่ิงเทัร์า นคร์ปฐม นร์าธิวาส นนทับ๊ร์ี ปทั๊มธาน้ ปัตตาน้ พิร์ะนคร์ศร์ีอย๊ธยา ยะลา 
สงขลา สม๊ทัร์ปร์าการ์ สม๊ทัร์สาคร์ และในเดือน สิงหาคมร์่ฐบาลย่งปร์ะกาศ LOCK DOWN ต่อเน่�องใน 13 จ่งหว่ดข้างต้นและมีการ์ปร์ะกาศ LOCK 
DOWN เพิิ�มอีก 16 จ่งหว่ดคือ กาญ่จนบ๊ร์ี ตาก นคร์นายก นคร์ร์าชั่สีมา ปร์ะจวบคีร์ีข่นธ์ ปร์าจีนบ๊ร์ี เพิชั่ร์บูร์ณ์ ร์ะยอง ร์าชั่บ๊ร์ี ลพิบ๊ร์ี สิงห์บ๊ร์ี 
สม๊ทัร์สงคร์าม สร์ะบ๊ร์ี ส๊พิร์ร์ณบ๊ร์ี อ่างทัอง เพิชั่ร์บ๊ร์ี ซีึ�งส่งผลให้ต้องมีการ์ปิดห้าง ร์้านค้าต่าง ๆ โดยภาคร์่ฐม๊่งเน้นการ์เร์่งฉ้ดว่คซีีนป้องก่นให้ก่บ
ปร์ะชั่าชั่นและออกมาตร์การ์เยียวยาและกร์ะต๊น้เศร์ษฐกิจจากผลกร์ะทับการ์แพิร่์ร์ะบาดของโร์คโควดิ-19 จากโคร์งการ์คนละคร์ึ�ง โคร์งการ์บ่ตร์สวส่ดิการ์
แห่งร์่ฐ การ์เพิิ�มกำาล่งซีื�อให้ผู้ต้องการ์ความชั่่วยเหลือพิิเศษ ยิ�งใชั่้ ยิ�งได้  การ์ทั่องเทัี�ยวในปร์ะเทัศ แต่ก็ย่งไม่ส่งผลต่อเศร์ษฐกิจในภาพิร์วม ภาร์ะหน้�
สินคร์่วเร์ือนย่งคงสูงอยู่ ร์ายได้คร์่วเร์ือนลดลง กำาล่งซีื�อของคนในปร์ะเทัศก็ลดลง ร์วมทั่�งจำานวนของน่กทั่องเทัี�ยวทัี�เข้ามาทั่องเทัี�ยวในปร์ะเทัศลดลง
จากสถึานการ์ณ์ COVID-19 

ปี 2564 บร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อย  มีร์ายได้จากการ์ขาย 6,802.57 ล้านบาทั ลดลงจากปี  2563  1,006.46 ล้านบาทั คิดเป็นร์้อยละ 12.89  มี
กำาไร์ส๊ทัธิ 114.04 ล้านบาทั เพิิ�มขึ�นจากปี 2563  173.36 ล้านบาทั คิดเป็นร์้อยละ 292.23  มีต้นทั๊นขาย 4,861.01 ล้านบาทั ลดลงจากปี 2563 จำานวน 
628.37 ล้านบาทั คิดเป็นร์้อยละ 11.45 มีค่าใชั่้จ่ายในการ์ขายและบร์ิหาร์ 2,414.94 ล้านบาทั ลดลงจากปี 2563 จำานวน 386.14 ล้านบาทั คิดเป็น
ร์้อยละ 13.79  สาเหต๊ทัี�บร์ิษ่ทัมีกำาไร์ส๊ทัธิเพิิ�มขึ�นสาเหต๊หล่กจากการ์เปลี�ยนแปลงด้อยค่าทัร์่พิย์สินจากการ์ปร์ะเมินมูลค่าของอส่งหาร์ิมทัร์่พิย์เพิื�อการ์
ลงท๊ัน จึงปร์่บลดด้อยค่าลงทัำาให้ร์ายได้อื�นเพิิ�มขึ�น จำานวน 83.29 ล้านบาทั และร์ายได้จากเงินปันผลร์่บ จำานวน 36.20 ล้านบาทั และเน่�องจาก
สถึานการ์ณ์การ์ร์ะบาดของไวร์่สโคโร์นา (COVID-19) ในปี 2564 มีเหต๊การ์ณ์ร์ะบาดร์ะลอกใหม่ ร์่ฐบาลปร์ะกาศ LOCK DOWN ในชั่่วงกลางเดือน
กร์กฎาคม ไปจนถึึงสิ�นเดือนสิงหาคม 2564  และย่งมีการ์ควบค๊มการ์เดินทัางข้ามจ่งหว่ด ร์วมทั่�งมีกำาหนดร์ะยะเวลาเคอร์์ฟ์ิว ทัำาให้ห้างสร์ร์พิสินค้าปิด 
ไมส่ามาร์ถึขายสนิคา้ได ้จงึทัำาใหม้คีา่ใชั่จ้า่ยเกี�ยวกบ่พินก่งานงานขายลดลงและไดร้์บ่การ์ชั่ดเชั่ยจากร์ฐ่บาล บร์ษ่ิทัและบร์ษ่ิทัยอ่ย ย่งคงร์ก่ษามาตร์การ์
ในการ์ปร์่บลดค่าใชั่้จ่ายต่าง ๆ  ทัี�ไม่ก่อให้เกิดปร์ะสิทัธิภาพิในการ์ขาย ค่าใชั่้จ่ายทัี�ไม่ส่งผลต่อการ์เติบโตของยอดขายและค่าใชั่้จ่ายบ๊คลากร์ โดยได้ใชั่้บ๊
คลลากร์ทัี�มีอยู่อย่างมีปร์ะสิทัธิภาพิ

ในปี 2564 บร์ิษ่ทัได้มีเงินลงทั๊นในบร์ิษ่ทัย่อยคงเหลือ จำานวน 3 บร์ิษ่ทั ด่งน้�
1. บร์ษ่ิทั ดบ่เบิ�ลย ูบ ีอาร์ ์อ ีจำากด่ ทัำาธร๊์กจิดา้นอสง่หาร์มิทัร์พ่ิย ์โดยทัำาโคร์งการ์บา้นจด่สร์ร์ทัาวนเ์ฮา้ส ์ทีั�  ศร์รี์าชั่า ใกลก้บ่ นคิมอต๊สาหกร์ร์ม

เคร์ือสหพิ่ฒน์ เพิื�อเป็นการ์ขยายชั่่องทัางธ๊ร์กิจใหม่ให้ก่บบร์ิษ่ทั
2. บร์ิษ่ทั ไหมทัอง จำาก่ด เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเสื�อผ้าสำาเร์็จร์ูปและเป็น Supply Chain ทัี�สำาค่ญ่ของบร์ิษ่ทั สำาหร์่บผลิตสินค้า เสื�อผ้า เพิื�อ

จ่ดจำาหน่าย ในนาม บร์ิษ่ทั ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำาก่ด (มหาชั่น) โดยบร์ิษ่ทั ไหมทัอง จำาก่ด เป็นผู้ได้ร์่บลิขสิทัธิ�ตร์าสินค้าทัี�บร์ิษ่ทั
เปน็ผูจ้ด่จำาหนา่ย ร์วมถึงึผลิตเสื�อผ้ายูนฟิ์อร์ม์ ผลิตสนิคา้เพิื�อจำาหนา่ยในปร์ะเทัศและส่งออกต่างปร์ะเทัศ เป็นบร์ษ่ิทัทีั�ผลติสนิคา้ทีั�มคีณ๊ภาพิ 

3. Canchana International Co.,Ltd. เป็นต่วแทันจ่ดจำาหน่ายสินค้าของบร์ิษ่ทั ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำาก่ด (มหาชั่น) ในร์าชั่อาณาจ่กร์
ก่มพิูชั่า เพิื�อเป็นการ์ขยายตลาดไปย่งกล๊่ม CLMV

ผลการดิ์ำาเนินงาน และความสามารถุในการทำากำาไร

สัดิ์ส่วนรายไดิ์้จากการขายและกำาไรจากการขายตามสายผลิตภัณฑ์์ ปีี 2564

% ร์ายได้จากการ์ขาย                     8.84           30.29            27.62            33.62

% ส่ดส่วนของกำาไร์จากการ์ขาย          (4.54)          152.23          89.79            (137.48)

(200.00)

200.00

(100.00)

0.00

100.00

เครื�องแต่งกาย
สุภาพบุรุษั

ธุรกิจอื�นเครื�องสำาอาง
และเครื�องหอม

เครื�องแต่งกาย
สุภาพสตร่
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การวิเคุราะห์และคุำาอธ่บัายของฝ่่ายจัดิ์การ

สัดิ์ส่วนรายไดิ์้จากการขายและกำาไรจากการขายตามสายผลิตภัณฑ์์ ปีี 2563

150.00
100.00
50.00
0.00

(50.00)
(100.00)
(150.00)

เครื�องแต่งกาย
สุภาพบุรุษั

ธุรกิจอื�นเครื�องสำาอาง
และเครื�องหอม

เครื�องแต่งกาย
สุภาพสตร่

% ร์ายได้จากการ์ขาย                     9.47           30.98            27.19           32.36

% ส่ดส่วนของกำาไร์จากการ์ขาย          12.99           77.85          101.26           (92.10)

รายไดิ์้จากการขาย 
ในปี 2564 บร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อยร์ายได้จากการ์ขาย 6,802.56 ล้านบาทั ลดลงจากปี 2563 1,006.46 ล้านบาทั คิดเป็นร์้อยละ 12.89 เมื�อ

เทัียบก่บร์ายได้จากการ์ขาย 7,809.02 ล้านบาทั ในปี 2563
ร์ายได้ของบร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อยปร์ะกอบด้วยร์ายได้ 3 สายผลิตภ่ณฑ์์หล่ก ได้แก่ เคร์ื�องสำาอางและเคร์ื�องหอม เคร์ื�องแต่งกายส๊ภาพิสตร์ี และ

เคร์ื�องแต่งกายส๊ภาพิบ๊ร์๊ษ โดยมีร์ายละเอียดร์ายได้และกำาไร์ในแต่ละสายผลิตภ่ณฑ์์เปร์ียบเทัียบร์ะหว่างปี 2564 และ 2563 ด่งน้�

43บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

สายผลิตภัณฑ์์
รายไดิ์้จากการขาย %

เพิ�ม(ลดิ์)

กำาไรจากการขาย %
เพิ�ม(ลดิ์)2564 2563 2564 2563

เคร์ื�องสำาอางและเคร์ื�องหอม 576.57 739.17 (22.00) (2.97) 20.69 (114.33)

เคร์ื�องแต่งกายส๊ภาพิสตร์ี 2,060.40 2,419.31 (14.84) 99.40 123.98 (19.83)

เคร์ื�องแต่งกายส๊ภาพิบ๊ร์๊ษ 1,878.68 2,123.32 (11.52) 58.63 161.26 (63.64)

อื�น ๆ 2,286.92 2,527.21 (9.51) (89.77) (146.68) 38.80

รวม 6,802.56 7,809.02 (12.89) 65.30 159.26 (59.00)

(หน่วย : ล้านบาทั)

เครื�องสำาอางและเครื�องหอม
ในปี 2564 บร์ิษ่ทัฯมีร์ายได้จากกล๊่มเคร์ื�องสำาอางและเคร์ื�องหอม 576.57 ล้านบาทั ลดลงจากปี 2563 162.61 ล้านบาทั หร์ือคิดเป็นร์้อยละ 

22.00 มีขาดทั๊นจากการ์ขายในปี 2564 2.97 ล้านบาทั ขาดทั๊นมากกว่าปี 2563 23.66 ล้านบาทั หร์ือร์้อยละ 114.33 เน่�องจาก
- จากสถึานการ์ณ์การ์แพิร่์ร์ะบาด ไวร์ส่โคโร์นา 2019 (COVID-19) เป็นสาเหต๊หลก่ทีั�ตอ้งหย๊ดการ์ขายของห้างร้์านต่างๆ ร์ฐ่บาลปร์ะกาศ LOCK 

DOWN ในชั่่วงกลางเดือนกร์กฎาคม ไปจนถึึงสิ�นเดือนสิงหาคม 2564 ส่งผลทัำาให้ผลปร์ะกอบการ์ลดลงอย่างมาก
- การ์แข่งข่นด้านร์าคาในชั่่องทัาง ONLINE ทัี�มีร์าคาถึูก และตอบสนองลูกค้าได้มากกว่า
- การ์แข่งข่นก่บสินค้าชั่่�นนำาจากต่างปร์ะเทัศย่งคงมีอยู่อย่างต่อเน่�องทั๊กปี
เครื�องแต่งกายสุภาพสตร่
ในปี 2564 บร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อยมีร์ายได้ในกล๊่มเคร์ื�องแต่งกายส๊ภาพิสตร์ี 2,060.40 ล้านบาทั ลดลงจากปี 2563 358.91 ล้านบาทั หร์ือ

ร์้อยละ 14.84 มีกำาไร์จากการ์ขายในปี 2564 99.40 ล้านบาทั กำาไร์น้อยกว่าปี 2563 24.58 ล้านบาทัหร์ือร์้อยละ 19.83 สาเหต๊หล่กมาจาก
- จากสถึานการ์ณ์การ์แพิร่์ร์ะบาด ไวร่์สโคโร์นา 2019 (COVID-19) เป็นสาเหต๊หล่กทีั�ต้องหย๊ดการ์ขายของห้างร้์านต่างๆ ร่์ฐบาลปร์ะกาศ LOCK 

DOWN ในชั่่วงกลางเดือนกร์กฎาคม ไปจนถึึงสิ�นเดือนสิงหาคม 2564 ส่งผลทัำาให้ผลปร์ะกอบการ์ลดลงอย่างมาก
-  การ์ลดลงของลูกค้าน่กทั่องเทัี�ยวโดยเฉพิาะลูกค้าจากจีน ทัี�เกิดจากสถึานการ์ณ์ COVID-19  
-  กล๊่มสินค้า FASHION จะมีผลกร์ะทับจากผู้ปร์ะกอบการ์ร์ายย่อยทัี�มีมากขึ�นโดยเฉพิาะการ์ขายผ่านทัาง SOCIAL MEDIA  ซีึ�งทัำาได้เร์็วและ

ไม่ต้องใชั่้เงินลงทั๊นมาก
-  การ์แข่งข่นในตลาดโดยใชั่้การ์ลดร์าคาทัี�ค่อนข้างสูงเพิื�อการ์แย่งชั่ิงลูกค้า
เครื�องแต่งกายสุภาพบุรุษั
ในปี 2564 บร์ิษ่ทัฯมีร์ายได้ในกล๊่มเคร์ื�องแต่งกายส๊ภาพิบ๊ร์๊ษ 1,878.68 ล้านบาทั ลดลงจากปี 2563 244.64 ล้านบาทั หร์ือร์้อยละ 11.52 กำาไร์

จากการ์ขาย 58.63 ล้านบาทั ลดลงจากปี 2563 102.63 ล้านบาทั หร์ือร์้อยละ 63.64 สาเหต๊หล่กมาจาก 
- จากสถึานการ์ณ์การ์แพิร่์ร์ะบาดไวร์ส่โคโร์นา 2019 (COVID-19) เป็นสาเหตห๊ลก่ทีั�ตอ้งหย๊ดการ์ขายของห้างร้์านต่างๆ ร์ฐ่บาลปร์ะกาศ LOCK 

DOWN ในชั่่วงกลางเดือนกร์กฎาคมไปจนถึึงสิ�นเดือนสิงหาคม 2564 ส่งผลทัำาให้ผลปร์ะกอบการ์ลดลงอย่างมาก
 -  การ์ลดลงของลูกค้าในกล๊่ม CLMV  ทัี�เกิดจากสถึานการ์ณ์ COVID-19 ในต่างปร์ะเทัศเชั่่นก่น 
 -  Life Style ของคนร์๊่นใหม่ ทัี�ปร์่บเปลี�ยนไปมาก ทัำาให้กล๊่มสินค้าของบร์ิษ่ทั ย่งตอบสนองต่อคนร์๊่นใหม่ไม่ได้เทั่าทัี�ควร์
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กำาไร์ก่อนภาษีเงินได้ ค่าใชั่้จ่ายร์วม ต้นทั๊นขาย

การแบ่งส่วนรายไดิ์้และกำาไร(ขาดิ์ทุน)สุทธิ (พันล้านบาท) 

สัดิ์ส่วนรายไดิ์้และกำาไร(ขาดิ์ทุน)สุทธิ

ต้นทุนขาย
ในปี 2564  บร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อยมีต้นทั๊นขาย 4,861.01 ล้านบาทั ลดลงจากปี 2563  628.37 ล้านบาทั คิดเป็นร์้อยละ 11.45  ในปี 2564 

และปี 2563 มีอ่ตร์าส่วนต้นทั๊นขายต่อยอดขายร์้อยละ 71.46  และ 70.30 ตามลำาด่บ เพิิ�มขึ�นร์้อยละ 1.16 เน่�องจากสถึานการ์ณ์การ์แพิร์่ร์ะบาดไวร์่ส
โคโร์นา 2019(COVID-19) บร์ิษ่ทั ต้องจ่ดกิจกร์ร์มส่งเสริ์มการ์ขายมากขึ�นกว่าปกติโดยเฉพิาะการ์ลดร์าคาทีั�มากขึ�นเพิื�อกร์ะต๊้นยอดขายในขณะทีั� 
ผู้บร์ิโภคมีกำาล่งซีื�อลดลงมาก จึงทัำาให้อ่ตร์าส่วนต้นทั๊นขายต่อยอดขายเพิิ�มขึ�น

ค่าใชิ้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2564 บร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อยมีค่าใชั่้จ่ายในการ์ขายและบร์ิหาร์ทั่�งสิ�น 2,414.94 ล้านบาทั ลดลงจากปี 2563 386.14 ล้านบาทั คิดเป็น

ร์้อยละ 13.79 คิดเป็นส่ดส่วนต่อยอดขายร์้อยละ 35.50  ปี 2563  35.87 ลดลงร์้อยละ 0.37 โดยมีร์ายละเอียดด่งน้�
ค่าใชั่้จ่ายในการ์ขาย บร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อยมีค่าใชั่้จ่ายในการ์ขายปี 2564  1,496.24 ล้านบาทั ในปี 2563 1,824.95 ล้านบาทั ลดลง 328.71 

ลา้นบาทั คดิเป็นร์อ้ยละ 18.01 เน่�องจากสถึานการ์ณก์าร์ร์ะบาดของไวร์ส่โคโร์นา (COVID-19) ในป ี2564 มเีหตก๊าร์ณร์์ะบาดร์ะลอกใหม ่ร์ฐ่บาลปร์ะกาศ 
LOCK DOWN ในชั่่วงกลางเดือนกร์กฎาคม ไปจนถึึงสิ�นเดือนสิงหาคม 2564  และย่งมีการ์ควบค๊มการ์เดินทัางข้ามจ่งหว่ด ร์วมทั่�งมีกำาหนดร์ะยะเวลา
เคอร์์ฟ์ิว ทัำาให้ห้างสร์ร์พิสินค้าปิด ไม่สามาร์ถึขายสินค้าได้ จึงทัำาให้มีค่าใชั่้จ่ายเกี�ยวก่บพิน่กงานงานขายลดลงและได้ร์่บการ์ชั่ดเชั่ยจากร์่ฐบาล บร์ิษ่ทั
และบร์ิษ่ทัย่อย ย่งคงร์่กษามาตร์การ์ในการ์ปร์่บลดค่าใชั่้จ่ายต่าง ๆ ทีั�ไม่ก่อให้เกิดปร์ะสิทัธิภาพิในการ์ขาย ค่าใชั่้จ่ายทีั�ไม่ส่งผลต่อการ์เติบโตของ 
ยอดขายและค่าใชั่้จ่ายบ๊คลากร์ โดยได้ใชั่้บ๊คลลากร์ทัี�มีอยู่อย่างมีปร์ะสิทัธิภาพิ

การวิเคุราะห์และคุำาอธ่บัายของฝ่่ายจัดิ์การ
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อื�น ๆ
ร์ายได้หล่กของกล๊่มอื�น ๆ ได้แก่ เคร์ื�องแต่งกายเด็ก ชั่๊ดออกกำาล่งกาย เสื�อผ้าชั่๊ดเคร์ื�องกีฬา เคร์ื�องหน่ง เคร์ื�องดื�มนำ�านมถึ่�วเหลือง และสินค้า

ในคร์่วเร์ือน เชั่่น นำ�ายาซี่กล้าง และบำาร์๊งร์่กษาเคร์ื�องน๊่งห่ม  ในปี 2564 บร์ิษ่ทัฯมีร์ายได้ในกล๊่มอื�น 2,286.92 ล้านบาทั ลดลงจากปี 2563 240.29 ล้าน
บาทั หร์ือร์้อยละ 9.51  ขาดทั๊นจากการ์ขาย 89.77  ล้านบาทั ลดลงจากปี 2563  56.91 ล้านบาทั หร์ือร์้อยละ 38.80 เน่�องจาก

- จากสถึานการ์ณ์การ์แพิร์่ร์ะบาด ไวร์่สโคโร์นา 2019 (COVID-19) เป็นสาเหต๊หล่กทัี�ต้องหย๊ดการ์ขายของห้างร์้านต่างๆ ร์่ฐบาลปร์ะกาศ  
 LOCK DOWN ในชั่่วงกลางเดือนกร์กฎาคม ไปจนถึึงสิ�นเดือนสิงหาคม 2564 ส่งผลทัำาให้ผลปร์ะกอบการ์ลดลงอย่างมาก

- จากสถึานะการ์ณ์ COVID-19  สินค้ากล๊่มเคร์ื�องหน่ง และกีฬา ยอดขายลดลงอย่างมากจากปีก่อน เน่�องจากมีการ์ชั่ะลอการ์ซีื�อเพิร์าะ 
 เป็นสินค้าทัี�ย่งไม่มีความจำาเป็นต่อชั่ีวิตปร์ะจำาว่น

- กล๊่มสินค้าในคร์่วเร์ือน ยอดขายลดลงจากปีก่อน จากกำาล่งซีื�อทัี�ลดลง

รายไดิ์้อื�น
ในปี 2564 บร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อยมีร์ายได้อื�นร์วม 640.16 ล้านบาทั เพิิ�มขึ�นจากปี 2563 120.10 ล้านบาทั หร์ือร์้อยละ 23.09 สาเหต๊หล่ก

จากการ์เปลี�ยนแปลงด้อยค่าทัร์่พิย์สินจากการ์ปร์ะเมินมูลค่าของอส่งหาริ์มทัร์่พิย์เพิื�อการ์ลงท๊ัน จึงปร์่บลดด้อยค่าลงทัำาให้ร์ายได้อื�นเพิิ�มขึ�น จำานวน 
83.29 ล้านบาทั และร์ายได้จากเงินปันผลร์่บ จำานวน 36.20 ล้านบาทั

สัดิ์ส่วนรายไดิ์้และกำาไร(ขาดิ์ทุน)สุทธิ



ค่าใชั่้จ่ายในการ์บร์ิหาร์ บร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อย มีค่าใชั่้จ่ายในการ์บร์ิหาร์ปี 2564  918.70 ล้านบาทั ในปี 2563  976.13 ล้านบาทั ลดลง 
57.43 ล้านบาทั คิดเป็นร์้อยละ 5.88 สาเหต๊หล่กมาจากค่าใชั่้จ่ายบ๊คลากร์ โดยบร์ิษ่ทัฯได้ใชั่้บ๊คลากร์ทัี�มีอยู่อย่างมีปร์ะสิทัธิภาพิ 

ค่าใชิ้จ่ายภาษั่เงินไดิ์้
ในปี 2564 บร์ิษ่ทัฯและบร์ิษ่ทัย่อย มีภาษีเงินได้ 57.52 ล้านบาทั และปี 2563 55.76 ล้านบาทั เพิิ�มขึ�น 1.77 ล้านบาทั เน่�องจากในปี 2563 

บร์ิษ่ทัมีผลขาดท๊ันทัางภาษีแต่มีค่าใช้ั่จ่ายภาษีเงินได้จากการ์บ่นทึักค่าใช้ั่จ่ายภาษีเงินได้ร์อต่ดบ่ญ่ชีั่(Defer Tax) ตามมาตร์ฐานการ์บ่ญ่ชีั่ ฉบ่บทีั� 12 
เร์ื�อง ภาษีเงินได้(TAS12)

กำาไรสุทธิ
ในปี 2564 บร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อยมีผลกำาไร์ส๊ทัธิ 114.04  ล้านบาทั เมื�อเทัียบก่บปีก่อน กำาไร์เพิิ�มขึ�น 173.36 ล้านบาทั คิดเป็นร์้อยละ 292.23 

เน่�องจาก การ์เปลี�ยนแปลงด้อยค่าทัร์่พิย์สินจากการ์ปร์ะเมินมูลค่าของอส่งหาร์ิมทัร์่พิย์เพิื�อการ์ลงทั๊น จึงปร์่บลดด้อยค่าลงทัำาให้ร์ายได้อื�นเพิิ�มขึ�น และ
ร์ายได้จากเงินปันผลร่์บเพิิ�มขึ�น ร์วมท่ั�งร์่กษามาตร์การ์ในการ์ปร์่บลดค่าใช้ั่จ่ายต่าง ๆ ทีั�ไม่ก่อให้เกิดปร์ะสิทัธิภาพิในการ์ขาย ค่าใช้ั่จ่ายทีั�ไม่ส่งผล 
ต่อการ์เติบโตของยอดขายและค่าใชั่้จ่ายบ๊คลากร์ โดยได้ใชั่้บ๊คลลากร์ทัี�มีอยู่อย่างมีปร์ะสิทัธิภาพิ

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

ณ ว่นทัี� 31 ธ่นวาคม 2564 บร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อยมีสินทัร์่พิย์ร์วมทั่�งสิ�น 33,467.27 ล้านบาทั เพิิ�มขึ�นจาก 31 ธ่นวาคม 2563 1,239.46 
 ล้านบาทั คิดเป็นร์้อยละ 3.85 โดยมีร์ายละเอียดการ์เปลี�ยนแปลงทัี�สำาค่ญ่ ด่งต่อไปน้�

สินทัร์่พิย์หม๊นเวียน ณ 31 ธ่นวาคม 2564 มีจำานวน 7,176.68 ล้านบาทั คิดเป็นร์้อยละ 21.44 ของสินทัร์่พิย์ร์วม เพิิ�มขึ�นจากปี 2563  44.46 
ล้านบาทั หร์ือเพิิ�มขึ�นร์้อยละ 0.62 โดยมีร์ายการ์เปลี�ยนแปลงสำาค่ญ่ด่งต่อไปน้�

- สินค้าคงเหลือส๊ทัธิลดลง 326.36 ล้านบาทั เน่�องจากบร์ิษ่ทัฯได้เพิิ�มการ์บร์ิหาร์สินค้าต่�งแต่การ์จ่ดการ์สินค้า การ์ส่�งซีื�อสินค้าให้ลดลงจาก
เหต๊การ์ณ์ร์ะบาดของไวร์่สโคโร์นา 2019 (COVID-19) ทีั�ทัำาให้ผู้บร์ิโภคซืี�อสินค้าลดลงของลูกค้าในปร์ะเทัศและลูกค้าน่กทั่องเทีั�ยวจาก 
ต่างปร์ะเทัศถึูกห้ามการ์เดินทัาง

- เงินสดและร์ายการ์เทัียบเทั่าเงินสดลดลง 143.95 ล้านบาทั เน่�องจากมาตร์การ์การ์บร์ิหาร์สินค้าต่�งแต่การ์จ่ดการ์สินค้า การ์ส่�งซีื�อสินค้าให้
ลดลงและควบค๊มการ์ใช้ั่จา่ยให้ลดลง สำาร์องและบร์หิาร์เงินท๊ันหม๊นให้เหมาะสมกบ่สถึานการ์ณ์ร์ะบาดของไวร์ส่โคโร์นา 2019 (COVID-19)

- ลูกหน้�การ์ค้าและลูกหน้�อื�นลดลง 118.21 ล้านบาทั เน่�องจากร์ายได้จากการ์ขายทัี�ลดลง
- เงินให้กู้ยืมร์ะยะส่�นลดลง 33.95 ล้านบาทั เน่�องจากคร์บกำาหนดการ์ร์่บชั่ำาร์ะ
- ภาษีขายของสินค้าทัี�ย่งไม่ถึือเป็นการ์ขายลดลง 29.46 ล้านบาทั เน่�องจากร์ายได้จากการ์ขายทัี�ลดลง
- เงินลงทั๊นชั่่�วคร์าวเพิิ�มขึ�น 714.85 ล้านบาทั เน่�องจากการ์ปร์่บลดเงินฝ่ากทัี�มีร์ะยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือนมาอยู่ในปร์ะเภทัมากกว่า 3 เดือน 

เพิื�อร์่บดอกเบี�ยทัี�มากขึ�น 
สินทัร์่พิย์ไม่หม๊นเวียน ณ 31 ธ่นวาคม 2564 มีจำานวน 26,290.59 ล้านบาทั คิดเป็นร์้อยละ 78.56 ของสินทัร์่พิย์ร์วม เพิิ�มขึ�นจากปี 2563  

1,195.00 ล้านบาทั หร์ือร์้อยละ 4.76 โดยมีร์ายการ์เปลี�ยนแปลงสำาค่ญ่ด่งต่อไปน้�
- สินทัร์่พิย์ทัางการ์เงินเพิิ�มขึ�น 863.85 ล้านบาทั เน่�องจากการ์ว่ดมูลค่าด้วยมูลค่าย๊ติธร์ร์มของเงินลงทั๊นทั่�วไปตามมาตร์ฐานการ์ร์ายงาน

ทัางการ์เงิน ฉบ่บทัี� 9 เร์ื�อง เคร์ื�องมือทัางการ์เงิน (TFRS 9)  ทัำาให้บร์ิษ่ทับ่นทัึกมูลค่าย๊ติธร์ร์มของเงินลงทั๊นทั่�วไปเพิิ�มขึ�น
- สินทัร์่พิย์สิทัธิการ์ใชั่้เพิิ�มขึ�น 324.83 ล้านบาทั เน่�องจากการ์ต่ออาย๊ของส่ญ่ญ่าเชั่่าพิื�นทัี�สำาหร์่บขายสินค้า โดยการ์ปฏิิบ่ติตามมาตร์ฐาน

การ์ร์ายงานทัางการ์เงิน ฉบ่บทัี� 16 เร์ื�อง เร์ื�องส่ญ่ญ่าเชั่่า (TFRS 16)
- อส่งหาร์ิมทัร์่พิย์เพิื�อการ์ลงทั๊นเพิิ�มขึ�น 98.32 ล้านบาทั เน่�องจากในปี 2564 บร์ิษ่ทัมีการ์ปร์ะเมินมูลค่าย๊ติธร์ร์มของอส่งหาร์ิมทัร์่พิย์เพิื�อ

การ์ลงท๊ัน โดยในป ี2564 ได้ปร์บ่ลดมูลคา่ดอ้ยคา่ลงตามผลการ์ปร์ะเมนิจากผูป้ร์ะเมนิทีั�ได้ร่์บการ์ร์บ่ร์องจากสำานก่งานคณะกร์ร์มการ์กำากบ่
หล่กทัร์่พิย์และตลาดหล่กทัร์่พิย์(ก.ล.ต.)

หน้�สิน
ณ ว่นทัี� 31 ธ่นวาคม 2564 บร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อยมีหน้�สินร์วมทั่�งสิ�น 5,606.25 ล้านบาทั เพิิ�มขึ�นจากปี 2563   495.21 ล้านบาทั คิดเป็น

ร์้อยละ 16.75 ของสินทัร์่พิย์ร์วม ร์ายละเอียดการ์เปลี�ยนแปลงทัี�สำาค่ญ่ ด่งต่อไปน้�
หน้�สินหม๊นเวียน ร์วมทั่�งสิ�น 1,770.92 ล้านบาทั คิดเป็นร์้อยละ 31.59 ของหน้�สินร์วม เพิิ�มขึ�นจากปี 2563  100.27 ล้านบาทั หร์ือร์้อยละ 

6.00  เน่�องจาก หน้�สินตามส่ญ่ญ่าเชั่่าทัี�ถึึงกำาหนดชั่ำาร์ะภายใน 1 ปี เพิิ�มขึ�น 111.95 ล้านบาทั ตามมาตร์ฐานการ์ร์ายงานทัางการ์เงิน ฉบ่บทัี� 16 เร์ื�อง 
ส่ญ่ญ่าเชั่่า(TFRS16)

หน้�สินไม่หม๊นเวียน ร์วมทั่�งสิ�น 3,835.34 ล้านบาทั คิดเป็นร์้อยละ 68.41 ของหน้�สินร์วม เพิิ�มขึ�นจากปี 2563   394.94 ล้านบาทั หร์ือร์้อย
ละ 11.48 สาเหต๊หล่กมาจากหน้�สินภาษีเงินได้ร์อต่ดบ่ญ่ชั่ีจากการ์ปร์่บมูลค่าย๊ติธร์ร์มของเงินลงทั๊นทั่�วไปเพิิ�มขึ�น 229.05 ล้านบาทั ตามมาตร์ฐานการ์
ร์ายงานทัางการ์เงิน ฉบ่บทัี� 9 เร์ื�อง เคร์ื�องมือทัางการ์เงิน (TFRS 9)  และหน้�สินตามส่ญ่ญ่าเชั่่าเพิิ�มขึ�น 196.06 ล้านบาทั ตามมาตร์ฐานการ์ร์ายงาน
ทัางการ์เงิน ฉบ่บทัี� 16 เร์ื�อง ส่ญ่ญ่าเชั่่า(TFRS16)

การวิเคุราะห์และคุำาอธ่บัายของฝ่่ายจัดิ์การ

45บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)



ส่วนของผู้ถุือหุ้น
ณ ว่นทัี� 31 ธ่นวาคม 2564 บร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อยมีส่วนของผู้ถึือห๊้นร์วมทั่�งสิ�น 27,861.02 ล้านบาทั เพิิ�มขึ�นจากปี 2563  744.26 ล้านบาทั 

หร์ือคิดเป็นร์้อยละ 2.74 สาเหต๊หล่กมาจาก องค์ปร์ะกอบอื�นของส่วนของผู้ถึือห๊้นเพิิ�มขึ�น จากมาตร์ฐานบ่ญ่ชั่ีใหม่ทัี�บ่งค่บใชั่้คือ มาตร์ฐานการ์ร์ายงาน
ทัางการ์เงิน ฉบ่บทัี� 9 เร์ื�อง เคร์ื�องมือทัางการ์เงิน (TFRS 9) ซีึ�งเกี�ยวก่บการ์ว่ดมูลค่าด้วยมูลค่าย๊ติธร์ร์มของเงินลงทั๊นทั่�วไป 525.32 ล้านบาทั และ
กำาไร์สะสมเพิิ�มขึ�น 214.76 ล้านบาทั 

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดิ์ สภาพคล่อง และแหล่งเงินทุน
สภาพิคลอ่งของ บร์ษ่ิทัฯและบร์ษ่ิทัยอ่ยสำาหร์บ่ปสีิ�นสด๊วน่ทีั� 31 ธน่วาคม 2564 มกีร์ะแสเงนิสดลดลงสท๊ัธิจำานวน 143.94 ลา้นบาทั ร์ายละเอยีด

กร์ะแสเงินสดแต่ละกิจกร์ร์ม มีด่งน้�

การวิเคุราะห์และคุำาอธ่บัายของฝ่่ายจัดิ์การ

หน่วย : ล้านบาทั

กระแสเงินสดิ์จากการดิ์ำาเนินงาน
ในปี 2564 บร์ิษ่ทัฯ ฯ และบร์ิษ่ทัย่อย มีกร์ะแสเงินสดส๊ทัธิได้มาจากการ์ดำาเนินงานทั่�งหมดเทั่าก่บ 576.97 ล้านบาทั ลดลงร์้อยละ 35.83 จาก

ปีก่อน สาเหต๊หล่กมาจากเงินร์่บจากการ์ขายลดลงจากสถึานการ์ณ์ร์ะบาดของไวร์่สโคโร์นา 2019 (COVID-19)

กระแสเงินสดิ์จากการลงทุน
ในปี 2564 บร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อย มีกร์ะแสเงินสดใชั่้ไปในกิจกร์ร์มลงทั๊นเทั่าก่บ 401.58 ล้านบาทั โดยกิจกร์ร์มหล่กทัี�เกิดขึ�น ได้้แก่ เงินสด

จ่ายสำาหร์่บเงินลงทั๊นในเงินลงทั๊นชั่่�วคร์าว เงินลงทั๊นในการ์ซีื�อตร์าสาร์ทั๊น และเงินลงทั๊นในบร์ิษ่ทัร์่วม 

กระแสเงินสดิ์จากกิจกรรมจัดิ์หาเงิน
ในปี 2564 บร์ิษ่ทัฯ และบร์ิษ่ทัย่อยมีกร์ะแสเงินสดใชั่้ไปในกิจกร์ร์มจ่ดหาเงินเทั่าก่บ 318.81 ล้านบาทั โดยกิจกร์ร์มหล่กทัี�เกิดขึ�น ได้แก่ การ์

จ่ายชั่ำาร์ะหน้�สินตามส่ญ่ญ่าเชั่่า การ์จ่ายเงินปันผล เงินจ่ายจากการ์ซีื�อทัร์่พิย์สิน เป็นต้น

4.2 ปีัจจัยหรือเหตุการณ์ท่�อาจม่ผลต่อฐานะการเงินหรือการดิ์ำาเนินงานอย่างม่นัยสำาคัญในอนาคต

บร์ิษ่ทัย่งอาจได้ร์่บผลกร์ะทับจากปัจจ่ยทัี�มีต่อผลการ์ดำาเนินงานในอนาคต ด่งน้�
1. การ์แพิร์่ร์ะบาดของ ไวร์่สโคโร์นา 2019 (COVID-19)

จากการ์แพิร์่ร์ะบาดของไวร์่สโคโร์นา 2019 (COVID-19) ต่�งแต่ปลายเดือน ธ่นวาคม 2562  มาจนถึึงปี 2564 และย่งคงมีการ์ร์ะบาดอยู่ใน
แต่ละปร์ะเทัศ น่กทั่องเทัี�ยวย่งเดินทัางออกย่งปร์ะเทัศต่างๆน้อย  ภาคธ๊ร์กิจทั่องเทัี�ยวและบร์ิการ์ในปร์ะเทัศทัี�ถึูกกร์ะทับอย่างร์๊นแร์ง สภาวะ
เศร์ษฐกิจทัี�ย่งไม่เติบโต ส่งผลต่อกำาล่งซีื�อทัี�ลดลงอย่างมาก อ่นมีผลกร์ะทับต่อร์ายได้ของบร์ิษ่ทัอย่างมากเชั่่นก่น

2. การ์แข่งข่นของตลาดภายนอก
ปัจจ๊บ่นเทัคโนโลยีต่างๆก้าวไกลอย่างร์วดเร์็ว ผู้ปร์ะกอบการ์ต่างๆ ม๊่งสู่การ์เข้าถึึงลูกค้าร์ายบ๊คคล เพิื�อเป็นลูกค้าของบร์ิษ่ทัโดยตร์งไม่ต้อง
ผ่านคนกลางต่างๆ  ด่งน่�นบร์ิษ่ทัมีการ์วางแผนการ์ดำาเนินในอนาคตได้แก่
2.1 การ์เข้าสู่โคร์งสร์้างด้าน supply chain เพิื�อให้มีต้นทั๊นทัี�ตำ�าได้แปร์ียบในเชั่ิงแข่งข่นให้มากขึ�น
2.2 การ์เปลี�ยนแปลงพิฤติกร์ร์มของผู้บร์ิโภค บร์ิษ่ทัจะต้องมีความสามาร์ถึในการ์เข้าถึึงความต้องการ์ของลูกค้าเชั่ิงลึก (Deep Customer 

Insight)
2.3 การ์ปร์่บโคร์งสร์้างองค์กร์ให้กร์ะชั่่บ มีปร์ะสิทัธิภาพิ และมีความร์วดเร์็วในการ์ตอบสนองต่อความต้องการ์ของลูกค้า

3. ปัจจ่ยแนวโน้มและผลกร์ะทับด้านสิ�งแวดล้อม ด้านส่งคม ทัี�คร์อบคล๊มถึึงการ์เคาร์พิสิทัธิมน๊ษยชั่น และด้านการ์กำาก่บดูแลกิจการ์ทัี�ดี 
ปร์ะเด็นสำาค่ญ่ด้านความย่�งยืนทัี�เป็นพิื�นฐานของ ESG ปร์ะกอบไปด้วย 3 มิติทัี�สำาค่ญ่ ได้แก่ 
3.1 มิติสิ�งแวดล้อม (Environmental = E) ทัี�คร์อบคล๊มต่�งแต่การ์บร์ิหาร์จ่ดการ์พิล่งงาน นำ�า ขยะ ของเสีย มลพิิษ และก�าซีเร์ือนกร์ะจก เชั่่น 

จ่ดต่�งโซีล่าเซีลล์ การ์บร์ิหาร์จ่ดการ์แยกปร์ะเภทัขยะ เป็นต้น 
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งบการเงินรวม

กร์ะแสเงินสดส๊ทัธิได้มาจากกิจกร์ร์มดำาเนินงาน 576.97

กร์ะแสเงินสดส๊ทัธิได้มาจากกิจกร์ร์มลงทั๊น (401.58)

กร์ะแสเงินสดส๊ทัธิได้มาจากกิจกร์ร์มจ่ดหาเงิน (318.81)

ผลกร์ะทับจากอ่ตร์าแลกเปลี�ยนทัี�มีต่อเงินสดและร์ายการ์เทัียบเทั่าเงินสด (0.52)

เงินสดและร์ายการ์เทัียบเทั่าเงินสดเพิิ�มขึ�น(ลดลง)ส๊ทัธิ (143.94)

เงินสดและร์ายการ์เทัียบเทั่าเงินสด ณ  1 มกร์าคม 1,795.16

เงินสดและร์ายการ์เทัียบเทั่าเงินสด ณ 31 ธ่นวาคม 1,651.22
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3.2 มิติส่งคม (Social = S) ปร์ะกอบด้วยการ์ปฏิิบ่ติต่อพิน่กงาน ความร์่บผิดชั่อบต่อลูกค้า และการ์พิ่ฒนาส่งคมและช๊ั่มชั่น และ เช่ั่น 
ชั่ีวอนาม่ย พิ่ฒนาศ่กยภาพิ การ์พิ่ฒนาลูกค้าทั้องถึิ�น เป็นต้น 

3.3 มิติบร์ร์ษ่ทัภิบาล (Governance = G) ซีึ�งให้ความสำาค่ญ่ก่บการ์กำาก่บดูแลกิจการ์ทัี�ดี การ์บร์ิหาร์ความเสี�ยงบนความย่�งยืน การ์บร์ิหาร์
จ่ดการ์ห่วงโซี่อ๊ปทัาน และนว่ตกร์ร์มองค์กร์ เชั่่น การ์ดำาเนินธ๊ร์กิจด้วยความเป็นธร์ร์ม นโยบายต่อต้านทั๊จร์ิตฯ เป็นต้น 
สามาร์ถึดูร์ายละเอียดทั่�งหมดได้จากร์ายงานการ์พิ่ฒนาอย่างย่�งยืนปี 2564 ของบร์ิษ่ทั

4.3 ข้อมูลทางการเงินท่�สำาคัญและอัตราส่วนทางการเงิน

งบแสดิ์งฐานะการเงิน

รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2562 2564 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเว่ยน

เงินสดและร์ายการ์เทัียบเทั่าเงินสด 1,651,217 1,795,163 1,113,701 1,636,260 1,780,973 1,095,120

เงินลงทั๊นชั่่�วคร์าว 1,291,392 576,541 806,882 1,291,392 576,541 806,882

ลูกหน้�การ์ค้า  1,096,012 1,083,002 1,415,823 1,068,876 1,076,076 1,396,406

ลูกหน้�อื�น 128,787 260,006 139,593 126,855 260,312 139,686

เงินให้กู้ยืมร์ะยะส่�นแก่กิจการ์ทัี�เกี�ยวข้องก่น 23,550 57,500 57,500 130,050 176,000 181,500

สินค้าคงเหลือ  2,673,423 2,999,779 3,658,213 2,671,241 2,986,327 3,644,478

โคร์งการ์อส่งหาร์ิมทัร์่พิย์ร์ะหว่างการ์พิ่ฒนา 81,881 98,051 110,515  -    -    -   

ภาษีขายของสินค้าทัี�ย่งไม่ถึือเป็นการ์ขาย 206,539 236,003 307,840 206,539 236,003 307,840

สินทัร์่พิย์หม๊นเวียนอื�น 23,881 26,177 37,225 21,909 22,742 32,606

รวมสินทรัพย์หมุนเว่ยน 7,176,682 7,132,222 7,647,293 7,153,122 7,114,974 7,604,518

สินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน 

เงินฝ่ากสถึาบ่นการ์เงินทัี�มีข้อจำาก่ดใน

   การ์เบิกใชั่้ 2,949 2,949 2,949 - - -

สินทัร์่พิย์ทัางการ์เงินไม่หม๊นเวียนอื�น 20,550,406 19,686,554  -   20,550,406 19,686,554  -   

เงินลงทั๊นเผื�อขาย  -    -   8,917,669  -    -   8,917,669

เงินลงทั๊นในบร์ิษ่ทัร์่วม 951,765 892,238 935,930 752,309 707,227 707,323

เงินลงทั๊นในบร์ิษ่ทัย่อย  -    -    -   21,731 26,449 39,442

เงินลงทั๊นร์ะยะยาวอื�น  -    -   1,992,851  -    -   1,992,851

เงินให้กู้ยืมร์ะยะยาว  -   3,550  -    -   3,550  -   

อส่งหาร์ิมทัร์่พิย์เพิื�อการ์ลงทั๊น 1,227,763 1,129,447 927,693 1,290,903 1,193,791 993,350

ทัี�ดิน อาคาร์และอ๊ปกร์ณ์ 2,512,424 2,662,659 2,870,697 2,446,559 2,592,705 2,794,957

สินทัร์่พิย์สิทัธิการ์ใชั่้ 708,757 383,927  -   705,437 381,877  -   

สินทัร์่พิย์ไม่มีต่วตนอื�น 90,825 90,849 100,052 83,803 83,312 92,118

สินทัร์่พิย์ไม่หม๊นเวียนอื�น  245,697 243,409 249,695 241,717 239,938 242,561

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน 26,290,586 25,095,582 15,997,535 26,092,864 24,915,403 15,780,271

รวมสินทรัพย์ 33,467,268 32,227,804 23,644,828 33,245,986 32,030,377 23,384,789

                (หน่วย : พิ่นบาทั)
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รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2562 2564 2563 2562

หน้�สินและส่วนของผู้ถุือหุ้น

หน้�สินหม๊นเวียน

เงินเบิกเกินบ่ญ่ชั่ีและเงินกู้ยืมร์ะยะส่�น

   จากสถึาบ่นการ์เงิน 12,164 31,050 37,680 - - -

เจ้าหน้�การ์ค้า 992,965 1,005,407 1,328,034 972,966 986,475 1,303,870

เจ้าหน้�อื�น 425,279 410,637 528,099 413,980 404,543 515,380

ส่วนของหน้�สินตามส่ญ่ญ่าเชั่่าทัี�

   ถึึงกำาหนดชั่ำาร์ะภายในหนึ�งปี 306,845 194,894 - 305,028 193,824 -

เงินกู้ยืมร์ะยะส่�นจากบ๊คคลทัี�เกี�ยวข้องก่น 27,000 22,000 10,000  -    -    -   

ร์ายได้ค่าเชั่่าร์่บล่วงหน้าทัี�ถึึงกำาหนดร์่บร์ู้

   ภายในหนึ�งปี 6,662 6,662  -   6,662 6,662  -   

รวมหน้�สินหมุนเว่ยน 1,770,915 1,670,650 1,903,813 1,698,636 1,591,504 1,819,250

หน้�สินไม่หมุนเว่ยน

หน้�สินตามส่ญ่ญ่าเชั่่า 401,824 205,761  -   400,287 204,581  -   

หน้�สินภาษีเงินได้ร์อการ์ต่ดบ่ญ่ชั่ี 2,681,899 2,452,849  672,275 2,667,987 2,450,507  669,894 

ปร์ะมาณการ์หน้�สินผลปร์ะโยชั่น์พิน่กงาน 482,270 497,441  562,106 455,687 467,617  530,963 

ร์ายได้ค่าเชั่่าร์่บล่วงหน้า 184,613 191,275  -   184,613 191,275  -   

หน้�สินไม่หม๊นเวียนอื�น 84,730 93,067  36,947 82,107 91,414  35,709 

รวมหน้�สินไม่หมุนเว่ยน 3,835,336 3,440,393 1,271,328 3,790,681 3,405,395 1,236,566

รวมหน้�สิน 5,606,251 5,111,043 3,175,141 5,489,317 4,996,899 3,055,816

ส่วนของผู้ถุือหุ้น

ทั๊นเร์ือนห๊้น

   ทั๊นจดทัะเบียน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

   ทั๊นทัี�ออกและชั่ำาร์ะแล้ว 290,634 290,634 290,634 290,634 290,634 290,634

ส่วนเกินมูลค่าห๊้น

   ส่วนเกินมูลค่าห๊้นสาม่ญ่ 1,487,144 1,487,144 1,487,144 1,487,144 1,487,144 1,487,144

   ส่วนเกินทั๊นห๊้นทั๊นซีื�อคืน 51,433 51,433 51,433 51,433 51,433 51,433

กำาไร์สะสม

   จ่ดสร์ร์แล้ว

      ทั๊นสำาร์องตามกฎหมาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

      สำาร์องทั่�วไป 2,030,721 2,030,721 1,961,197 2,030,721 2,030,721 1,961,197

   ย่งไม่ได้จ่ดสร์ร์ 11,713,390 11,498,629 11,318,202 11,599,866 11,401,641 11,169,975

องค์ปร์ะกอบอื�นของส่วนของผู้ถึือห๊้น 12,244,920 11,719,605 5,315,787 12,246,871 11,721,905 5,318,590

รวมส่วนของบริษััทใหญ่ 27,868,242 27,128,166 20,474,397 27,756,669 27,033,478 20,328,973

ส่วนได้เสียทัี�ไม่มีอำานาจควบค๊ม (7,225) (11,405) (4,710)  -    -    -   

รวมส่วนของผู้ถุือหุ้น 27,861,017 27,116,761 20,469,687 27,756,669 27,033,478 20,328,973

รวมหน้�สินและส่วนของผู้ถุือหุ้น 33,467,268 32,227,804 23,644,828 33,245,986 32,030,377 23,384,789

                (หน่วย : พิ่นบาทั)
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รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2562 2564 2563 2562

ร์ายได้จากการ์ขาย 6,802,565 7,809,024  11,309,214 6,598,339 7,624,325 11,048,058

ต้นทั๊นขาย 4,861,009 5,489,383  7,568,023 4,715,529 5,367,211 7,433,499

กำาไรขั�นต้น 1,941,556 2,319,641 3,741,191 1,882,810 2,257,114 3,614,559

รายไดิ์้อื�น

เงินปันผลร์่บ 379,650 343,451  531,071 395,594 358,400 570,780

กำาไร์จากการ์จำาหน่ายสินทัร์่พิย์ 14 10,266  157,239 9 9,877 157,009

กำาไร์จากการ์จำาหน่ายเงินลงทั๊นเผื�อขาย  -    -    -    -    -    -   

ร์ายได้อื�น 260,493 166,337  280,494 265,829 181,833 311,700

รวมรายไดิ์้อื�น 640,157 520,054 968,805 661,432 550,109 1,039,489

กำาไรก่อนค่าใชิ้จ่าย 2,581,713 2,839,695 4,709,996 2,544,242 2,807,223 4,654,048

ค่าใชิ้จ่าย

ต้นทั๊นในการ์จ่ดจำาหน่าย 1,496,240 1,824,954  2,488,425 1,486,723 1,816,589 2,485,957

ค่าใชั่้จ่ายในการ์บร์ิหาร์ 918,702 976,128  1,468,980 899,307 923,000 1,416,972

รวมค่าใชิ้จ่าย 2,414,942 2,801,082 3,957,405 2,386,030 2,739,589 3,902,929

ต้นทั๊นทัางการ์เงิน 10,015 12,470  2,315 8,435 84,379  -   

ส่วนแบ่งกำาไร์ (ขาดทั๊น) ของบร์ิษ่ทัร์่วม

  ทัี�ใชั่้วิธีส่วนได้เสีย 14,806 (29,709)  25,039  -    -    -   

กำาไรก่อนภาษั่เงินไดิ์้ 171,562 (3,566) 775,315 149,777 (16,744) 751,119

ค่าใชั่้จ่ายภาษีเงินได้ 57,522 55,758  56,276  44,769  55,536  55,875 

กำาไรสำาหรับปีี 114,040 (59,324) 719,039 105,008 1,880 695,244

การแบ่งปีันกำาไร(ขาดิ์ทุน)

  ส่วนทัี�เป็นของบร์ิษ่ทัใหญ่่ 121,544 (52,359) 725,196 105,008 1,880 695,244

  ส่วนทัี�เป็นของส่วนได้เสียทัี�ไม่มี

      อำานาจควบค๊ม (7,504) (6,965) (6,157)  -    -    -   

กำาไร(ขาดิ์ทุน)สำาหรับปีี 114,040 (59,324) 719,039 105,008 1,880 695,244

งบกำาไรขาดิ์ทุนเบ็ดิ์เสร็จ
                (หน่วย : พิ่นบาทั)
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รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2562 2564 2563 2562

กำาไรขาดิ์ทุนเบ็ดิ์เสร็จอื�น

 รายการท่ี่�จะไม่่ถููกจัดประเภที่รายการใหม่่

      ไว้้ในกำาไรหรือขาดทุี่นในภายหลััง

   ผลกำาไร์จากเงินลงทั๊นในตร์าสาร์ทั๊นทัี�

    กำาหนดว่ดมูลค่าด้วยมูลค่าย๊ติธร์ร์มผ่าน

     กำาไร์ขาดทั๊นเบ็ดเสร์็จอื�น 863,552 127,058  -   863,551 127,057  -   

   ผลกำาไร์จากการ์ว่ดมูลค่าใหม่ของ

    ผลปร์ะโยชั่น์พิน่กงานทัี�กำาหนด  -    -   40,841  -    -   36,876

   ภาษีเงินได้ของร์ายการ์ทัี�จะไม่ถึูกจ่ด

    ปร์ะเภทัใหม่ไว้ในกำาไร์หร์ือขาดทั๊นใน

     ภายหล่ง (172,710) (25,208) (7,375) (172,710) (25,208) (7,375)

   ส่วนแบ่งกำาไร์ขาดทั๊นเบ็ดเสร์็จอื�นของ

     บร์ิษ่ทัร์่วมตามวิธีส่วนได้เสีย  -   1,087  -    -    -    -   

รวมรายการท่�อาจถุูกจัดิ์ปีระเภทใหม่ไว้ใน

   กำาไรหรือ ขาดิ์ทุนในภายหลัง 690,842 102,937 33,466 690,841 101,849 29,501

รายการท่�อาจถุูกจัดิ์ปีระเภทรายการใหม่ไว้

   ในกำาไรหรือขาดิ์ทุน

 ผลต่างของอ่ตร์าแลกเปลี�ยนจากการ์แปลง

 ค่างบการ์เงิน 139 3,501 (6,063)  -    -    -   

ผลขาดท๊ันจากการ์ว่ดมูลค่าเงินลงท๊ันเผื�อขาย - - (212,902) - - (212,902)

ภาษีเงินได้ของร์ายการ์ทัี�อาจถึูกจ่ดปร์ะเภทั

  ใหม่ในกำาไร์หร์ือขาดทั๊นในภายหล่ง - - 42,580 - - 42,580

รวมรายการท่�อาจถุูกจัดิ์ปีระเภทใหม่ไว้ใน

กำาไรหรือขาดิ์ทุนในภายหลัง  139 3,501 (176,385) - - (170,322)

กำาไรเบ็ดิ์เสร็จรวมสำาหรับปีี 805,021 47,114 576,120 795,849 103,729 554,423

การแบ่งปีันกำาไร (ขาดิ์ทุน) เบ็ดิ์เสร็จรวม

ส่วนทัี�เป็นของบร์ิษ่ทัใหญ่่ 812,735 52,993 585,100 795,849 103,729 554,423

ส่วนทีั�เป็นของส่วนได้เสียทีั�ไม่มีอำานาจควบค๊ม (7,714) (5,879) (8,980)  -    -    -   

กำาไรเบ็ดิ์เสร็จรวมสำาหรับปีี 805,021 47,114 576,120 795,849 103,729 554,423

กำาไรต่อหุ้น (บาท)

กำาไร์ (ขาดทั๊น) ต่อห๊้นข่�นพิื�นฐาน  (บาทั) 0.42 (0.18) 2.50 0.36 0.01 2.39

                (หน่วย : พิ่นบาทั)
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รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กระแสเงินสดจากกิจกรรม่ดำาเนินงาน

กำาไร์ (ขาดทั๊น) สำาหร์่บปี 114,040 (59,324) 719,039 105,008 1,880 695,244

ปรัับรัายการัที่่�กรัะที่บกำาไรั(ขาดทีุ่น)

ค่าเสื�อมร์าคาและค่าต่ดจำาหน่าย 437,292 509,002 237,387 430,071 500,805 232,630

ผลขาดทั๊นจากการ์ด้อยค่าของเงินลงทั๊น  -    -   12,443 36,493 13,089 43,521

(กล่บร์ายการ์) ขาดท๊ันจากการ์ปร่์บมูลค่าสินค้า (8,127) 1,138 (10,076) (2,699) 3,526 (6,873)

ขาดทั๊นจากการ์ด้อยค่าของโคร์งการ์อส่งหา

 ร์ิมทัร์่พิย์ร์ะหว่างพิ่ฒนา (1,613) 350 1,809 - - -

กล่บร์ายการ์ขาดทั๊นจากการ์ด้อยค่า

อส่งหาร์ิมทัร์่พิย์เพิื�อการ์ลงทั๊น (83,290)  -    -   (83,290)  -    -   

กำาไร์จากการ์จำาหน่ายสินทัร์่พิย์ 9,953 (941) (157,239) 9,959 (901) (157,009)

กล่บร์ายการ์ผลขาดทั๊นจากการ์ด้อยค่าของ

ลูกหน้�การ์ค้าและลูกหน้�อื�น (7,266) (438) 18,329 (7,303) (438) 10,777

กำาไร์จากตร์าสาร์อน๊พิ่นธ์ (6,095) (3,308)  -   (6,095) (3,308)  -   

ดอกเบี�ยร์่บ (10,204) (15,585) (35,029) (11,026) (17,171) (37,111)

เงินปันผลร์่บ (379,650) (343,451) (531,071) (395,594) (358,400) (570,780)

ต้นทั๊นทัางการ์เงิน 10,015 12,470 2,315 8,436 10,219  -   

(กำาไร์) ขาดทั๊นจากการ์จำาหน่ายเงินลงทั๊น  -    -   1,793  -   (3,866) 1,793

ส่วนแบ่ง (กำาไร์) ขาดทั๊น ของบร์ิษ่ทัร์่วมทัี�ใชั่้

วิธีส่วนได้เสีย   (14,806) 29,709 (25,039) - - -

ร์่บร์ู้ร์ายได้ค่าเชั่่าร์่บล่วงหน้า (6,662) (2,063)  -   (6,662) (2,063)  -   

ค่าใชั่้จ่ายผลปร์ะโยชั่น์พิน่กงาน 63,070 61,670 64,372 60,998 59,390 61,098

ภาษีเงินได้ 57,522 55,757 56,276 44,769 55,536 55,875

174,178 244,988 355,308 183,064 258,298 329,166

การัเปลี่่�ยนแปลี่งในสิินที่รััพย์แลี่ะหน้�สิินดำาเนินงาน

ลูกหน้�การ์ค้า (12,066) 334,053 375,588 8,182 321,561 369,815

ลูกหน้�อื�น 117,894 (110,505) (19,429) 120,311 (110,896) (19,429)

สินค้าคงเหลือ 334,483 657,296 (291,148) 317,784 654,626 (271,365)

โคร์งการ์อส่งหาร์ิมทัร์่พิย์ร์ะหว่างการ์พิ่ฒนา 17,783 12,114 12,156  -    -    -   

สินทัร์่พิย์หม๊นเวียนอื�น 31,761 83,088 (17,163) 30,298 81,903 (20,145)

สินทัร์่พิย์ไม่หม๊นเวียนอื�น 3,105 15,835 5,855 4,014 12,172 3,511

เจ้าหน้�การ์ค้า (12,442) (322,627) 54,543 (13,509) (317,396) 67,468

เจ้าหน้�อื�น 15,427 (116,894) (153,693) 10,060 (110,270) (151,601)

ร์ายได้ค่าเชั่่าร์่บล่วงหน้า  -   200,000  -    -   200,000  -   

หน้�สินไม่หม๊นเวียนอื�น (8,337) (17,941) (5,517) (9,307) (18,356) (5,747)

                (หน่วย : พิ่นบาทั)
งบกระเเสเงินสดิ์
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รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2562 2564 2563 2562

เงินสดิ์ไดิ์้มาจากกิจกรรมดิ์ำาเนินงาน 661,787 979,408 316,501 650,898 971,642 258,865

จ่ายปร์ะมาณการ์หน้�สินสำาหร์่บผลปร์ะโยชั่น์

พิน่กงาน (78,241) (52,274) (50,229) (72,929) (48,675) (42,809)

จ่ายภาษีเงินได้ (6,575) (28,038) (45,932) (5,793) (27,514) (43,701)

เงินสดิ์สุทธิไดิ์้มาจากกิจกรรมดิ์ำาเนินงาน 576,971 899,096 220,340 572,176 895,453 215,165

กระแสเงินสดจากกิจกรรม่ลังทุี่น

ร์่บดอกเบี�ย 9,866 24,867 30,368 10,689 26,453 32,449

ร์่บเงินปันผล 395,594 358,400 570,780 395,594 358,400 570,780

เงินสดจ่ายเพิื�อซีื�อสินทัร์่พิย์ (69,766) (228,840) (346,638) (67,764) (227,346) (343,615)

เงินสดร์่บชั่ำาร์ะคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการ์ทัี�

   เกี�ยวข้องก่นและพิน่กงาน 37,500 105 33,467 53,000 7,105 52,118

เงินลงทั๊นชั่่�วคร์าวเพิิ�มขึ�น (ลดลง) (714,851) 230,341 (394,080) (714,851) 230,341 (394,080)

เงินสดจ่ายเพิื�อซีื�อตร์าสาร์ทั๊น (318,003) (221,890) (226,819) (318,003) (221,890) (226,819)

เงินสดร์่บจากการ์ขายตร์าสาร์ทั๊น 317,703 87,844  -   317,703 87,844  -   

เงินสดจ่ายเพิื�อให้กู้ยืมแก่กิจการ์ทัี�เกี�ยวข้องก่น  -    -    -   (3,500) (1,500)  -   

เงินสดจ่ายเพิื�อให้กู้ยืมแก่กิจการ์อื�น  -   (3,550)  -    -   (3,550)  -   

เงินสดร์่บจากการ์ไถึ่ถึอนตร์าสาร์หน้�อื�นทัี�จะถึือ

จนคร์บกำาหนด  -    -   20,000  -    -   20,000

เงินสดร์่บจากการ์ลดทั๊นเงินลงทั๊นอื�นทัี�ไม่อยู่

   ในความต้องการ์ของตลาด  -   19,531  -    -   19,531 -

เงินสดร์่บจากการ์ขายสินทัร์่พิย์ 380 23,184 237,548 373 23,144 237,318

เงิดสดร์่บคืนจากการ์เลิกบร์ิษ่ทัย่อย  -    -    -    -   3,866  -   

เงินสดจ่ายจากการ์เรี์ยกชั่ำาร์ะค่าห้๊นของบริ์ษ่ทัย่อย  -    -    -   (16,856)  -    -   

เงินสดจ่ายเพิื�อซีื�อเงินลงทั๊นในบร์ิษ่ทัร์่วม (60,000)  -   (114,240) (60,000)  -   (114,240)

เงินสดิ์สุทธิไดิ์้มาจาก(ใชิ้ไปี)กิจกรรมลงทุน (401,579) 270,462 (170,083) (403,616) 282,868 (146,557)

กระแสเงินสดจากกิจกรรม่จัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบ่ญ่ชั่ีและเงินกู้ยืมร์ะยะส่�นจาก

   สถึาบ่นการ์เงินเพิิ�มขึ�น (ลดลง) (18,886) (6,630) 17,680  -    -    -   

เงินสดร์่บจากเงินกู้ยืมร์ะยะส่�นจากบ๊คคลและ

กิจการ์ทัี�เกี�ยวข้องก่น 20,000 22,000 20,000  -    -    -   

เงินสดจ่ายเพิื�อชั่ำาร์ะเงินกู้ยืมร์ะยะส่�นจาก

บ๊คคลทัี�เกี�ยวข้องก่น (15,000) (10,000) (20,000) - - -

เงินสดจ่ายชั่ำาร์ะหน้�สินตามส่ญ่ญ่าเชั่่า (233,988) (280,617)  -   (232,178) (278,805)  -   

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทัี�ไม่มีอำานาจควบค๊ม

   ของบร์ิษ่ทัย่อย 11,894 817  -    -    -    -   

จ่ายดอกเบี�ย (10,176) (12,472) (2,196) (8,436) (10,219)  -   

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถึือห๊้นของบร์ิษ่ทั (72,658) (203,444) (351,537) (72,658) (203,444) (351,537)

เงินสดิ์สุทธิ ใชิ้ไปีในกิจกรรมจัดิ์หาเงิน (318,815) (490,346) (336,053) (313,272) (492,468) (351,537)

                (หน่วย : พิ่นบาทั)
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เงินสดิ์และรายการเท่ยบเท่าเงินสดิ์เพิ�มขึ�น

(ลดิ์ลง)สุทธิก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปีล่�ยน (143,422) 679,212 (285,797) (144,713) 685,853 (282,930)

ผลกร์ะทับจากอ่ตร์าแลกเปลี�ยนทัี�มีต่อเงินสด

   และร์ายการ์เทัียบเทั่าเงินสด (525) 2,251 2,251 - - -

เงินสดิ์และรายการเท่ยบเท่าเงินสดิ์เพิ�มขึ�น

   (ลดิ์ลง)สุทธิ (143,947) 681,462 (290,673) (144,713) 685,853 (282,930)

เงินสดและร์ายการ์เทัียบเทั่าเงินสด ณ 1 มกร์าคม 1,795,163 1,113,701 1,404,374 1,780,973 1,095,120 1,378,050

เงินสดิ์และรายการเท่ยบเท่าเงินสดิ์ ณ 31 ธันวาคม 1,651,217 1,795,163 1,113,701 1,636,260 1,780,973 1,095,120

                (หน่วย : พิ่นบาทั)
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อัตราส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO)

อ่ตร์าส่วนสภาพิคล่อง (เทั่า) 4.05 4.27 4.02 4.21 4.47 4.18

อ่ตร์าส่วนสภาพิคล่องหม๊นเร์็ว (เทั่า) 2.28 2.07 1.75 2.35 2.16 1.81

อ่ตร์าส่วนสภาพิคล่องกร์ะแสเงินสด (เทั่า) 0.34 0.50 0.11 0.35 0.52 0.12

อ่ตร์าส่วนหม๊นเวียนลูกหน้�การ์ค้า (เทั่า) 6.17 6.18 7.00 6.07 6.09 6.94

ร์ะยะเวลาเก็บหน้�เฉลี�ย (ว่น) 58.39 58.28 51.41 59.26 59.07 51.90

อ่ตร์าส่วนหม๊นเวียนสินค้าคงเหลือ (เทั่า) 1.71 1.65 2.16 1.67 1.62 2.12

ร์ะยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย (ว่น) 210.07 218.32 166.85 215.96 222.38 169.76

อ่ตร์าส่วนหม๊นเวียนเจ้าหน้� (เทั่า) 4.86 4.70 5.82 4.81 4.69 5.85

ร์ะยะเวลาชั่ำาร์ะหน้� (ว่น) 74.00 76.51 61.88 74.80 76.81 61.51

Cash Cycle (ว่น) 194.46 200.09 156.38 200.42 204.64 160.15

อัตราส่วนแสดิ์งความสามารถุในการหากำาไร

อ่ตร์ากำาไร์ข่�นต้น (%) 28.54 29.70 33.08 28.53 29.60 32.72

อ่ตร์ากำาไร์จากการ์ดำาเนินงาน (%) 2.52 (0.05) 6.86 2.27 0.75 6.80

อ่ตร์าส่วนเงินสดต่อการ์ทัำากำาไร์ (%) 336.30 (25,211.16) 28.42 382.02 1,549.03 28.65

อ่ตร์ากำาไร์ส๊ทัธิ (%) 1.63 (0.63) 5.91 1.45 0.02 5.75

อ่ตร์าผลตอบแทันผู้ถึือห๊้น (%) 0.44 (0.22) 3.56 0.38 0.01 3.44

อัตราส่วนแสดิ์งปีระสิทธิภาพในการดิ์ำาเนินงาน

อ่ตร์าผลตอบแทันจากสินทัร์่พิย์ (%) 0.37 (0.19) 3.07 0.32 0.01 2.98

อ่ตร์าผลตอบแทันจากทัร์่พิย์สินถึาวร์ (%) 12.96 11.45 25.16 12.14 11.68 24.32

อ่ตร์าการ์หม๊นของสินทัร์่พิย์  (เทั่า) 0.23 0.30 0.52 0.22 0.30 0.52

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY)

อ่ตร์าส่วนหน้�สินต่อส่วนของผู้ถึือห๊้น (เทั่า) 0.20 0.19 0.16 0.20 0.18 0.15

อ่ตร์าส่วนความสามาร์ถึชั่ำาร์ะดอกเบี�ย (เทั่า) 18.88 1.27 338.50 18.75 6.62     N.M.

อ่ตร์าส่วนความสามาร์ถึชั่ำาร์ะภาร์ะผูกพ่ิน

   - Cash Basis (เทั่า) 1.07 1.37 0.21 1.10 1.37 0.21

   - Payout Ratio (%) A   83.69 (138.77) 28.05 96.87 3,865.13 29.26

A
ทัี�ปร์ะชั่๊มคณะกร์ร์มการ์บร์ิษ่ทั มีมติให้จ่ายเงินปันผล ห๊้นละ 0.35  บาทั และนำาเสนอต่อทัี�ปร์ะชั่๊มสาม่ญ่
ผู้ถึือห๊้นในว่นทัี� 25 เมษายน 2565

อัตราส่วนทางการเงิน
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 5. ข้อมูลทั�วไปีและข้อมูลสำาคัญอื�น

5.1 ข้อมูลทั�วไปี

ชั่ื�อ สถึานทัี�ต่�ง โทัร์ศ่พิทั์ โทัร์สาร์ของบ๊คคลอ้างอิงอื�นๆ
นายทัะเบียนบร์ิษ่ทั : บร์ิษ่ทั ศูนย์ร์่บฝ่ากหล่กทัร์่พิย์ (ปร์ะเทัศไทัย) จำาก่ด
     93 ชั่่�น 14 ถึนนร์่ชั่ดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กร์๊งเทัพิมหานคร์ 10400
     โทัร์ศ่พิทั์ 0-2009-9000 โทัร์สาร์ 0-2009-9992
ผู้สอบบ่ญ่ชั่ี  : 1. นายเอกสิทัธิ� ชัู่ธร์ร์มสถึิตย์
     2. นายธนิต โอสถึาเลิศ
     3. นายกฤตย์ ธร์ร์มทั่ตโต
     4. นายบ๊ญ่ญ่ฤทัธิ� ถึนอมเจร์ิญ่
     ผู้สอบบ่ญ่ชั่ีร์่บอน๊ญ่าต ทัะเบียนเลขทัี� 4195, 5155, 11915 และ 7900
     บร์ิษ่ทั เคพิีเอ็มจี ภูมิไชั่ย สอบบ่ญ่ชั่ี จำาก่ด
     ชั่่�น 50-51 อาคาร์เอ็มไพิร์์ทัาวเวอร์์  
     1 ถึนนสาทัร์ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทัร์ กร์๊งเทัพิมหานคร์ 10120
     โทัร์ศ่พิทั์ 0-2677-2000 โทัร์สาร์ 0-2677-2222
ทัี�ปร์ึกษากฎหมาย : บร์ิษ่ทั วีร์ะ ลอว์ ออฟ์ฟ์ิส จำาก่ด
     548/14-15 ซีอยสาธ๊ปร์ะดิษฐ์ 58 แยก 18  
     แขวงบางโพิงพิาง เขตยานนาวา กร์๊งเทัพิมหานคร์ 10120  
     โทัร์ศ่พิทั์ 0-2683-8023  

5.2 ข้อมูลสำาคัญอื�น       :   - ไม่มี -

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย      :   - ไม่มี -

5.4 ตลาดิ์รอง        :   บร์ิษ่ทัฯ ไม่มีจดทัะเบียนในตลาดหล่กทัร์่พิย์ของปร์ะเทัศอื�น

5.5 สถุานบันการเงินท่�ติดิ์ต่อปีระจำา     :   บร์ิษ่ทัฯ ไม่มีออกตร์าสาร์หน้�

ข้อม้ลทั�วไปเเละข้อม้ลสำาคุัญอื�น
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ส่่วนที่่�
2

การกำากับดููแลกิจการ

 6. นโยบายการกำากับดููแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบัติิการกำากับดููแลกิจการ

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 

ในการปฏิิบัตุิงาน 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
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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�อเป็นแนวทางเดำีย่วกันในการปฏิิบัตุิตุนในการดำำาเนินธุ่รกิจ 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 และย่ึดำถ่ือเป็นแนวทางในการปฏิิบัตุิงาน 

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   ดำูแลให�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� 

- สำิทธุิในความเป็นเจ�าของห่�น  การซื่ื�อขาย่และการโอนห่�น
- สำิทธุิในการเข�าร�วมประชื่่มผู�ถ่ือห่�น
- สำิทธุิในการมอบฉันทะให�ผู�อื�นเข�าประชื่่มและออกเสำีย่งลงคะแนนแทน 
- สำิทธุิในการออกเสำีย่งลงคะแนน การร�วมตุัดำสำินใจในเรื�องสำำาคัญของบริษััท
- สำิทธุิในการรับเงินปันผลอย่�างเท�าเทีย่มกัน
- สำิทธุิในการเลือกตุั�งกรรมการบริษััทและกำาหนดำค�าตุอบแทนกรรมการบริษััท
- สำิทธุิในการแตุ�งตุั�งและกำาหนดำค�าตุอบแทนผู�สำอบบัญชื่ี  
- สำิทธุิในการแสำดำงความคิดำเห็นและซื่ักถ่ามในการประชื่่มผู�ถ่ือห่�นและสำิทธุิที�จะไดำ�รับสำารสำนเทศอย่�างเพื้ีย่งพื้อ ทันเวลา และเท�าเทีย่มกัน
- สำิทธุิในการไดำ�รับการปฏิิบัตุิที�เท�าเทีย่มกันในการรับซื่ื�อห่�นคืนโดำย่บริษััท

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ
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นอกเหน่อจากสำิทธุิขั�นพื้ื�นฐานของผู�ถ่ือห่�นแล�ว คณะกรรมการบริษััทให�ความสำำาคัญในการเปิดำเผย่ข�อมูลข�าวสำารที�ถู่กตุ�อง ครบถ่�วน ทันเวลา 
และโปร�งใสำ เพืื้�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 โรงแรมมณเฑีีย่ร 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 

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ
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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�สำิทธุิในการออกเสำีย่งลงคะแนนไดำ�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  เพืื้�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)  

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ
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กรณีีเป็็นการเสนอช่ื่�อกรรมการเดิิมกลัับเข้้าดิำารงตำำาแหน่งใหม่ บริษััทฯ ยัังไดิ้เสนอข้้อมูลัการเข้้าร่วมป็ระชืุ่มในป็ีท่�ผ่่านมา 
แลัะจำำานวนวาระ / ป็ีท่�เคยัดิำารงตำำาแหน่งกรรมการในบริษััทดิ้วยั

ในป็ี 2565 บริษััทฯ ยัังคงให้สิทธิิผู่้ถื่อหุ้นเสนอบุคคลัเพื่่�อเข้้ารับการพื่ิจำารณีาเลั่อกตำั�งเป็็นกรรมการบริษััทลั่วงหน้าก่อนการ
ป็ระชืุ่มสามัญผู่้ถื่อหุ้นครั�งท่� 57 ป็ี พื่.ศ. 2565 รายัลัะเอ่ยัดิตำามข้้อ 1. ก่อนวันป็ระชืุ่มผู่้ถื่อหุ้น (สิทธิิข้องผู่้ถื่อหุ้น) หน้า 57-58 ในแบบแสดิงรายัการ
ข้้อมูลัป็ระจำำาป็ี / รายังานป็ระจำำาป็ี 2564 (แบบ 56-1 One Report) นี�

• ค่่าตอบแทนกรรมการบริษััท : คณีะกรรมการบริษััทให้สิทธิิผู่้ถื่อหุ้นเป็็นผู่้อนุมัตำิค่าตำอบแทนกรรมการบริษััทเป็็นป็ระจำำาทุกป็ี 
ม่การกำาหนดิหลัักเกณีฑ์์การให้ค่าตำอบแทนกรรมการในแต่ำลัะคณีะ พื่ร้อมเสนอวงเงินค่าตำอบแทนข้องกรรมการทุกรูป็แบบให้ท่�ป็ระชุื่มผู่้ถ่ือหุ้นอนุมัตำิ
เป็็นป็ระจำำาทุกป็ี โดิยัผ่่านการพื่ิจำารณีาจำากคณีะกรรมการพื่ิจำารณีาค่าตำอบแทน ซึ่่�งพื่ิจำารณีาจำากผ่ลัการดิำาเนินงาน ผ่ลัป็ฏิิบัตำิงาน วงเงินค่าตำอบแทนท่�
ไดิ้รับอนุมตัำิจำากท่�ป็ระชื่มุผู่้ถื่อหุน้ จำำานวนเงินค่าตำอบแทนท่�จำ่ายัในป็ที่�ผ่่านมา แลัะเป็ร่ยับเทย่ับกับระดิับท่�ป็ฏิิบตัำิอยัู่ในกลัุ่มธิุรกิจำเดิ่ยัวกัน  รวมถื่งอำานาจำ  
หนา้ท่� แลัะความรบัผ่ดิิชื่อบ  มก่ารนำาเสนอถืง่นโยับายั ในการกำาหนดิคา่ตำอบแทน รวมทั�งหลักัเกณีฑ์์ในการให้คา่ตำอบแทนกรรมการบรษัิัทแตำล่ัะตำำาแหนง่ 
โดิยัแยักเป็็นการทำาหน้าท่�กรรมการบริษััท กรรมการตำรวจำสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพื่ิจำารณีาค่าตำอบแทน กรรมการธิรรมาภิิบาลั แลัะกรรมการ
บริหารความเส่�ยัง ม่การสรุป็วงเงินท่�ไดิ้รับอนุมัตำิ จำำานวนเงินท่�จำ่ายัจำริงแลัะรูป็แบบในการจ่ำายั รวมทั�งจำำานวนเงินท่�จำ่ายัให้แก่ คณีะกรรมการบริษััท   
คณีะกรรมการตำรวจำสอบ คณีะกรรมการสรรหา กรรมการพื่ิจำารณีาค่าตำอบแทน กรรมการธิรรมาภิิบาลั แลัะกรรมการบริหารความเส่�ยัง เป็็นรายับุคคลั  
รายัลัะเอ่ยัดิดิูจำากหน้า 97-98 ในแบบแสดิงรายัการข้้อมูลัป็ระจำำาป็ี / รายังานป็ระจำำาป็ี 2564 (แบบ 56-1 One Report) นี�

• การแต่งตั�งผู้้�สอบบญัชีีและกำาหนดจำำานวนเงนิค่า่สอบบญัชีี : บรษัิัทฯ เสนอรายัลัะเอ่ยัดิเก่�ยัวกบัชื่่�อผู่ส้อบบญัช่ื่ บรษัิัทท่�สงักัดิ 
ป็ระสบการณี์ความสามารถืข้องผู่้สอบบัญชื่่ ความเป็็นอิสระข้องผู่้สอบบัญชื่่ ผ่ลัการป็ฏิิบัตำิงาน จำำานวนป็ีท่�ทำาหน้าท่� เหตำุผ่ลัในการเป็ลั่�ยันผู่้สอบบัญชื่่ 
แลัะค่าบริการข้องผู่้สอบบัญชื่่ พื่ร้อมข้้อมูลัเป็ร่ยับเท่ยับค่าตำอบแทนข้องผู่้สอบบัญชื่่ระหว่างป็ีป็ัจำจำุบันกับป็ีท่�ผ่่านมา แลัะค่าบริการอ่�นท่�ม่การรับบริการ 
จำากบริษััทสอบบัญช่ื่ท่�ผู่้สอบบัญช่ื่สังกัดิ นอกจำากนี�ยัังพื่ิจำารณีาเป็ร่ยับเท่ยับกับป็ริมาณีงาน แลัะอัตำราค่าสอบบัญช่ื่ข้องบริษััทจำดิทะเบ่ยันอ่�นในระดิับ
เดิ่ยัวกัน โดิยัไดิ้ผ่่านการพื่ิจำารณีาคัดิเลั่อกจำากคณีะกรรรมการตำรวจำสอบ

หลังวันประชีุมผู้้�ถืือหุ�น
1. คณีะกรรมการบริษััทเป็ิดิเผ่ยัให้สาธิารณีชื่นทราบถื่งมตำิท่�ป็ระชืุ่มผู่้ถื่อหุ้น พื่ร้อมผ่ลัการลังคะแนนในแตำ่ลัะวาระทั�งภิาษัาไทยัแลัะ 

ภิาษัาอังกฤษั ผ่่านชื่่องทางข้องตำลัาดิหลัักทรัพื่ยั์แห่งป็ระเทศไทยัในวันถืัดิจำากวันป็ระชืุ่มผู่้ถื่อหุ้น แลัะเผ่ยัแพื่ร่ผ่่าน website ข้องบริษััท   
2. จำัดิทำารายังานการป็ระชืุ่มผู่้ถื่อหุ้นทั�งภิาษัาไทยัแลัะภิาษัาอังกฤษัอยั่างลัะเอ่ยัดิ ชื่ัดิเจำน ครบถื้วน ตำรงตำามข้้อเท็จำจำริง ม่การบันท่ก 

รายัช่ื่�อพื่รอ้มตำำาแหนง่ข้องกรรมการทกุคณีะท่�เข้้ารว่มป็ระชื่มุ บนัท่กป็ระเดิน็คำาถืามคำาตำอบ วธิิก่ารลังคะแนนแลัะนบัคะแนน บนัท่กจำำานวนคะแนนเสย่ัง
ท่�ไดิ้รับในแตำ่ลัะวาระทั�งเห็นดิ้วยั ไม่เห็นดิ้วยั แลัะงดิออกเส่ยัง แลัะส่งให้ตำลัาดิหลัักทรัพื่ยั์แห่งป็ระเทศไทยั แลัะหน่วยังานท่�เก่�ยัวข้้อง ภิายัใน 14 วัน 
นับจำากวันป็ระชืุ่มผู่้ถื่อหุ้น พื่ร้อมเผ่ยัแพื่ร่ทั�งภิาษัาไทยัแลัะภิาษัาอังกฤษั ผ่่าน website ข้องบริษััท เพื่่�อเป็็นชื่่องทางให้ผู่้ถื่อหุ้นตำรวจำสอบข้้อมูลั โดิยั 
ไม่ตำ้องรอถื่งการป็ระชืุ่มครั�งตำ่อไป็ พื่ร้อมนำาส่งกรมพื่ัฒนาธิุรกิจำการค้า กระทรวงพื่าณีิชื่ยั์ ภิายัในเวลัาท่�กฎหมายักำาหนดิ

3. นอกจำากนี�บริษััทฯ ไดิ้บันท่กว่ดิ่ทัศน์ภิาพื่การป็ระชืุ่มผู่้ถื่อหุ้นตำลัอดิระยัะเวลัาการป็ระชืุ่ม แลัะไดิ้เผ่ยัแพื่ร่ผ่่าน website ข้องบริษััท  
(http://www.icc.co.th)

1.3 การกระจำายการถืือหุ�นของผู้้�ถืือหุ�น
บริษััทฯ ไม่ไดิ้สร้างกลัไกเพื่่�อป็้องกันการครอบงำากิจำการท่�จำะทำาให้ฝ่่ายัจำัดิการหร่อผู่้ม่อำานาจำควบคุมใชื่้เป็็นเกราะป็้องกันตำนเอง ในกรณีี

ท่�ม่การบริหารงานข้าดิป็ระสิทธิิภิาพื่หร่อไม่โป็ร่งใส โดิยัในป็ี  2564 บริษััทฯ ไดิ้เป็ิดิเผ่ยัโครงสร้างกลัุ่มธิุรกิจำข้องบริษััทท่�เก่�ยัวข้้องท่�ทำาธิุรกิจำคลั้ายัหร่อ
เก่�ยัวเน่�องกัน แลัะการถื่อหุ้นไข้ว้ระหว่างกัน ตำามหน้า 28-29 ในแบบแสดิงรายัการข้้อมูลัป็ระจำำาป็ี / รายังานป็ระจำำาป็ี 2564  (แบบ 56-1 One Report) 
นี�  พื่ร้อมทั�งเผ่ยัแพื่ร่ผ่่าน website ข้องบริษััท   

ในป็ี 2564 บริษััทฯ ไม่ไดิ้ม่การซ่ึ่�อหุ้นค่นแลัะไม่ม่การทำาข้้อตำกลังระหว่างผู่้ถื่อหุ้นท่�ม่ผ่ลักระทบอยั่างเป็็นนัยัสำาคัญตำ่อบริษััทหร่อ 
ตำ่อผู่้ถื่อหุ้นรายัอ่�น แลัะไม่ไดิ้ก่ดิกันหร่อสร้างอุป็สรรคในการเป็ิดิโอกาสให้ผู่้ถื่อหุ้นสามารถืตำิดิตำ่อส่�อสารระหว่างกันไดิ้  

ในป็ี  2564 คณีะกรรมการบริษััทแลัะผู่้บริหาร รวมคู่สมรส บุตำรท่�ยัังไม่บรรลัุนิตำิภิาวะ แลัะบริษััทท่�เก่�ยัวข้้อง ถื่อหุ้นข้องบริษััทรวมกัน
เท่ากับ 5.47% ซึ่่�งไม่เกิน 25% ข้องหุ้นท่�ออกจำำาหน่ายัแลั้วข้องบริษััท แลัะสัดิส่วนการถื่อหุ้นข้องหุ้น Free Float เท่ากับ 27.98% ซึ่่�งมากกว่า 25% 
ข้องหุ้นท่�ออกจำำาหน่ายัแลั้วทั�งหมดิ

2. การปฏิิบัติต่อผู้้�ถืือหุ�นอย่างเท่าเทียมกัน
1. บรษัิัทฯ ให้ความเคารพื่ต่ำอสทิธิแิห่งความเป็็นเจำา้ข้องข้องผู่ถ่้ือหุ้น ให้ความสำาคญัแลัะป็ฏิบิตัำติำอ่ผู่ถ้ือ่หุ้น ทกุรายัอยัา่งเสมอภิาค สร้างความ

เทา่เท่ยัมกนัในผู่ถ้ือ่หุ้นทกุกลัุม่ ไมเ่อ่�อป็ระโยัชื่น์ตำอ่กลัุม่ใดิกลัุม่หน่�งไมว่า่จำะเป็็นผู่ถ้ือ่หุ้นรายัใหญ ่ผู่ถ้ือ่หุ้นรายัย่ัอยั หรอ่ผู่ถ้ือ่หุ้นตำา่งชื่าตำ ิผู่ถ้ือ่หุ้นสามารถื
ใชื่้สิทธิิออกเส่ยังในเร่�องตำ่างๆ ในฐานะเจำ้าข้องกิจำการไดิ้อยั่างเตำ็มท่� แลัะมั�นใจำไดิ้ว่าสิทธิิข้องตำนจำะไดิ้รับความคุ้มครองป็ฏิิบัตำิอยั่างเป็็นธิรรม แลัะการ
อำานวยัความสะดิวกอยั่างเพื่่ยังพื่อ  

2. คณีะกรรมการบริษััทป็ฏิบัิตำติำอ่ผู่ถ้ือ่หุ้นทุกรายัอย่ัางเป็็นธิรรมแลัะเท่าเท่ยัมกัน โดิยัหุ้นป็ระเภิทเดิย่ัวกัน มส่ทิธิอิอกเสย่ังเท่าเท่ยัมกัน เท่ากบั
หน่�งหุ้นตำ่อหน่�งเส่ยัง

3.  คณีะกรรมการบรษัิัทสนบัสนนุใหผู้่ถ้ือ่หุ้นท่�ไมส่ามารถืเข้้ารว่มป็ระชื่มุดิว้ยัตำนเอง สามารถืมอบฉัันทะใหผู้่อ้่�นเข้้ารว่มป็ระชื่มุแลัะออกเสย่ัง
ลังคะแนนแทน โดิยัใชื่้หนังส่อมอบฉัันทะรูป็แบบท่�ผู่้ถื่อหุ้นสามารถืกำาหนดิทิศทางการลังคะแนนเส่ยังไดิ้ แลัะเสนอชื่่�อกรรมการอิสระอยั่างน้อยั 1 คน 
เป็็นทางเลั่อกในการมอบฉัันทะข้องผู่้ถื่อหุ้น

4. คณีะกรรมการบรษัิัทเปิ็ดิโอกาสให้ผู่ถ้ือ่หุ้นส่วนน้อยัเสนอช่ื่�อบคุคลัเพื่่�อรบัเลัอ่กตำั�งเป็็นกรรมการบริษััทในการป็ระชื่มุสามญัผู่ถ่้ือหุ้นป็ระจำำาปี็

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ
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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 ปฏิิบัตุิตุามกฎเกณฑี์ของสำำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพื้ย่์และตุลาดำหลักทรัพื้ย่์

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�ง

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ



62 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

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�มกีารลงมตุ ิ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�ย่นแปลงการถื่อหลกัทรพัื้ย่ข์องบรษัิัท  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

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ
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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 วัน

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ



64 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

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�กำาหนดำนโย่บาย่และแนวทางการปฏิิบัตุิตุ�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�รับความเป็นธุรรมในการปฏิิบัตุิงาน สำามารถ่แจ�งเบาะแสำหรือข�อร�องเรีย่นผ�านชื่�องทาง ดำังน้�

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ
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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�อม
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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 และเชื่ื�อมั�นว�าพื้นักงาน คือ หัวใจสำำาคัญในการบริหาร

องค์กรให�ประสำบความสำำาเร็จ บริษััทฯ จึงให�ความสำำาคัญกับการสำรรหา การดำูแลดำ�านผลตุอบแทน สำวัสำดำิการ สำิทธุิประโย่ชื่น์ และการพื้ัฒนาความรู�ให�กับ
พื้นักงานอย่�างตุ�อเน่�อง จึงกำาหนดำนโย่บาย่และแนวปฏิิบัตุิเกี�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 ตุามผลการปฏิิบัตุิงาน  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
“ความซื่ื�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�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 เพืื้�อให�
สำอดำคล�องตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการท่จริตุคอรร์ปัชื่นัของบรษัิัท โดำย่หนว่ย่งานตุรวจสำอบภูาย่ในของบรษัิัทร�วมกบับรษัิัท ตุรวจสำอบภูาย่ในธุรรมนติุ ิจำากดัำ  
นิตุิบ่คคลภูาย่นอก ซื่ึ�งบริษััทฯ ว�าจ�างเป็นที�ปรึกษัาดำ�านตุรวจสำอบภูาย่ในของบริษััท ทำาหน�าที�ตุรวจสำอบ พื้ร�อมจัดำทำาราย่งานประเมินความเสำี�ย่งดำ�าน

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ
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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
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�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  กระบวนการและแนวปฏิิบัตุิตุาม 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�นในการปฏิิบัตุิตุามนโย่บาย่ตุ�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)  

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ



68 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

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
มากย่ิ�งขึ�นอย่�างย่ั�งย่ืนและเป็นรูปธุรรม

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ
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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�อมกำาหนดำแนวทางปฏิิบัตุิอย่�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�งเป็นแนวทางในการปฏิิบัตุิ
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

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ
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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�

งานดำ�านผู�ลงท่นสำัมพื้ันธุ์ และเผย่แพื้ร�ผ�าน  website ของบริษััท

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ
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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 ของบริษััท

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ



72 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

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
โดำย่ฝั่าย่จัดำการจะราย่งานแผนการปฏิิบัตุิงาน 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) เพืื้�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�นการปฏิิบัตุิตุามจะไดำ�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 เพืื้�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

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ
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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  การปฏิิบัตุิงาน 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 ย่ึดำถ่ือเป็นแนวทางในการปฏิิบัตุิตุ�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�งย่ืน
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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�องกับการปฏิิบัตุิงานใน
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�เป็นไปตุามพื้ระราชื่บัญญตัุค่ิ�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  กระบวนการและแนวปฏิิบัตุิตุามพื้ระราชื่บัญญัตุิค่�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�งใจในการปฏิิบัตุิหน�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
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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”

นโยบายการกำากับดููเเลกิจการ
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 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

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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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

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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อำานาจของค่ณะกรรมการบริษััที่
กรรมการสำองในเจ็ดำคนลงลาย่มือชื่ื�อร�วมกันและประทับตุราสำำาคัญของบริษััท กรรมการลงลาย่มือชื่ื�อประกอบดำ�วย่ :
 1. นาย่บ่ญเกีย่รตุิ     โชื่ควัฒนา    
 2. นาย่ธุรรมรัตุน์      โชื่ควัฒนา
 3. นาย่สำมพื้ล  ชื่ัย่สำิริโรจน์
 4. นางสำาวมัญชื่่สำา    ธุีรพื้งษั์พื้ิพื้ัฒน์
 5. นางกอบสำ่ข     แสำงสำวัสำดำิ�   
 6. ดำร. สำ่รัตุน์  วงศ์รัตุนภูัสำสำร   
 7. นาย่วิริทธุิ�พื้ล  ชื่ัย่ถ่าวรเสำถ่ีย่ร   
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

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 



80 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

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

ถ่ึงความสำำาคัญกับการตุ�อตุ�านการท่จริตุคอร์รัปชื่ัน และปลูกฝัังจนเป็นวัฒนธุรรมองค์กร

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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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 และปฏิิบัตุิตุามข�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. ปฏิิบัตุิการอื�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. ปฏิิบัตุิการอื�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

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 



82 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

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 มีประธุานคณะกรรมการช่ื่ดำย่�อย่ท่กคณะทำาหน�าที�ดำูแลการ
ปฏิิบัตุิงานให�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.  พื้ิจารณา คัดำเลือก เสำนอแตุ�งตุั�ง  และเลิกจ�าง  บ่คคลซื่ึ�งมีความเป็นอิสำระ เพื้ื�อทำาหน�าที�เป็นผู�สำอบบัญชื่ีของบริษััท และเสำนอค�าตุอบแทน

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

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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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�รบัมอบหมาย่จากคณะกรรมการ

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

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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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.  ปฏิิบัตุิการอื�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. ดำูแลให�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

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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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 และประเมินผลการปฏิิบัตุิงาน  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

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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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.  พื้ิจารณา 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

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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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  สำ่วรรณเกษัร์ 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
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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
เพืื้�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� 
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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�ตุรวจสำอบภูาย่ในของบริษััทตัุ�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�อมลูประจำาป ี/ 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

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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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  -

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมูการ 
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 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�องผลการปฏิิบัตุิงานในฐานะกรรมการบริษััท 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)

รายงานผลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ



92 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

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)

รายงานผลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ
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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�อการปฏิิบัตุิหน�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�การปฏิิบัตุิหน�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

รายงานผลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ
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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 และการปฏิิบัตุิตุามหลักกำากับดำูแลกิจการที�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 และแบบประเมินผลการปฏิิบัตุิงาน
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�น

รายงานผลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ
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การประเมินผลงานประจำาปีของผู�บริหารสำูงสำ่ดำ (CEO) โดำย่การประเมินผลงานประธุานกรรมการบริหาร (CEO) จากผลการปฏิิบัตุิงานในแตุ� 
ละเดำือน การปฏิิบัตุิตุามนโย่บาย่และการกำาหนดำกลย่่ทธุ์ 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

รายงานผลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ



96 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

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�ตุรงกับปีปฏิิทิน)

รายงานผลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ
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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�เป็นิตวัเงนิิ ในิปี 2564 สำาห้รบัผิลการดูำาเนินิิงานิในิปี 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

พิิจ่ารณาค่่าตอบแทน/
กรรมการสรรหา/
กรรมการบริหาร

ค่วามเส่�ยงิ

รวม

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

ประธุานิกรรมการพิิจ่ารณา

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

กรรมการพิิจ่ารณาค่าตอบแทนิ

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

กรรมการพิิจ่ารณาค่าตอบแทนิ

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

รายงานผลการดำำาเนินงานสำำาคััญดำ้านการกำากับดำูแลกิจการ
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(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�อเป็นแนวทางเดำีย่วกันในการปฏิิบัตุิตุนในการดำำาเนินธุ่รกิจ 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�มีการปฏิิบัตุิตุามหลักการกำากับดำูแลกิจการที�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�งย่ืน

รายงานผลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ
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ในปี 2564 คณะกรรมการบริษััทมีการตุิดำตุามเพื้ื�อทำาให�เกิดำการปฏิิบัตุิตุามการกำากับดำูแลกิจการที�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  เป็นวาระประจำาในการประชื่่มคณะกรรมการบริษััทท่กเดำือน

รายงานผลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ



100 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

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

รายงานผลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ
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- การถ่ือห่�นของกรรมการในบริษััทในเครือ    
  - ไม�มี -

3. การติ่อติ�านที่้จริติค่อร์รัปชุัน 
นโยบายและแนวปฏิิบัติิเก่�ยวกับการติ่อติ�านการที่้จริติ ค่อร์รัปชุัน
“ความซื่ื�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

รายงานผลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ
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*  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 เชื่ื�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  
และพื้นักงาน

รายงานผลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ
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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 รายงานผู้ลการปฏิิบัติิหน�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

รายงานผลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ
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 9. การค่วบค่้มภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การค่วบค่้มภายใน

การค่วบค่้มภายในและการบริหารจัดูการค่วามเสิ่�ยง
การบริหารของบริษััท ไอ.ซื่ี.ซื่ี. อินเตุอร์เนชื่ั�นแนล  จำากัดำ (มหาชื่น) ย่ังอยู่�ภูาย่ใตุ�ปรัชื่ญาของการทำางานเป็นทีมบนพื้ื�นฐานของความโปร�งใสำและ

ธุรรมาภิูบาลที�ดำ ี ซึื่�งเป็นปรชัื่ญาการบริหารของบริษััทมาโดำย่ตุลอดำ การบรหิารงานภูาย่ใตุ�ปรชัื่ญาดำงักล�าว เปน็ปัจจัย่สำำาคญัที�ทำาให�บรษัิัท มปีระสำทิธิุผล
ดำ�านการควบค่มภูาย่ในมาอย่�างตุ�อเน่�อง

คณะกรรมการตุรวจสำอบไดำ�ราย่งานผลการตุรวจสำอบให�กับคณะกรรมการบริษััท ในการประชื่่มของกรรมการบริษััทครั�งที� 12/2564 เมื�อวันที� 18  
ก่มภูาพื้ันธุ์ 2565 โดำย่มีกรรมการตุรวจสำอบ เข�าร�วมประชื่่มดำ�วย่ คณะกรรมการบริษััทไดำ�ประเมินระบบการควบค่มภูาย่ในของบริษััท โดำย่การซื่ักถ่าม
ข�อมูลจากฝั่าย่บริหาร และราย่งานของคณะกรรมการตุรวจสำอบ สำร่ปไดำ�ว�า จากการประเมินระบบการควบค่มภูาย่ในของบริษััทในดำ�านตุ�างๆ 5 องค์
ประกอบ คือ สำภูาพื้แวดำล�อมการควบค่ม การประเมินความเสำี�ย่ง มาตุรการควบค่ม ระบบสำารสำนเทศ การสำื�อสำารข�อมูล และระบบการตุิดำตุาม คณะ
กรรมการบรษัิัทมคีวามเห็นตุรงกบัความเห็นของคณะกรรมการตุรวจสำอบว�า ระบบการควบคม่ภูาย่ใน และระบบการบรหิารจดัำการความเสำี�ย่งของบรษัิัท   
มีความเพื้ีย่งพื้อและเหมาะสำม

หัวหน�างานติรวจสิอบภายใน
บริษััทฯ ว�าจ�างนิตุิบ่คคลภูาย่นอกเป็นที�ปรึกษัาดำูแลค่ณภูาพื้งานดำ�านตุรวจสำอบภูาย่ใน และระบบการควบค่ม ภูาย่ใน เพื้ื�อให�บริษััทฯ สำามารถ่

ปรับปร่งตุนเองให�ทันสำภูาพื้แวดำล�อมทั�งภูาย่ใน และภูาย่นอกที�เปลี�ย่นแปลงตุลอดำเวลา โดำย่คณะกรรมการตุรวจสำอบไดำ�แตุ�งตุั�งบริษััท ตุรวจสำอบภูาย่ใน
ธุรรมนิติุ จำากัดำ ให�ปฏิิบัติุหน�าที�ผู�ตุรวจสำอบภูาย่ในของบริษััทตัุ�งแตุ�ปี 2547 ซึื่�งบริษััท ตุรวจสำอบภูาย่ในธุรรมนิติุ จำากัดำ ไดำ�มอบหมาย่ให� นางสำาวศมจรีย์่  
แก�วขอมดำี เป็นผู�รับผิดำชื่อบหลักในการปฏิิบัตุิหน�าที�ผู�ตุรวจสำอบภูาย่ในของบริษััท

คณะกรรมการตุรวจสำอบ ไดำ�พื้ิจารณาค่ณสำมบัตุิของบริษััท ตุรวจสำอบภูาย่ในธุรรมนิตุิ จำากัดำ และนางสำาวศมจรีย่์ แก�วขอมดำี ผู�ตุรวจสำอบภูาย่ใน
แล�ว เห็นว�ามีความเหมาะสำมเพื้ีย่งพื้อกับการปฏิิบัตุิหน�าที�ดำังกล�าว เน่�องจากมีความเป็นอิสำระ และมีประสำบการณ์ในการปฏิิบัตุิงานดำ�านการตุรวจสำอบ
ภูาย่ใน ในธุ่รกิจที�มีลักษัณะเดำีย่วกับบริษััท มาเป็นระย่ะเวลา 12  ปี  

ราย่ละเอีย่ดำของหัวหน�างานตุรวจสำอบภูาย่ใน ตุามเอกสำารแนบ 3 ในหน�า 208 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) น้�

โดำย่บริษััทฯ ไดำ�มอบหมาย่ให�ประสำานงานกับเลขานก่ารคณะกรรมการตุรวจสำอบ ผู�รบัผดิำชื่อบหน่วย่งานตุรวจสำอบภูาย่ในของบริษััท และราย่งาน
ตุรงตุ�อคณะกรรมการตุรวจสำอบอย่�างตุ�อเน่�องท่กไตุรมาสำเพื้ื�อเพื้ิ�มประสำิทธุิผลในงานตุรวจสำอบให�ดำีย่ิ�งขึ�นในกระบวนการตุรวจสำอบภูาย่ใน

หน่วย่งานตุรวจสำอบภูาย่ในของบริษััทร�วมกับ บริษััท ตุรวจสำอบภูาย่ในธุรรมนิตุิ จำากัดำ นำาผลการตุรวจสำอบไปหารือ กับกรรมการผู�อำานวย่การ
และประธุานกรรมการบริหาร ก�อนราย่งานเป็นบันทึกตุ�อคณะกรรมการตุรวจสำอบท่กไตุรมาสำ และนำาเสำนอผลการตุรวจสำอบภูาย่ในตุ�อคณะกรรมการ
ตุรวจสำอบ เพื้ื�อรบัทราบผลการตุรวจสำอบ  และแลกเปลี�ย่นข�อคดิำเหน็เกี�ย่วกบัแนวคดิำในการตุรวจสำอบ โดำย่เฉพื้าะอย่�างยิ่�งในเรื�องการควบคม่การบรหิาร
การขาย่ เพื้ื�อให�สำอดำคล�องและสำามารถ่รองรับการเปลี�ย่นแปลงในธุ่รกิจของบริษััทที�มีความหลากหลาย่ และซื่ับซื่�อนมากขึ�น สำำาหรับการตุรวจสำอบในปี  
2564 นั�น บริษััท ตุรวจสำอบภูาย่ในธุรรมนิตุิ จำากัดำในฐานะที�ปรึกษัางานดำ�านตุรวจสำอบภูาย่ใน ไดำ�สำร่ปความเห็นเรื�องประสำิทธุิผลการควบค่มภูาย่ในว�า
บริษััทฯ มีระบบการควบค่มภูาย่ในและระบบการบริหารจัดำการความเสำี�ย่งที�เพื้ีย่งพื้อและเหมาะสำม

การค่วบค่้มภายในองค่์กร
องค์กรและสำภูาพื้แวดำล�อมของบริษััท มีลักษัณะที�ทำาให�ฝั่าย่บริหารสำามารถ่ดำำาเนินงานไดำ�อย่�างมีประสำิทธุิภูาพื้  มีเป้าหมาย่ในการดำำาเนินธุ่รกิจที�

สำามารถ่ตุดิำตุามและประเมนิผลการดำำาเนนิงานไดำ�อย่�างชื่ดัำเจน และบรหิารงานบนฐานของความโปร�งใสำ และความย่ตุ่ธิุรรม โดำย่คำานึงถ่งึความเปน็ธุรรม
ตุ�อลูกค�าเป็นสำำาคัญ

การบริหารจัดูการค่วามเสิ่�ยง
คณะกรรมการบริหารความเสำี�ย่ง ซื่ึ�งประกอบดำ�วย่ นาย่อมร อัศวานันท์ เป็นประธุานคณะกรรมการ นาย่ธุรรมรัตุน์ โชื่ควัฒนา นางสำาวมัญชื่่สำา 

ธุีรพื้งษั์พื้ิพื้ัฒน์ นางสำาวเย่าวลักษัณ์ นามกรณ์ นาย่โย่ธุิน สำ่วรรณเกษัร์ นาย่วิริทธุิ�พื้ล ชื่ัย่ถ่าวรเสำถ่ีย่ร ดำร.จีรภูัทร เจริญชื่ัย่กรณ์ เป็นกรรมการ และนาง
ดำวงฤดำี มิลินทางกูร เป็นกรรมการเลขาน่การ ไดำ�ราย่งานความก�าวหน�าของการบริหารความเสำี�ย่งในปี  2564 ให�คณะกรรมการตุรวจสำอบทราบ 

ในปี 2564 ฝั่าย่บัญชื่ีการเงิน และฝั่าย่เทคโนโลย่ีสำารสำนเทศ ดำำาเนินการปรับเปลี�ย่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบใหม�
เสำร็จเรีย่บร�อย่แล�ว โดำย่ไดำ�ปรับปร่ง Work Process ในแตุ�ละระบบงานให�มีประสำิทธุิภูาพื้และประสำิทธุิผล ภูาย่ใตุ�แนวทางที�ไดำ�ประเมินความเสำี�ย่งของ
บรษัิัท ทั�งการประเมนิความเสำี�ย่งดำ�านกลย่่ทธุ ์การประเมนิความเสำี�ย่งดำ�านปฏิบัิตุกิาร และการประเมนิความเสำี�ย่งจากการท่จริตุคอรร์ปัชื่นั เพื้ื�อให�สำอดำคล�อง
ตุามนโย่บาย่ตุ�อตุ�านการท่จริตุคอรร์ปัชื่นัของบริษััท และเพื้ื�อให�ทันตุ�อการเปลี�ย่นแปลงของสำถ่านการณ์ทั�งภูาย่ในและภูาย่นอกบริษััท สำอดำคล�องกับแนว
โน�มการแข�งขันและการตุลาดำที�เปลี�ย่นแปลงไป เพื้ื�อสำ�งเสำริมให�บรษัิัทฯ เจรญิเตุบิโตุอย่�างยั่�งย่นื นอกจากนั�นย่งัไดำ�พื้จิารณาปรับปรง่ระบบงานที�เกี�ย่วข�อง
กับการควบค่มดำูแลข�อมูลสำ�วนบ่คคล เพื้ื�อให�บริษััทฯ ปฏิิบัตุิงานให�สำอดำคล�องกับ พื้รบ. ค่�มครองข�อมูลสำ�วนบ่คคล (PDPA) ซื่ึ�งจะมีผลบังคับใชื่�ประมาณ
กลางปี 2565

การควบคุมูภายในและรายการระหว่างกัน



105บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

การค่วบค่้มการปฏิิบัติิงาน
บริษััทฯ ไดำ�กำาหนดำขอบเขตุอำานาจหน�าที� และอำานาจในการอน่มัตุิวงเงินของฝั่าย่บริหารในแตุ�ละระดำับไว�อย่�างชื่ัดำเจนและเป็นลาย่ลักษัณ์อักษัร  

ในกรณ้ที�มีการทำาธุ่รกรรมกับผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ� กรรมการ ผู�บริหาร หรือผู�ที�เกี�ย่วข�องกับบ่คคลดำังกล�าว บริษััทฯ ไดำ�ปฏิิบัตุิตุามขั�นตุอนและกฎเกณฑี์ของ
ทางการอย่�างเคร�งครัดำ 

เพื้ื�อเน�นความชัื่ดำเจนในการปฏิบัิตุหิน�าที�ของพื้นักงานบริษััทที�ถ่กูตุ�องตุามกฎหมาย่ บริษััทฯ ไดำ�กำาหนดำให�พื้นักงานตุ�องปฏิบัิตุติุามกฎระเบีย่บข�อ
บังคับของบริษััท และกฎหมาย่ที�เกี�ย่วข�องอย่�างเคร�งครัดำในนโย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการ จริย่ธุรรมธุ่รกิจ และจรรย่าบรรณพื้นักงาน 

คณะกรรมการตุรวจสำอบไดำ�พื้ิจารณาราย่การระหว�างกันร�วมกับผู�อำานวย่การฝั่าย่บัญชื่ีการเงิน บนพื้ื�นฐานของความโปร�งใสำของราย่การ จำานวน 
21 ราย่การ บนพื้ื�นฐานของผลประโย่ชื่น์ที�บริษััทฯ สำามารถ่คาดำหวังไดำ�ตุามสำภูาวะของตุลาดำ และความขัดำแย่�งของผลประโย่ชื่น์ของผู�ที�เกี�ย่วข�อง ก�อน
ที�จะเสำนอให�คณะกรรมการบริษััทพื้ิจารณาอน่มัตุิ

ในระหว�างปี คณะกรรมการบรษัิัทมนีโย่บาย่ให�ฝ่ัาย่บรหิารสำรป่เรื�องที�มนียั่สำำาคญัที�ผกูพัื้นบรษัิัท ซึื่�งไดำ�กระทำาไปภูาย่ใตุ�อำานาจหน�าที�ของผู�รบัมอบ
อำานาจ มาให�คณะกรรมการบริษััทรับทราบเป็นระย่ะๆ เป็นการเสำริมสำร�างบรรษััทภูิบาล  และเป็นการบริหารความเสำี�ย่งที�ดำีย่ิ�งขึ�น

และตุามที�บริษััทฯ ไดำ�ลงนามประกาศเจตุนารมณ์เป็นแนวร�วมปฏิิบัตุิของภูาคเอกชื่นไทย่ในการตุ�อตุ�านการท่จริตุ (Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption : CAC) บริษััทฯ ไดำ�เปิดำชื่�องทางในการรับการร�องเรีย่นและการแจ�งเบาะแสำท่จริตุ คอร์รัปชื่ัน และไดำ�รับการตุ�อ
อาย่่ใบรับรองเป็นสำมาชื่ิกแนวร�วมปฏิิบัตุิของภูาคเอกชื่นไทย่ในการตุ�อตุ�านการท่จริตุ (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against 
Corruption) เมื�อวันที� 4 พื้ฤศจิกาย่น 2562 แล�วนั�น ในปี 2564 บริษััทฯ ไม�ไดำ�รับการแจ�งเบาะแสำท่จริตุคอร์รัปชื่ันในท่กๆ ชื่�องทางที�เปิดำรับแตุ�อย่�างใดำ

นอกจากน้�  คณะกรรมการบรษัิัทและฝัา่ย่บรหิารกระตุ่�นและเน�นให�พื้นกังานมวีนิยั่ที�ดำีในการปฏิบิตัุงิานภูาย่ใตุ�กฎเกณฑี ์ และขอบเขตุของทางการ  
ตุลอดำจนการยึ่ดำกฎธุรรมาภิูบาลท่กข�อ ที�กำาหนดำโดำย่ตุลาดำหลักทรพัื้ย่แ์ห�งประเทศไทย่ และสำำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัื้ย่แ์ละตุลาดำหลักทรพัื้ย่์

ระบบสิารสินเที่ศและการสิื�อสิารข�อมูล
บริษััทฯ ไดำ�เสำนอข�อมูลอย่�างเพื้ีย่งพื้อ เพื้ื�อให�คณะกรรมการบริษััทพื้ิจารณา และนัดำวันประชื่่มล�วงหน�าระบบการตุิดำตุาม
บริษััทฯ ไดำ�กำาหนดำเป้าหมาย่การดำำาเนินธุ่รกิจอย่�างชื่ัดำเจน เป็นลาย่ลักษัณ์อักษัร และมีระบบในการตุิดำตุามผลการดำำาเนินงาน และแนวทางการ

แก�ไข เมื�อผลการดำำาเนินการแตุกตุ�างไปจากเป้าหมาย่ที�กำาหนดำไว�

การควบคุมูภายในและรายการระหว่างกัน
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9.2 รายการระหว่างกัน

ปี 2564 บริษััทฯ ไม�ไดำ�รับอน่มัตุิจากที�ประชื่่มสำามัญผู�ถ่ือห่�นประจำาปี เพื้ื�อจัดำสำรรวงเงินให�กู�และวงเงินคำ�าประกันแก�บริษััทที�มีความสำัมพื้ันธุ์ทาง
ธุ่รกิจกับบริษััท แตุ�จะขออน่มัตุิจากที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััทหรือที�ประชื่่มผู�ถ่ือห่�นเป็นครั�งๆ ไป ขึ�นอยู่�กับขนาดำของวงเงิน

ณ 31 ธุันวาคม 2564 บริษััทฯ มีย่อดำเงินให�กู� และมีภูาระคำ�าประกัน ดำังน้� 

ประเภที่กิจการ
เงินให�กู� ภาระค่ำ�าประกัน

จำานวนราย ล�านบาที่
อัติราค่ิดู  ค่่า

ธิรรมเน้ยมติ่อปี
จำานวนราย ล�านบาที่

บริษััทร�วมท่น 2 126.50 0.125-0.75 9 401.19

รวม 2 126.50 9 401.19

ในปี 2564 เงินให�กู�ย่ืมและคำ�าประกัน เป็นการให�ความชื่�วย่เหลือทางการเงินกับบริษััทย่�อย่ และตุามสำัดำสำ�วนการลงท่นราย่การระหว�างกันปี 2564 
ประกอบดำ�วย่

1. เงินลงท่นในบริษััทที�เกี�ย่วข�อง
2. เงินให�กู�ย่ืมระย่ะสำั�นแก�กิจการที�เกี�ย่วข�องกัน

เหตุ่ผลและความจำาเป็นในการให�กู�ย่ืมเงิน
- เพื้ิ�มชื่�องทางแหล�งเงินกู�ให�ผู�กู�
- เพื้ื�อแก�ปัญหาและเพื้ิ�มสำภูาพื้คล�องในการดำำาเนินกิจการของผู�กู�
- ผู�กู�มีความสำัมพื้ันธุ์กับบริษััทและบริษััทในเครือสำหพื้ัฒน์ ดำ�าน Supply Chain, Strategic Alliance  และอื�นๆ
- บริษััทผู�กู�ย่ืมเงินมีหลักประกันและ/หรือมีผู�คำ�าประกัน
- ให�กู�ตุามสำัดำสำ�วนการลงท่น
- ดำอกเบี�ย่ที�ไดำ�รับสำูงกว�าเงินฝัากในตุลาดำ

3. ราย่การกิจการค�าระหว�างกัน
ทั�ง 3 ข�อ ราย่ละเอีย่ดำตุามหมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงิน ข�อ 6 บ่คคลหรือกิจการที�เกี�ย่วข�องกัน หน�า 144-152 ข�อ 11 เงินลงท่นในบริษััทร�วม 

หน�า 155-158 ข�อ 12 เงินลงท่นในบริษััทย่�อย่ หน�า 158-159 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี / ราย่งานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้� 
ลักษัณะความสำัมพื้ันธุ์กับบริษััทที�ทำาราย่การค�า โปรดำดำูจากราย่การค�าระหว�างกัน หน�า 106-108 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาปี/ ราย่งาน

ประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) น้�

รายการค่�าระหว่างกัน ณ 31 ธิันวาค่ม 2564

ลำาดูับ

ที่่�
ชุื�อบริษััที่

ลักษัณะ
ค่วาม

สิัมพันธิ์
ขายสิินค่�า รายไดู� ซื้ื�อสิินค่�า ค่่าใชุ�จ่าย

ซื้ื�อที่่�ดูิน
อาค่ารและ
อ้ปกรณ์/

สิิที่ธิิการเชุ่า

1 ทีพื้ีซื่ีเอสำ (เดำิม เท็กซื่์ไทล์เพื้รสำทีจ) A  -    6,757,032.00  1,306,310.80  -    -   

2 ไทย่เพื้รซื่ิเดำนท์ฟัูดำสำ์ A  -   17,576,419.00  -    -    -   

3 ไทย่วาโก� A  826,005.12 6,740,898.70 1,568,222,664.21 5,184,119.21  -   

4 ธุนูลักษัณ์ A  7,453,396.45 1,561,214.87  456,999,766.27  401,850.29  -   

5 นิวซื่ิตุี� (กร่งเทพื้ฯ) A  -    119,733.51  -    -    -   

6 ประชื่าอาภูรณ์ A  -    808,798.68  329,886,880.31 2,286,878.71  -   

7 แพื้นเอเซื่ีย่ฟั่ตุแวร์  A  -    1,537,091.67  -    -    -   

8 ฟัาร์อีสำท์ เฟัมไลน์ ดำีดำีบี A  -    5,983,500.00  -   8,464,076.35  -   

9 สำหพื้ัฒนพื้ิบูล A  -   74,706,347.60  11,096,436.89  309,183.22  -   

10 เอสำ แอนดำ์ เจ อินเตุอร์เนชื่ั�นแนล
เอนเตุอร์ไพื้รสำ์

A  7,302,688.10 21,969,701.99  9,163,300.36 1,374,559.27  -   

11 โอ ซื่ี ซื่ี A  -    4,925,289.91  480,736.20  -    -   

การควบคุมูภายในและรายการระหว่างกัน
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ลำาดูับ

ที่่�
ชุื�อบริษััที่

ลักษัณะ
ค่วาม

สิัมพันธิ์
ขายสิินค่�า รายไดู� ซื้ื�อสิินค่�า ค่่าใชุ�จ่าย

ซื้ื�อที่่�ดูิน
อาค่ารและ
อ้ปกรณ์/

สิิที่ธิิการเชุ่า

12 สำหโคเจน (ชื่ลบ่รี) A  -    6,639,910.56  -    -    -   

13 ทรัพื้ย่์สำินสำหพื้ัฒน์ A  -    115,000.00  -    -    -   

14 เฟัิสำท์ยู่ไนเตุ็ดำอินดำัสำตุรี A  -    547,020.00  -    -    -   

15 มอลเทน (ไทย่แลนดำ์) A  -    2,116,052.02  -    -    -   

16 มอลเท็นเอเซื่ีย่โพื้ลิเมอร์ โปรดำักสำ์ A  -    1,872,000.00  -    -    -   

17 ไลอ�อน (ประเทศไทย่) A  -   124,982,544.38  852,229,425.25  781,027.48  -   

18 สำหพื้ัฒน์เรีย่ลเอสำเตุท A  -    705,977.73  -   27,869,162.07  -   

19 อินเตุอร์เนชัื่�นแนลแลบบอราทอรีส์ำ A  15,389.87 10,534,976.71  322,704,131.29 20,358,664.17  -   

20 คิวพื้ี (ประเทศไทย่) A  76,440.00  7,086,175.00  75.46  -    -   

21 ซื่ันเวนดำิ�ง เทคโนโลย่ี
(เดำิม ซื่ันร�อย่แปดำ)

A  27,554.94  9,091,369.43  -    -    -   

22 ไทเกอร์ ดำิสำทริบิวชื่ั�น แอนดำ์ 
โลจิสำตุิคสำ์

A 474,821.03  3,420,472.24  -   78,651,150.54  -   

23 เบทเตุอร์เวย่์ (ประเทศไทย่) A  5,885,901.72  16,496,284.53 (852,651.38)  158,007.22  -   

24 ราชื่าอูชื่ิโน A  -    217,651.42  3,702,082.05  -    -   

25 รักษัาความปลอดำภูัย่ไทย่ซื่ีคอม A  -    15,943,653.00  -    729,696.00  -   

26 ไทย่แน็กซื่ิสำ A  -    135,000.00  -    57,173.00  -   

27 ภูัทย่าอ่ตุสำาหกิจ A  -    200,982.91  95,130,104.10  16,810.00  -   

28 เอสำเอสำดำีซื่ี (ไทเกอร์เท็กซื่์) A  -    1,222,340.40  -    -    -   

29 เอราวัณสำิ�งทอ A  -    796,523.28  -    -    -   

30 เอชื่ แอนดำ์ บี อินเตุอร์เท็กซื่์ A  5,813.04  4,811,109.06  14,609,250.75  57,920.30  -   

31 อี.พื้ี.เอฟั. A 16,411,260.35  -    -    -    -   

32 โทเทิลเวย่์อิมเมจ A  -    -    19,436,768.59  -    -   

33 ไทย่สำปอร์ตุการ์เมนตุ์ A  -    1,200,000.00  -    -    -   

34 ชื่ิเซื่โดำ� โปรเฟัสำชื่ั�นแนล 
(ไทย่แลนดำ์)

A  -    558,600.00  -    -    -   

35 ซืู่รูฮะ (ประเทศไทย่) A  6,102,563.35  554,320.00  -    714,153.88  -   

36 โอสำถ่ อินเตุอร์ แลบบอราทอรีสำ์ A  -    -    -    15,829.20  -   

37 สำห ลอว์สำัน A  2,278,639.24  1,024,604.85  -    432,473.05  -   

38 เอสำ.ที. (ไทย่แลนดำ์) A  -    303,519.79  33,453,741.80  -    -   

39 ไข� ไอ.ที. เซื่อร์วิสำ A  -    384,348.34  -    7,041,950.59 4,213,850.00 

40 เค คอมเมอร์เชื่ีย่ล แอนดำ์
คอนสำตุรัคชื่ั�น

A  -    -    -    80,160.00  -   

41 สำหชื่ลผลพื้ืชื่ A  -    595,199.78  69,413,076.83  -    -   

42 ไอ.ดำี.เอฟั. A  -    2,894,057.39  -    -    -   

43 ไทย่ทาเคดำะเลซื่ A  -    5,346,000.00  -    -    -   

44 ฮูเวอร์อ่ตุสำาหกรรม (ประเทศไทย่) A  -    2,849,000.00  -    -    -   

45 ดำับเบิ�ลยู่บีแอลพื้ี A  -    453,046.60  7,317,798.87  -    -   

46 ทรานสำคอสำมอสำ (ไทย่แลนดำ์) A  -    129,810.77  -    -    -   

47 ท�อปเทร็นดำ์ แมนูแฟัคเจอริ�ง A  6,729.50  4,320,000.00  -    -    -   

48 ชื่�อป โกลบอล (ประเทศไทย่) A 22,902,084.24  4,661,059.61  -    69,524.79  -   

การควบคุมูภายในและรายการระหว่างกัน
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ลำาดูับ

ที่่�
ชุื�อบริษััที่

ลักษัณะ
ค่วาม

สิัมพันธิ์
ขายสิินค่�า รายไดู� ซื้ื�อสิินค่�า ค่่าใชุ�จ่าย

ซื้ื�อที่่�ดูิน
อาค่ารและ
อ้ปกรณ์/

สิิที่ธิิการเชุ่า

49 ไทย่อร่ซื่ A  -    1,367,225.47  -    4,021,791.00 14,838,339.50 

50 เพื้รซื่ิเดำนท์เบเกอรี� A  -    5,607,000.00  -    -    -   

51 อินเตุอร์เนชัื่�นแนล คอมเมอร์เชีื่ย่ล
โคออร์ดำิเนชื่ั�น

A  -    30,874.31  -   16,276,337.87  659,214.00 

52 ดำีเอฟั อินเตุอร์ A  -    1,425,000.00  -    -    -   

53 สำหพื้ัฒนาอินเตุอร์โฮลดำิ�ง B  -    45,956,701.31  -   14,758,934.62  -   

55 วิทย่าสำิทธุิ� C  -    -    -    255,311.44  -   

55 วีระ  ลอว์  ออฟัฟัิสำ C  -    236,764.71  -    5,108,727.00  -   

56 ส่ำขทรรศน์ C  -    321,983.25  -    9,802,257.90  5,175,728.40 

57 เทรน ไทม์ เทสำตุ์ C  -    65,883.61  -    1,924,056.75  -   

58 ที-เวย่์ C  12,046.70  -    -    98,691.79  -   

59 ไทย่ก่ลแซื่� D  -    4,061,061.78  8,705,377.37  -    -   

60 เอสำอาร์พื้ี นานาไซื่ D  -    30,387.00  -    4,017,969.56  186,260.00 

61 ทอฝััน พื้ร็อพื้เพื้อร์ตุี� D  -    20,149.13  -    -    -   

62 อินเตุอร์เนชื่ั�นแนล เลทเธุอร์
แฟัชื่ั�น

E  -    5,510.89  57,535,703.79  2,443,138.91  -   

63 เวิลดำ์คลาสำ เรนท์ อะ คาร์ E  -    2,796,130.42  1,763.82  3,337,274.92  -   

64 ร�วมอิสำสำระ E  -    870,744.85  -    -    -   

65 Canchana International F 13,254,260.53  208,602.44  -    -    -   

66 ไหมทอง F  293,782.65  4,838,624.91  36,740,233.25  141,460.60  -   

67 ดำับเบิ�ลยู่ บี อาร์ อี F  -    905,452.76  -    -    -   

68 เพื้นสำ์ มาร์เก็ตุตุิ�ง แอนดำ
ดำิสำทริบิวชื่ั�น

G  5,263,135.88  2,779,717.93  13,169,868.66  -    -   

69 ปากน�ำาโพื้วัฒนา G 14,711,371.78  140,601.40  -    520,200.00  -   

70 มหาราชื่พื้ฤกษั์ G 21,543,591.06  141,079.75  -    1,281,079.64  -   

71 แคน G 12,009,783.78  76,404.32  -    46,375.60  -   

72 โคราชื่วัฒนา G 17,448,173.72  1,951.20  -    1,859,671.15  -   

73 ซื่ันแอนดำ์แซื่นดำ์ G 20,235,419.68  2,100.00  -    2,428,035.00  -   

74 อินเตุอร์เซื่�าท์ G 19,801,546.30  988.80  -    2,035,316.07  -   

75 อินทนิลเชื่ีย่งใหม� G 34,960,398.90  2,712.00  -    4,466,312.34  -   

76 อีสำเทิร์น ไอ.ซื่ี.ซื่ี. G 18,835,402.11  1,461.60  -    3,066,178.15  -   

77 โชื่ควัฒนา G  -    5,465.00  -    79,175.00  -   

รวมกิจการที่่�เก่�ยวข�องกัน 248,138,200.04 446,795,216.57 3,910,452,845.54 233,022,664.65 25,073,391.90 

หมาย่เหตุ่ 1 : A  SPI เป็นผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ�ร�วมกัน   B  ผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ�ของ ICC  C  ผู�ถ่ือห่�นราย่ใหญ�เป็นกรรมการหรือผู�บริหาร ICC

D  กรรมการผู�จัดำการเป็นกรรมการหรือผู�บริหาร ICC E  บริษััทร�วม  F  บริษััทย่�อย่      

G  กรรมการหรือผู�บริหารเป็นกรรมการผู�จัดำการ ICC

2 : ราย่การค�าระหว�างกันที�เกิดำขึ�นย่�อนหลัง 3 ปี โปรดำดำูราย่ละเอีย่ดำไดำ�จาก website ของบริษััท (http://www.icc.co.th)

การควบคุมูภายในและรายการระหว่างกัน
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นโยบายในการกำาหนดูราค่ารายการค่�าระหว่างกัน
เป็นไปตุามเงื�อนไขทางการค�าปกตุิ เป็นราคาเดำีย่วกับที�ทำากับบ่คคลภูาย่นอก และเป็นราคาตุลาดำ

รายการ นโยบายกำาหนดูราค่า

เครื�องหมาย่การค�า ตุ�นท่นการจดำทะเบีย่นเครื�องหมาย่การค�าบวกตุ�นท่นดำอกเบี�ย่ที�ผู�ขาย่จ�าย่ไปนับตุั�งแตุ�ปีที�ซื่ื�อ

ค�าเชื่�าอสำังหาริมทรัพื้ย่์ รับ/จ�าย่ ตุามราคาตุลาดำ โดำย่พื้ิจารณาจากทำาเลที�ตุั�ง ลักษัณะสำภูาพื้และการใชื่�ประโย่ชื่น์ของสำินทรัพื้ย่์

ค�าลิขสำิทธุิ�รับ อัตุราร�อย่ละของย่อดำขาย่สำ่ทธุิจากโรงงานโดำย่เทีย่บเคีย่งกับราคาตุลาดำ

ค�าลิขสำิทธุิ�จ�าย่ อัตุราร�อย่ละของย่อดำขาย่สำ่ทธุิของบริษััท โดำย่เทีย่บเคีย่งกับราคาตุลาดำ

ค�าที�ปรึกษัา รับ/จ�าย่ ตุามลักษัณะความย่ากง�าย่ของการให�บริการ

ค�าบริหารสำตุ็อก ตุามจำานวนชื่ิ�นการจัดำสำินค�า ตุาม record การคีย่์เอกสำาร และจำานวนกล�องในการสำ�งและรับคืนสำินค�า

ค�าขนสำ�ง ตุามปริมาตุรหรือปริมาณ และระย่ะทางขนสำ�งโดำย่มีการเปรีย่บเทีย่บราคากับบริษััทขนสำ�งอื�น

ค�าตุกแตุ�ง และตุิดำตุั�ง ตุามรูปแบบ ขนาดำพื้ื�นที� วัสำดำ่ และเทคนิคการตุกแตุ�งโดำย่การประมูลราคา

ค�าโฆษัณา ตุามราคาตุลาดำ โดำย่ค�าบริการที�เรีย่กเก็บไม�เกินอัตุราค�าบริการที�กำาหนดำโดำย่ธุ่รกิจโฆษัณา

ค�าอ่ปกรณ์ตุั�งโชื่ว์

ค�าใชื่�จ�าย่คอมพื้ิวเตุอร์       ตุามราคาตุลาดำ  

ค�าภูาชื่นะหีบห�อ ค�าซื่ื�อคอมพื้ิวเตุอร์
และอ่ปกรณ์สำินค�าของแถ่ม

ค�าอบรม ตุามหลักสำูตุรอบรม และความเชื่ี�ย่วชื่าญของวิทย่ากร

ค�าบริการจ�างขาย่ออกงาน อัตุราร�อย่ละของอัตุราค�าจ�างตุ�อวัน โดำย่เทีย่บเคีย่งกับราคาตุลาดำและผู�รับเหมาราย่อื�น

รายการเก่�ยวโยงที่่�เกิดูขึ�นในปี 2564
1. ตุามมตุิที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััท ครั�งที� 6/2563 เมื�อวันที� 15 มกราคม 2564 และครั�งที� 2/2564 เมื�อวันที� 11 มิถ่่นาย่น 2564 กรรมการ

ตุรวจสำอบเข�าร�วมประชื่่มดำ�วย่ 4 ท�าน  
1.1 เห็นควรให�บริษััทฯ ตุ�ออาย่่คำ�าประกันบริษััท โตุโย่โบะ สำห เซื่ฟัตุี� วีฟั จำากัดำ ให�กับบริษััท โตุโย่โบะ จำากัดำ (ญี�ป่่น) ในวงเงินสำินเชื่ื�อระย่ะ

สำั�นที�ไดำ�รับจาก Sumitomo Mitsui  Banking Corporation, Mizuho Bank, Ltd. และธุนาคารกร่งศรีอย่่ธุย่า จำากัดำ (มหาชื่น)  ตุามสำัดำสำ�วนการลงท่นออก
ไปอีก 1 ปี ตุั�งแตุ� 31 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2565 วงเงินกู�ที�ไดำ�รับ 180,000,000.- บาท โดำย่คำ�าประกันตุามสำัดำสำ�วนการลงท่น 7.00% เป็นเงิน 
12,600,000.- บาท

1.2 เห็นควรให�บริษััทฯ ตุ�ออาย่่คำ�าประกันบริษััท โตุโย่โบะ สำห เซื่ฟัตุี� วีฟั จำากัดำ ให�กับบริษััท โตุโย่โบะ จำากัดำ (ญี�ป่่น) ในวงเงินสำินเชื่ื�อระย่ะ
ย่าวที�ไดำ�รับจาก  Sumitomo  Mitsui  Banking Corporation,  Mizuho Bank, Ltd. และธุนาคารกร่งศรีอย่่ธุย่า จำากัดำ (มหาชื่น) ตุามสำัดำสำ�วนการลงท่น
ออกไปอีก 2 ปี ตุั�งแตุ� 30  มิถ่่นาย่น 2564 - 30 มิถ่่นาย่น 2566 และบริษััท โตุโย่โบะ สำห เซื่ฟัตุี� วีฟั จำากัดำ ไดำ�ทย่อย่คืนเงินกู�ระย่ะย่าว จำานวน 108 
ล�านบาท คงเหลือวงเงินกู�ระย่ะย่าว 900 ล�านบาท โดำย่บริษััทฯ คำ�าประกันตุามสำัดำสำ�วนการลงท่น 7.00% เป็นเงิน 63,000,000.- บาท

ในวาระ 1.1 - 1.2 กรรมการที�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ และไม�มีสำิทธุิออกเสำีย่งไม�ไดำ�เข�าร�วมประชื่่ม และไม�ไดำ�อน่มัตุิการทำาราย่การ   
 - ไม�มี -
2. ตุามมตุิที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััท ครั�งที� 2/2564 เมื�อวันที� 11 มิถ่่นาย่น 2564 และครั�งที� 7/2564 เมื�อวันที� 8 ตุ่ลาคม 2564 กรรมการ

ตุรวจสำอบเข�าร�วมประชื่่มดำ�วย่ 4 ท�าน  
2.1 เห็นควรให�บริษััทฯ ร�วมคำ�าประกันบริษััท ทรานสำคอสำมอสำ  (ไทย่แลนดำ์)  จำากัดำ  ในวงเงินสำินเชื่ื�อที�ไดำ�รับจาก Transcosmos Inc. (ประเทศ

ญี�ป่่น) จำานวน 80 ล�านบาท ระย่ะเวลาคำ�าประกัน 3 ปี [รวมวงเงินสำินเชื่ื�อเดำิมที�ไดำ�รับจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี�ป่่น) จำานวน 151 ล�านบาท  
รวมเป็นวงเงินทั�งสำิ�น 231 ล�านบาท] โดำย่บริษััทฯ คำ�าประกันตุามสำัดำสำ�วนการลงท่น  9.00% เป็นเงิน 7,200,000.- บาท (รวมคำ�าประกันตุามสำัดำสำ�วนการ
ลงท่นกับครั�งที�แล�ว เป็นเงินทั�งสำิ�น  20,790,000.- บาท)

2.2 เหน็ควรให�บรษิัทัฯ ร�วมคำ�าประกนับรษิัทั  ทรานสำคอสำมอสำ  (ไทย่แลนดำ)์  จำากัดำ  ในวงเงินสำินเชื่ื�อที�ไดำ�รบัจาก Transcosmos Inc. (ประเทศ
ญี�ป่่น) จำานวน 80 ล�านบาท ระย่ะเวลาคำ�าประกัน 2 ปี [รวมวงเงินสำินเชื่ื�อเดำิมที�ไดำ�รับจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี�ป่่น) จำานวน 231 ล�านบาท 
รวมเป็นวงเงินทั�งสำิ�น 311 ล�านบาท]  โดำย่บริษััทฯ คำ�าประกันตุามสำัดำสำ�วนการลงท่น 9.00% เป็นเงิน 7,200,000.- บาท (รวมคำ�าประกันตุามสำัดำสำ�วนการ
ลงท่นกับครั�งที�แล�ว เป็นเงินทั�งสำิ�น 27,990,000.- บาท)

ในวาระ 2.1 - 2.2 นาย่ธุรรมรัตุน์ โชื่ควัฒนา กรรมการที�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ และไม�มีสำิทธุิออกเสำีย่งไม�ไดำ�เข�าร�วมประชื่่ม และไม�ไดำ�อน่มัตุิการทำา
ราย่การ

การควบคุมูภายในและรายการระหว่างกัน
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3. ตุามมตุิที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััท ครั�งที� 1/2564 เมื�อวันที� 21 พื้ฤษัภูาคม 2564 กรรมการตุรวจสำอบเข�าร�วมประชื่่มดำ�วย่ 4 ท�าน เห็นควร
ให�บริษััทฯ ตุ�ออาย่่คำ�าประกันบริษััท สำหโตุคิว คอร์ปอเรชื่ั�น จำากัดำ ให�กับบริษััท โตุคิว คอร์ปอเรชื่ั�น จำากัดำ (ญี�ป่่น) ในวงเงินสำินเชื่ื�อที�มีกับธุนาคารกร่ง
ศรีอย่่ธุย่า จำากัดำ (มหาชื่น) ตุามสำัดำสำ�วนการลงท่นออกไปอีก 1 ปี ตุั�งแตุ� 31 พื้ฤษัภูาคม 2564 - 31 พื้ฤษัภูาคม 2565 จำานวน 100,000,000.- บาท 
โดำย่คำ�าประกันตุามสำัดำสำ�วนการลงท่น 12.00% เป็นเงิน 12,000,000.- บาท

ในวาระน้� กรรมการที�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ และไม�มีสำิทธุิออกเสำีย่งไม�ไดำ�เข�าร�วมประชื่่ม และไม�ไดำ�อน่มัตุิการทำาราย่การ - ไม�มี - 
รายการที่่� 1 - 3 วัติถื้ประสิงค่์ในการที่ำารายการ :  
1. เป็นการสำนับสำน่นกิจการที�บริษััทร�วมลงท่น
2. ปฏิิบัตุิตุามภูาระสำัญญา Joint Venture 

4. ตุามมตุิที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััท ครั�งที� 5/2564 เมื�อวันที� 20 สำิงหาคม 2564 กรรมการตุรวจสำอบเข�าร�วมประชื่่มดำ�วย่ 4 ท�าน เห็นควร
ให�บริษััทฯ ตุ�ออาย่่สำัญญาใชื่�บริการพื้ื�นที�วางสำินค�าในบริเวณศูนย่์กระจาย่สำินค�าไทเกอร์ สำ่วรรณภููมิ ดำีซื่ี จากบริษััท สำหพื้ัฒน์เรีย่ลเอสำเตุท จำากัดำ เพื้ื�อจัดำ
เก็บสำินค�าและรวมศูนย่์กระจาย่สำินค�าของบริษััท เน่�อที� 16,863.10 ตุารางเมตุร อาย่่สำัญญา 4 เดำือน ตุั�งแตุ� 1 กันย่าย่น  2564 - 31 ธุันวาคม 2564 
อัตุราค�าบริการพื้ื�นที�วางสำินค�า และค�าบริการสำ�วนกลาง รวมค�าบริการพื้ื�นที�สำ�วนเกิน 2,322,856.30 บาท/เดำือน รวมเป็นเงินทั�งสำิ�น  9,291,425.20 บาท

- เกณฑี์ที�ใชื่�ในการกำาหนดำมูลค�าสำิ�งตุอบแทน : คิดำตุามขนาดำพื้ื�นที�  และลักษัณะการใชื่�งาน   
       โดำย่เทีย่บเคีย่งกับราคาตุลาดำ

วัติถื้ประสิงค่์ในการที่ำารายการ :  
1. เพื้ื�อลดำภูาระในการจัดำหาพื้ื�นที�และการบริหารจัดำการคลังสำินค�า
2. สำามารถ่บริหารศูนย่์กระจาย่สำินค�าของบริษััทในระบบ Supply Chain กับโรงงานผลิตุและผู�จัดำจำาหน่าย่ของบริษััทในเครือสำหพื้ัฒน์อย่�างมี

ประสำิทธุิภูาพื้ 
ในวาระน้� นาย่ธุรรมรัตุน์ โชื่ควัฒนา และนางชื่ัย่ลดำา ตุันตุิเวชื่ก่ล กรรมการที�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ และไม�มีสำิทธุิออกเสำีย่ง ไม�ไดำ�เข�าร�วมประชื่่ม และ

ไม�ไดำ�อน่มัตุิการทำาราย่การ
5. ตุามมตุิที�ประชื่่มคณะกรรมการบริษััท ครั�งที� 8/2563 เมื�อวันที� 12 มีนาคม 2564 กรรมการตุรวจสำอบเข�าร�วมประชื่่มดำ�วย่ 4 ท�าน  

- เห็นควรให�บริษััทฯ ทำาราย่การเชื่�าหรือให�เชื่�าอสำังหาริมทรัพื้ย่์ไม�เกิน 3  ปี และราย่การเกี�ย่วกับสำินทรัพื้ย่์หรือบริการกับบ่คคลที�เกี�ย่วโย่ง ชื่ื�อ
บ่คคลที�เกี�ย่วโย่งและลักษัณะความสัำมพัื้นธุ ์โปรดำดูำจากราย่การค�าระหว�างกัน หน�า 106-108 ในแบบแสำดำงราย่การข�อมูลประจำาป/ีราย่งานประจำาปี 2564  
(แบบ 56-1 One Report) น้�

ราย่การเชื่�าหรือให�เชื่�าอสำังหาริมทรัพื้ย่์ และราย่การเกี�ย่วกับสำินทรัพื้ย่์หรือบริการ รวมจำานวนเงินน�อย่กว�า 811 ล�านบาท (น�อย่กว�า 3% ของ  
NTA ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2563)

1. ค�าเชื่�ารับ (อสำังหาริมทรัพื้ย่์) อาย่่สำัญญาเชื่�า 1 ปี เกิดำจริง ปี 2564   = 18,912,378 บาท
2.  ค�าเชื่�าจ�าย่ (อสำังหาริมทรัพื้ย่์) อาย่่สำัญญาเชื่�า 1 ปี เกิดำจริง ปี 2564 =  -  บาท
3.  ค�าลิขสำิทธุิ�รับ อาย่่สำัญญา 3 ปี ตุั�งแตุ� 2562 - 2564 เกิดำจริง ปี 2564 =  1,234,542 บาท
4. ค�าลิขสำิทธุิ�จ�าย่ อาย่่สำัญญา 5 ปี ตุั�งแตุ� 2561 - 2565 เกิดำจริง ปี 2564 =    11,859,158 บาท
5. ราย่จ�าย่เกิดำจริง ปี 2564     = 27,892,325 บาท 

- ค�าตุกแตุ�งและตุิดำตุั�ง
- ค�าที�ปรึกษัาธุ่รกิจ และกฎหมาย่
- ค�าก�อสำร�างซื่�อมแซื่มตุึกเก�า
- ค�าใชื่�จ�าย่ในการอบรม
- ค�าบริการจ�างขาย่ออกงาน

ในวาระน้� กรรมการที�มีสำ�วนไดำ�เสำีย่ และไม�มีสำิทธุิออกเสำีย่งไม�ไดำ�เข�าร�วมประชื่่ม และไม�ไดำ�อน่มัตุิการทำาราย่การ คือ
1. นาย่บ่ญเกีย่รตุิ โชื่ควัฒนา 2. นาย่ธุรรมรัตุน์ โชื่ควัฒนา  3. นาย่นพื้พื้ร พื้งษั์เวชื่     
4. นาย่มนู ลีลาน่วัฒน์  5. นางกอบสำ่ข แสำงสำวัสำดำิ�  6. นางสำาวมัญชื่่สำา ธุีรพื้งษั์พื้ิพื้ัฒน์     
7. ดำร. สำ่รัตุน์ วงศ์รัตุนภูัสำสำร   

หมาย่เหตุ่ : ราย่การเกี�ย่วโย่งที�เกิดำขึ�นย่�อนหลัง 3 ปี โปรดำดำูจาก website ของบริษััท (http://www.icc.co.th)

มาติรการในการอน้มัติิการที่ำารายการระหว่างกัน
1. บริษััทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชื่่ดำ ในการพื้ิจารณาราย่การระหว�างกัน (การให�กู� คำ�าประกัน การลงท่น ราย่การเชื่�าหรือให�เชื่�าอสำังหาริมทรัพื้ย่์ไม�

เกิน 3 ปี และราย่การเกี�ย่วกับสำินทรัพื้ย่์หรือบริการ)
1. คณะกรรมการตุรวจสำอบ
2. คณะกรรมการบริหาร  
3. คณะกรรมการบริษััท
โดำย่ท่กครั�งคณะกรรมการตุรวจสำอบจะเป็นผู�ตุรวจสำอบ วนิจิฉยั่สำรป่ผล เรื�องความขัดำแย่�งทางผลประโย่ชื่น์ในแตุ�ละราย่การ และสำ�งเรื�องให�คณะ

กรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษัิัทพื้จิารณาในเรื�องความเสำี�ย่งทางธุร่กจิ ทั�งน้�ในการประช่ื่มคณะกรรมการบรษัิัท กรรมการที�มสีำ�วนไดำ�เสำยี่ในราย่การ
ดำังกล�าวไม�ไดำ�อยู่�ในห�องประชื่่ม และไม�มีสำ�วนในการอน่มัตุิการทำาราย่การ

การควบคุมูภายในและรายการระหว่างกัน
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2. คณะกรรมการบริษััท พื้ิจารณาอน่มัตุิหลักการให�ฝั่าย่จัดำการสำามารถ่ทำาธุ่รกรรมที�เป็นราย่การธุ่รกิจปกตุิ หรือสำนับสำน่นธุ่รกิจปกตุิที�มีข�อตุกลง
ทางการค�าที�เปน็เงื�อนไขการค�าโดำย่ทั�วไป  ในลักษัณะเดำยี่วกบัที�วญิญููชื่นจะพื้งึกระทำากบัคู�สำญัญาทั�วไป ในสำถ่านการณ์เดำยี่วกนัดำ�วย่อำานาจตุ�อรองทางการ
ค�าที�ปราศจากอิทธุิพื้ลในการที�ตุนมีสำถ่านะเป็นกรรมการ ผู�บริหาร หรือบ่คคลที�มีความเกี�ย่วข�อง

โดำย่ขออน่มัตุิหลักการท่กปี และสำร่ปผลราย่การระหว�างกันที�เกิดำขึ�นในปีที�ผ�านมา ตุ�อที�ประช่ื่มคณะกรรมการตุรวจสำอบ และคณะกรรมการ
บริษััท เพื้ื�อให�มั�นใจว�าการทำาราย่การสำมเหตุ่สำมผลเป็นประโย่ชื่น์สำูงสำ่ดำตุ�อบริษััท พื้ร�อมทั�งเปิดำเผย่ราย่ละเอีย่ดำ ชื่นิดำ มูลค�า ของราย่การระหว�างกันใน
หมาย่เหตุ่ประกอบงบการเงินท่กไตุรมาสำ

หลักเกณฑ์์ในการพิจารณา
1. ผลประโย่ชื่น์ที�บริษััท และ / หรือบริษััทในเครือจะไดำ�รับจากการเข�าทำาราย่การทั�งในดำ�านดำอกเบี�ย่ เงินปันผลรับรวมทั�งกิจกรรม และธุ่รกรรม

การค�า รวมถ่ึงธุ่รกิจการค�าตุ�อเน่�อง 
2. หลักประกันที�บริษััทควรตุ�องมีหรือไดำ�รับจากการทำาราย่การ
3. ความแข็งแกร�งของผู�กู� ตุลอดำจนความสำามารถ่ในการจ�าย่คืนเงินตุ�นและดำอกเบี�ย่ภูาย่ในเวลาที�กำาหนดำ
4. โอกาสำในการทำาธุ่รกิจของบริษััทที�กู�เงิน คำ�าประกัน และลงท่น
5. ความสำามารถ่ของผู�บริหารของบริษััทที�กู�เงิน คำ�าประกัน และลงท่น
6. รวมตุลอดำถึ่งมาตุรการในการติุดำตุามตุรวจสำอบธุ่รกรรมในบริษััทที�กู�เงนิ คำ�าประกัน และลงท่น และการราย่งานข�อมูลตุวัเลขเพืื้�อรบัทราบความ

เป็นไปในบริษััทดำังกล�าว

ค่วามจำาเป็นและค่วามสิมเหติ้สิมผู้ลของรายการที่่�ที่ำากับบ้ค่ค่ลที่่�อาจม่ค่วามขัดูแย�ง 
การประกอบธุ่รกิจภูาย่ใตุ�สำภูาวะการแข�งขันที�ร่นแรง บริษััทฯ ตุ�องพื้ึ�งพื้าอาศัย่พื้ันธุมิตุรหรือเครือข�าย่ทางธุ่รกิจทั�งที�เป็นอ่ตุสำาหกรรมตุ�นนำ�าและ

ปลาย่นำ�า เพื้ื�อเพื้ิ�มความเข�มเข็งและศักย่ภูาพื้ในการดำำาเนินธุ่รกิจ ซื่ึ�งจะนำาไปสำู�การพื้ัฒนาและการเจริญเตุิบโตุอย่�างย่ั�งย่ืนในอนาคตุ
ถ่ึงแม�ว�าพื้ันธุมิตุรหรือเครือข�าย่ทางธุ่รกิจของบริษััท จะเป็นบ่คคลที�อาจมีความขัดำแย่�ง แตุ�ในการทำาราย่การระหว�างกันคณะกรรมการบริษััทจะ

พื้ิจารณาถ่ึงความจำาเป็นและความเหมาะสำมในการเข�าทำาสำัญญาหรือทำาความตุกลงนั�นๆ โดำย่ย่ึดำถ่ือประโย่ชื่น์ของบริษััท และผู�ถ่ือห่�นเป็นหลัก สำำาหรับ
การกำาหนดำราคาซื่ื�อขาย่เป็นไปตุามปกตุิทางการค�า มิไดำ�กระทำาเพื้ื�อจำาหน่าย่ถ่�าย่โอนผลประโย่ชื่น์ของบริษััท ออกไปย่ังบ่คคลที�อาจมีความขัดำแย่�ง

นอกจากน้� บริษััทฯ มีมาตุรการควบค่มดำูแลการทำาราย่การที�เกี�ย่วโย่งกันและจำากัดำการให�ความชื่�วย่เหลือทางการเงินกับบริษััทที�ไม�ใชื่�บริษััทย่�อย่
โดำย่การให�กู�ย่ืมเงินหรือคำ�าประกันเงินกู�ตุามสำัดำสำ�วนการถ่ือห่�นที�เป็นไปตุามสำัญญาร�วมท่น

อีกทั�งบริษััทฯ กำาหนดำมาตุรฐานในการวัดำประเมินผลค่ณค�าของการทำาราย่การระหว�างกัน และการตุิดำตุามวัดำผลราย่งานในราย่การระหว�างกัน
ให�มีความชื่ัดำเจน ครบถ่�วน แม�นย่ำา รวดำเร็วมากย่ิ�งขึ�น

แนวโน�มในการที่ำารายการระหว่างกันในอนาค่ติ
คณะกรรมการบรษัิัทตุระหนกัถ่งึความรบัผดิำชื่อบตุ�อหน�าที�ในฐานะกรรมการบรษัิัทมหาชื่นที�พื้งึมตีุ�อผู�ถ่อืห่�น พื้นกังาน และผู�มสีำ�วนไดำ�เสำยี่ท่กฝัา่ย่ 

ภูาย่ใตุ�หลักการกำากับดำูแลกิจการที�ดำี ราย่การระหว�างกันของบริษััทที�จะเกิดำในอนาคตุ เป็นราย่การที�ดำำาเนินการตุามปกตุิทางการค�า โดำย่ใชื่�นโย่บาย่ซื่ื�อ
ขาย่ตุ�อรองกันตุามตุลาดำของธุ่รกิจ เป็นราย่การที�เป็นธุรรม ไม�มีการถ่�าย่เทผลประโย่ชื่น์กลไกราคาระหว�างบริษััทกับกิจการหรือบ่คคลที�เกี�ย่วข�อง และ
เปิดำเผย่ข�อมูลตุามหลักเกณฑี์ที�กำาหนดำไว�ในประกาศคณะกรรมการกำากับตุลาดำท่นเรื�อง “หลักเกณฑี์ในการทำาราย่การที�เกี�ย่วโย่งกัน”

การควบคุมูภายในและรายการระหว่างกัน



ส่่วนที่่�
3

งบการเงิน
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รายงานความรับผิิดชอบของคณะกรรมการบริษััทต่่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิิดชอบของคณะกรรมการบริษััทต่่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทัได้้ตระหนัักถึึงภาระหนั้าท่�และความรับผิิด้ชอบในัฐานัะกรรมการบริษัทัจด้ทะเบย่นัในัการเป็น็ัผิ้้รับผิิด้ชอบต่องบการเงินัของ 
บริษััท ไอ.ซี่.ซี่. อินัเตอร์เนัชั�นัแนัล จำากัด้ (มหาชนั) และบริษััทย่อย ซีึ�งงบการเงินัด้ังกล่าวได้้จัด้ทำาขึ�นัตามมาตรฐานัการรายงานัทางการเงินั (TFRS) 
โด้ยพิิจารณาเลือกใช้นัโยบายบัญช่ท่�เหมาะสมและถึือป็ฏิิบัติอย่างสมำ�าเสมอ ป็ระกอบกับการใช้ดุ้ลยพิินัิจอย่างระมัด้ระวังและป็ระมาณการท่�สมเหตุ 
สมผิลในัการจัด้ทำา ม่การเป็ิด้เผิยข้อม้ลสำาคัญอย่างเพ่ิยงพิอในัหมายเหตุป็ระกอบงบการเงินั ตลอด้จนัแสด้งคำาอธิิบายและการวิเคราะห์ฐานัะการเงินั
และผิลการด้ำาเนัินังานัของบริษััท และบริษััทย่อย เพิื�อให้เกิด้ป็ระโยชนั์ต่อผิ้้ถึือหุ้นัและนัักลงทุนัทั�วไป็ ทั�งนั้�งบการเงินัด้ังกล่าวได้้ผิ่านัการตรวจสอบและ
ให้ความเห็นัอย่างไม่ม่เงื�อนัไขจากผิ้้สอบบัญช่รับอนัุญาตท่�เป็็นัอิสระ 

นัอกจากนั้� คณะกรรมการบริษััท ได้้ส่งเสริมให้บริษััทฯ ป็ฏิิบัติตามหลักการกำากับด้้แลกิจการท่�ด้่ ตลอด้จนัจัด้ให้ม่ระบบการบริหารความเส่�ยง 
ระบบการควบคุมภายในัท่�ม่ป็ระสิทธิิภาพิและป็ระสิทธิิผิล เพิื�อให้มั�นัใจได้้ว่าการบันัทึกข้อม้ลทางบัญช่ม่ความถึ้กต้อง ครบถึ้วนั และเพิ่ยงพิอท่�จะด้ำารง
รักษัาไว้ซีึ�งทรัพิย์สินัของบริษััท และบริษััทย่อย รวมถึึงป็้องกันัไม่ให้เกิด้การทุจริตหรือการด้ำาเนัินัการท่�ผิิด้ป็กติอย่างม่สาระสำาคัญ

ในัการนั้�คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิัท ซึี�งป็ระกอบด้ว้ยกรรมการท่�เป็็นัอสิระทำาหนัา้ท่�สอบทานัเก่�ยวกบัคณุภาพิของรายงานัทางการเงินัและ
ระบบการควบคุมภายในั ความเห็นัของคณะกรรมการตรวจสอบได้้ป็รากฏิในัรายงานัคณะกรรมการตรวจสอบ ซีึ�งแสด้งไว้ในัแบบแสด้งรายการข้อม้ล
ป็ระจำาป็ี / รายงานัป็ระจำาป็ี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว

คณะกรรมการบริษััทม่ความเห็นัว่าการกำากับด้้แลกิจการท่�ด่้ ระบบการบริหารความเส่�ยง และระบบการควบคุมภายในัของบริษััท ม่ความเพ่ิยงพิอ 
และเหมาะสม สามารถึสร้างความเชื�อมั�นัอย่างสมเหตุสมผิลได้้ว่างบการเงินัของบริษััท และบริษััทย่อย สำาหรับปี็สิ�นัสุด้วันัท่� 31 ธัินัวาคม 2564 ได้้จัด้ทำา 
และเป็ิด้เผิยโด้ยถึ้กต้องตามท่�ควรในัสาระสำาคัญ ตามหลักการบัญช่ท่�รับรองทั�วไป็

(นัายบุญเก่ยรติ โชควัฒนัา)
ป็ระธิานักรรมการบริษััท

(นัายธิรรมรัตนั์ โชควัฒนัา)
กรรมการผิ้้อำานัวยการ

และป็ระธิานักรรมการบริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอื่น ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและ
บริษทัตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

งบการเงิน
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปั จจุบ ัน  ข ้าพ เจ ้าได้น า เ ร่ือง เหล่า น้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
มูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุ 4(ช) และ 9 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
 
บริษทัขายสินคา้แฟชัน่และอ่ืน ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงความ
นิยมในตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว การมีสินค้าคงเหลือจ านวน
มาก อาจส่งผลให้ไม่สามารถจ าหน่ายสินคา้ก่อนท่ีความนิยม
หรือความตอ้งการของลูกคา้จะเปล่ียนแปลงไป  ท าให้ตน้ทุน
ของสินค้าคงเหลืออาจมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  
รวมถึงมีสินคา้คงเหลือลา้สมยัได ้ดงันั้น การประเมินมูลค่า
ของสินคา้คงเหลือเก่ียวขอ้งกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารใน 
การพิจารณาตั้งค่าเผื่อส ารองสินคา้ลา้สมยัท่ีเพียงพอ เพื่อให้
สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันั้น ขา้พเจา้
จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

 
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง  
 
• ท าความเขา้ใจกระบวนการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือโดย

การสอบถามจากผูรั้บผิดชอบโดยตรงรวมถึงการระบุ
และทดสอบระบบการควบคุมท่ีเก่ียวข้องกับสินค้า
คงเหลือ 

• สุ่มทดสอบรายการในรายงานอายุของสินค้าเพื่อ 
พิจารณาว่า มีการจดัประเภทในช่วงอายท่ีุเหมาะสม 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการตั้งส ารองค่า
เ ผื่ อ สิ น ค้ า ล้ า ส มั ย โ ด ย ตั้ ง ข้ อ ส ง สั ย เ ก่ี ย ว กั บ  
ข้อสมมติท่ีใช้  ประเภทของสินค้า  และเปรียบเทียบกับ
ข้อมู ลจากประสบการณ์ในอดีตและสุ่มทดสอบ
รายละเอียดของรายการยอดคงเหลือและแผนการจ าหน่าย 

• พิจารณามูลค่าของสินคา้คงเหลือโดยเปรียบเทียบราคา
ทุนกบัราคาขายหกัค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั         การขาย 
รวมถึงการสุ่มทดสอบกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

• ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 
  

งบการเงิน
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การวดัมูลค่าของเงนิลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
อา้งถึงหมายเหตุ 4(ง) และ 26 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั
ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
เหล่าน้ีตอ้งใชโ้มเดลในการวดัมูลค่า โมเดลการวดัมูลค่ามี
การใชข้อ้มูลหลายปัจจยัท่ีไม่สามารถสังเกตไดเ้ป็นผลให้
มีความไม่แน่นอนสูงในการประมาณการ การใชโ้มเดล
ก ารวัด มู ลค่ า และข้อสมม ติ ท่ี แตกต่ า งกัน ให้ผล 
การประมาณการมูลค่ายุติธรรมท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั 
 
เน่ืองจากเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจอย่างมากและมี
ผลกระทบต่ อ งบการ เ งินของก ลุ่มบ ริษัทอย่า ง มี
สาระส าคญั ขา้พเจา้จึงเห็นวา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ 
 

 
วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ท าความเข้าใจกระบวนการในการวดัมูลค่าของเงิน

ลงทุน  ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
เทคนิคท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า และขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
ค านวณ 

 สุ่มทดสอบการค านวณมูลค่ ายุ ติธรรมยุ ติ ธรรม            
ของเงินลงทุน รวมถึงประเมินความเหมาะสมของขอ้
สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าโดยเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลอุตสาหกรรมท่ีเผยแพร่ภายนอก และพิจารณา
ว่าข้อสมมติดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพตลาดใน
ปัจจุบนัหรือไม่และ 

 ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

งบการเงิน
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การรับรู้รายได้จากการฝากขาย 
อา้งถึงหมายเหตุ 4(ต) และ 21 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
 
บริษัท เ ป็นผู ้น าในการจัดจ าหน่ายสินค้าแฟชั่นโดยมี
ห้างสรรพสินคา้เป็นช่องทางหลกัและช่องทางร้านคา้ต่างๆ 
เป็นช่องทางรอง 
 
ในการขายสินค้าฝากขาย  การควบคุมสินค้าจะยงัไม่ถูก
ส่งผ่ านไปให้กับผู ้จัดจ าห น่ายของ กิจการ  ณ จุ ด ท่ี มี 
การส่งมอบ รายได้จากการขายไม่สามารถรับรู้จนกว่าการ
ควบคุมสินค้าจะถูกส่งผ่านไปยงัผู ้บริโภค ข้อตกลงอาจ
ก าหนดเง่ือนไขว่า  บริษทัสามารถควบคุมสินคา้หรือให้ส่ง
มอบต่อไปยงัผูบ้ริโภค และผูรั้บฝากขายจะจ่ายช าระค่าสินคา้
เม่ือสินค้าถูกขายให้ผูบ้ริโภค ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเร่ือง
ดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

 
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง  
 
• ท าความเขา้ใจและประเมินการออกแบบและทดสอบ

ความมีประสิทธิผลของกระบวนการและการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝากขาย 

• สุ่มทดสอบเอกสารของรายการขายสุทธิจากรายการ
ท่ียงัไม่ได้ส่งมอบไปให้ผูบ้ริโภค  

• สุ่มทดสอบตวัอยา่งของรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป ท่ี
ถูกบันทึกไปยังบัญชีรายได้ เพื่อพิจารณาถึงความ
เป็นไปไดข้องรายการขายท่ีผิดปกติ 

• กระทบยอดระหว่างข้อมูลท่ีถูกน าเข้ากับข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศโดยได้รับความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ
ของเคพีเอม็จี 

• เปรียบเทียบรายได้ตามรายงานท่ีแบ่งตามกลุ่มของ
ผลิตภณัฑ์ในระหว่างงวดปัจจุบันกับรายได้ของงวด
ก่อน เพื่อพิจารณาความผิดปกติและ 

• ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 
ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูล
อ่ืนความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอื่นตามท่ี
ระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบั
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูล    ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสา ร
เร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 

งบการเงิน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชี
ส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษัท หรือ หยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
การตรวจสอบของข้าพเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมี
อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน
จากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจาก
การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่
ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมี
นยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
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รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลง
ไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง การเปิดเผยขอ้มูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ี
ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้
แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทาง
ลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
(เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4195 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
18 กุมภาพนัธ์ 2565 

งบการเงิน



120 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมนุเวยีน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,651,216,667 1,795,163,197 1,636,260,144 1,780,973,190 
เงินลงทุนชัว่คราว 1,291,392,494 576,541,068 1,291,392,494 576,541,068 
ลูกหน้ีการคา้  6, 8 1,096,012,429 1,083,001,665 1,068,875,825 1,076,076,313 
ลูกหน้ีอ่ืน 6 128,787,257 260,005,756 126,854,717 260,312,255 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 20,000,000 57,500,000 126,500,000 176,000,000 
เงินให้กูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 3,550,000 -                       3,550,000 -                       
สินคา้คงเหลือ  9 2,673,423,466 2,999,778,863 2,671,240,977 2,986,326,711 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 10 81,880,983 98,050,788 -                       -                       
ภาษีขายของสินคา้ท่ียงัไม่ถือเป็นการขาย 206,538,630 236,003,153 206,538,630 236,003,153 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23,880,535 26,176,824 21,908,638 22,741,621 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,176,682,461 7,132,221,314 7,153,121,425 7,114,974,311 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัใน
   การเบิกใช้ 2,948,839 2,948,839 -                       -                       
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 26 20,550,406,083   19,686,554,095   20,550,406,083   19,686,554,095   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 951,765,101 892,238,287 752,308,621 707,226,870 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                       -                       21,730,798 26,449,222 
เงินให้กูย้มืระยะยาว -                       3,550,000            -                       3,550,000            
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 1,227,762,944 1,129,446,666 1,290,902,944 1,193,790,523 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 2,512,423,503 2,662,658,666 2,446,559,196 2,592,704,896 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 708,757,290 383,926,579 705,436,505 381,876,828 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 16 90,824,662          90,849,724          83,802,854          83,311,907          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  17 245,697,330 243,409,608 241,717,103 239,937,939 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 26,290,585,752 25,095,582,464 26,092,864,104 24,915,402,280 

รวมสินทรัพย์ 33,467,268,213 32,227,803,778 33,245,985,529 32,030,376,591 

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นหมนุเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 18 12,164,313 31,050,161 -                       -                       
เจา้หน้ีการคา้ 6 992,964,697 1,005,406,946 972,965,628 986,474,855 
เจา้หน้ีอ่ืน 6 425,279,412 410,636,540 413,979,884        404,542,667        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 6, 18 306,844,494 194,894,025 305,027,983        193,823,801        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 18 27,000,000 22,000,000 -                       -                       
รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ท่ีถึงก าหนดรับรู้
   ภายในหน่ึงปี 6,662,408 6,662,408 6,662,408 6,662,408 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,770,915,324 1,670,650,080 1,698,635,903 1,591,503,731 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 6, 18 401,823,929 205,761,446 400,287,318 204,580,782 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 2,681,899,102 2,452,848,824 2,667,987,028 2,450,507,497 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 482,270,295 497,440,930 455,687,039 467,617,466 
รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ 184,612,576 191,274,984 184,612,576 191,274,984 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 84,730,430 93,067,075 82,107,120 91,414,159 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,835,336,332 3,440,393,259 3,790,681,081 3,405,394,888 

รวมหนีสิ้น 5,606,251,656 5,111,043,339 5,489,316,984 4,996,898,619 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน



121บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมนุเวยีน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,651,216,667 1,795,163,197 1,636,260,144 1,780,973,190 
เงินลงทุนชัว่คราว 1,291,392,494 576,541,068 1,291,392,494 576,541,068 
ลูกหน้ีการคา้  6, 8 1,096,012,429 1,083,001,665 1,068,875,825 1,076,076,313 
ลูกหน้ีอ่ืน 6 128,787,257 260,005,756 126,854,717 260,312,255 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 20,000,000 57,500,000 126,500,000 176,000,000 
เงินให้กูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 3,550,000 -                       3,550,000 -                       
สินคา้คงเหลือ  9 2,673,423,466 2,999,778,863 2,671,240,977 2,986,326,711 
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 10 81,880,983 98,050,788 -                       -                       
ภาษีขายของสินคา้ท่ียงัไม่ถือเป็นการขาย 206,538,630 236,003,153 206,538,630 236,003,153 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23,880,535 26,176,824 21,908,638 22,741,621 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,176,682,461 7,132,221,314 7,153,121,425 7,114,974,311 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัใน
   การเบิกใช้ 2,948,839 2,948,839 -                       -                       
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 26 20,550,406,083   19,686,554,095   20,550,406,083   19,686,554,095   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 951,765,101 892,238,287 752,308,621 707,226,870 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                       -                       21,730,798 26,449,222 
เงินให้กูย้มืระยะยาว -                       3,550,000            -                       3,550,000            
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 1,227,762,944 1,129,446,666 1,290,902,944 1,193,790,523 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 2,512,423,503 2,662,658,666 2,446,559,196 2,592,704,896 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 708,757,290 383,926,579 705,436,505 381,876,828 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 16 90,824,662          90,849,724          83,802,854          83,311,907          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  17 245,697,330 243,409,608 241,717,103 239,937,939 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 26,290,585,752 25,095,582,464 26,092,864,104 24,915,402,280 

รวมสินทรัพย์ 33,467,268,213 32,227,803,778 33,245,985,529 32,030,376,591 

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นหมนุเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 18 12,164,313 31,050,161 -                       -                       
เจา้หน้ีการคา้ 6 992,964,697 1,005,406,946 972,965,628 986,474,855 
เจา้หน้ีอ่ืน 6 425,279,412 410,636,540 413,979,884        404,542,667        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 6, 18 306,844,494 194,894,025 305,027,983        193,823,801        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 18 27,000,000 22,000,000 -                       -                       
รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ท่ีถึงก าหนดรับรู้
   ภายในหน่ึงปี 6,662,408 6,662,408 6,662,408 6,662,408 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,770,915,324 1,670,650,080 1,698,635,903 1,591,503,731 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 6, 18 401,823,929 205,761,446 400,287,318 204,580,782 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 2,681,899,102 2,452,848,824 2,667,987,028 2,450,507,497 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 482,270,295 497,440,930 455,687,039 467,617,466 
รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ 184,612,576 191,274,984 184,612,576 191,274,984 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 84,730,430 93,067,075 82,107,120 91,414,159 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,835,336,332 3,440,393,259 3,790,681,081 3,405,394,888 

รวมหนีสิ้น 5,606,251,656 5,111,043,339 5,489,316,984 4,996,898,619 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
   ทุนจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจ านวน 500 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้  
    (หุ้นสามัญจ านวน 291 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 290,633,730 290,633,730 290,633,730 290,633,730 
ส่วนเกินมูลคา่หุน้
   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 1,487,143,830 1,487,143,830 1,487,143,830 1,487,143,830 
   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 51,433,146 51,433,146 51,433,146 51,433,146 
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทุนส ารองตามกฎหมาย 20 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 
      ส ารองทัว่ไป 20 2,030,721,100 2,030,721,100 2,030,721,100 2,030,721,100 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,713,390,106 11,498,629,208 11,599,866,127 11,401,641,244 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 12,244,919,775 11,719,604,678 12,246,870,612 11,721,904,922 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 27,868,241,687 27,128,165,692 27,756,668,545 27,033,477,972 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (7,225,130) (11,405,253) -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,861,016,557 27,116,760,439 27,756,668,545 27,033,477,972 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 33,467,268,213 32,227,803,778 33,245,985,529 32,030,376,591 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 21 6,802,564,700 7,809,024,222 6,598,338,992 7,624,325,299 
ตน้ทุนขาย 9, 22 4,861,009,284 5,489,383,328 4,715,528,887 5,367,211,080 
ก ำไรขั้นต้น 1,941,555,416 2,319,640,894 1,882,810,105 2,257,114,219 

รายได้อ่ืน
เงินปันผลรับ 379,650,160 343,451,334 395,593,814 358,399,717 
รายไดอ่ื้น 260,507,073 176,603,039 265,838,459 191,709,238 
รวมรำยได้อ่ืน 640,157,233 520,054,373 661,432,273 550,108,955 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 2,581,712,649 2,839,695,267 2,544,242,378 2,807,223,174 

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 22 1,496,239,953 1,824,954,373 1,486,722,626 1,816,588,506 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 22 918,701,702 976,127,998 899,306,853 923,000,062 
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,414,941,655 2,801,082,371 2,386,029,479 2,739,588,568 

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 166,770,994      38,612,896        158,212,899      67,634,606        
ตน้ทุนทางการเงิน 10,014,577 12,469,766 8,435,829          10,218,964        
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 11 14,806,178 (29,709,392) -                     -                     
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ 171,562,595 (3,566,262) 149,777,070 57,415,642 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 23 (57,522,456) (55,757,406) (44,769,238) (55,535,799)
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 114,040,139 (59,323,668) 105,007,832 1,879,843 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน



123บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 21 6,802,564,700 7,809,024,222 6,598,338,992 7,624,325,299 
ตน้ทุนขาย 9, 22 4,861,009,284 5,489,383,328 4,715,528,887 5,367,211,080 
ก ำไรขั้นต้น 1,941,555,416 2,319,640,894 1,882,810,105 2,257,114,219 

รายได้อ่ืน
เงินปันผลรับ 379,650,160 343,451,334 395,593,814 358,399,717 
รายไดอ่ื้น 260,507,073 176,603,039 265,838,459 191,709,238 
รวมรำยได้อ่ืน 640,157,233 520,054,373 661,432,273 550,108,955 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 2,581,712,649 2,839,695,267 2,544,242,378 2,807,223,174 

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 22 1,496,239,953 1,824,954,373 1,486,722,626 1,816,588,506 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 22 918,701,702 976,127,998 899,306,853 923,000,062 
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,414,941,655 2,801,082,371 2,386,029,479 2,739,588,568 

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 166,770,994      38,612,896        158,212,899      67,634,606        
ตน้ทุนทางการเงิน 10,014,577 12,469,766 8,435,829          10,218,964        
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 11 14,806,178 (29,709,392) -                     -                     
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ 171,562,595 (3,566,262) 149,777,070 57,415,642 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 23 (57,522,456) (55,757,406) (44,769,238) (55,535,799)
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 114,040,139 (59,323,668) 105,007,832 1,879,843 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน



124 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ
   ขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 139,488 3,501,225 -                     -                     
รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือ
   ขำดทุนในภำยหลงั 139,488 3,501,225 -                     -                     

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ
   ขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลคา่
   ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 26 863,551,467 127,057,411 863,551,467 127,057,411 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมตาม
   วิธีส่วนไดเ้สีย -                     1,087,395 -                     -                     
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 23 (172,710,293) (25,208,047) (172,710,293) (25,208,047)
รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือ
   ขำดทุนในภำยหลงั 690,841,174      102,936,759      690,841,174      101,849,364      
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี-สุทธิจำกภำษี 690,980,662 106,437,984 690,841,174 101,849,364 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 805,020,801 47,114,316 795,849,006 103,729,207 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 121,543,847 (52,358,596) 105,007,832 1,879,843 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (7,503,708) (6,965,072) -                     -                     
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 114,040,139 (59,323,668) 105,007,832 1,879,843 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 812,734,428 52,992,856 795,849,006 103,729,207 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (7,713,627) (5,878,540) -                     -                     
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 805,020,801 47,114,316 795,849,006 103,729,207 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 24 0.42 (0.18) 0.36 0.01 

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน



125
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนแบง่
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอื่น

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส ารอง ส ารอง ของบริษทัร่วม รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ มลูค่า ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ การแปลงค่า การเปลี่ยนแปลง ที่ใชว้ิธี อื่นของส่วนของ ผูถ้ือหุ้นของ ที่ไมม่ีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทนุซื้อคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร งบการเงิน ในมลูค่ายตุิธรรม ส่วนไดเ้สีย ผูถ้ือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 290,633,730     1,487,143,830  51,433,146       50,000,000       1,961,196,666       11,818,278,766     (3,338,441)        11,622,732,641     536,109            11,619,930,309     27,278,616,447     (4,709,927)        27,273,906,520     

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 25 -                   -                   -                   -                   -                        (203,443,611)        -                   -                        -                   -                        (203,443,611)        -                   (203,443,611)        

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
   ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไมอ่  านาจควบคุมของ
      บริษทัยอ่ยลดลงจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                   -                        -                   -                        -                        (816,786)           (816,786)               

รวมรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของทีบ่ันทกึโดยตรง
   เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   -                   -                        (203,443,611)        -                   -                        -                   -                        (203,443,611)        (816,786)           (204,260,397)        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก าไรหรือขาดทนุ -                   -                   -                   -                   -                        (52,358,596)          -                   -                        -                   -                        (52,358,596)          (6,965,072)        (59,323,668)          
   ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   -                        -                        2,414,693         101,849,364          1,087,395         105,351,452          105,351,452          1,086,532         106,437,984          
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                   -                   -                   -                   -                        (52,358,596)          2,414,693         101,849,364          1,087,395         105,351,452          52,992,856           (5,878,540)        47,114,316           

โอนไปส ารองทัว่ไป -                   -                   -                   -                   69,524,434           (69,524,434)          -                   -                        -                   -                        -                        -                   -                        
โอนไปก าไรสะสม -                   -                   -                   -                   -                        5,677,083             -                   (5,677,083)            -                   (5,677,083)            -                        -                   -                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 290,633,730     1,487,143,830  51,433,146       50,000,000       2,030,721,100       11,498,629,208     (923,748)           11,718,904,922     1,623,504         11,719,604,678     27,128,165,692     (11,405,253)      27,116,760,439     

งบกำรเงนิรวม
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน



126
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนแบง่
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอื่น

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส ารอง ส ารอง ของบริษทัร่วม รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ มลูค่า ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ การแปลงค่า การเปลี่ยนแปลง ที่ใชว้ิธี อื่นของส่วนของ ผูถ้ือหุ้นของ ที่ไมม่ีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทนุซื้อคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร งบการเงิน ในมลูค่ายตุิธรรม ส่วนไดเ้สีย ผูถ้ือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 290,633,730     1,487,143,830  51,433,146       50,000,000       2,030,721,100       11,498,629,208     (923,748)           11,718,904,922     1,623,504         11,719,604,678     27,128,165,692     (11,405,253)      27,116,760,439     

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 25 -                   -                   -                   -                   -                        (72,658,433)          -                   -                        -                   -                        (72,658,433)          -                   (72,658,433)          

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
   ส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีอ านาจการควบคุมเพิ่มขึ้น
       จากการเพิ่มทนุของบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                   -                        -                   -                        -                        11,893,750       11,893,750           

รวมรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของทีบ่ันทกึโดยตรง
   เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   -                   -                        (72,658,433)          -                   -                        -                   -                        (72,658,433)          11,893,750       (60,764,683)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก าไรหรือขาดทนุ -                   -                   -                   -                   -                        121,543,847          -                   -                        -                   -                        121,543,847          (7,503,708)        114,040,139          
   ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น -                   -                   -                   -                   -                        -                        349,407            690,841,174          -                   691,190,581          691,190,581          (209,919)           690,980,662          
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                   -                   -                   -                   -                        121,543,847          349,407            690,841,174          -                   691,190,581          812,734,428          (7,713,627)        805,020,801          

โอนไปก าไรสะสม -                   -                   -                   -                   -                        165,875,484          -                   (165,875,484)        -                   (165,875,484)        -                        -                   -                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 290,633,730     1,487,143,830  51,433,146       50,000,000       2,030,721,100       11,713,390,106     (574,341)           12,243,870,612     1,623,504         12,244,919,775     27,868,241,687     (7,225,130)        27,861,016,557     

(บาท)

งบกำรเงนิรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้นก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน



127
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส ารอง
ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง การเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลคา่ยตุิธรรม ผูถ้ือหุน้

ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,961,196,666 11,667,052,363 11,625,732,641 27,133,192,376

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุน้ของบริษทั 25 -                        -                        -                        -                        -                        (203,443,611)       -                        (203,443,611)       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก าไรหรือขาดทุน -                        -                        -                        -                        -                        1,879,843             -                        1,879,843             
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                        -                        -                        -                        -                        -                        101,849,364         101,849,364         
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        1,879,843             101,849,364         103,729,207         

โอนไปส ารองทัว่ไป -                        -                        -                        -                        69,524,434           (69,524,434)         -                        -                        
โอนไปก าไรสะสม -                        -                        -                        -                        -                        5,677,083             (5,677,083)            -                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 2,030,721,100 11,401,641,244 11,721,904,922 27,033,477,972

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน



128
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส ารอง
ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง การเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายตุิธรรม ผูถ้ือหุน้

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2564 290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 2,030,721,100 11,401,641,244 11,721,904,922 27,033,477,972

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุน้ของบริษทั 25 -                        -                        -                        -                        -                        (72,658,433)          -                        (72,658,433)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก าไรหรือขาดทุน -                        -                        -                        -                        -                        105,007,832         -                        105,007,832
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                        -                        -                        -                        -                        -                        690,841,174         690,841,174
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        105,007,832         690,841,174         795,849,006         

โอนไปก าไรสะสม -                        -                        -                        -                        -                        165,875,484         (165,875,484)        -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 2,030,721,100 11,599,866,127 12,246,870,612 27,756,668,545

(บาท)

ก าไรสะสม

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน



129บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 114,040,139       (59,323,668)        105,007,832      1,879,843          
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 57,522,456         55,757,406         44,769,238        55,535,799        
ตน้ทุนทางการเงิน 10,014,577         12,469,766         8,435,829           10,218,964        
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 437,292,051       509,001,676       430,070,987      500,804,656      
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย -                      -                      36,492,924        13,088,823        
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (7,266,452)          (437,822)             (7,303,270)         (437,822)            
ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์ (6,094,705)          (3,307,917)          (6,094,705)         (3,307,917)         
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
   (สุทธิจากภาษี) (14,806,178)        29,709,392         -                     -                     
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ (8,127,336)          1,138,328           (2,698,656)         3,525,839          
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยคา่โครงการอสงัหาริมทรัพย์
   ระหวา่งพฒันา (1,613,496)          349,817              -                     -                     
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (83,289,964)        -                      (83,289,964)       -                     
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 9,953,418           (940,535)             9,958,602           (900,913)            
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                     (3,866,418)         
รับรู้รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ (6,662,408)          (2,062,608)          (6,662,408)         (2,062,608)         
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 63,069,946         61,669,994         60,998,163        59,390,380        
เงินปันผลรับ (379,650,160)      (343,451,334)      (395,593,814)     (358,399,717)     
ดอกเบ้ียรับ (10,203,857)        (15,584,780)        (11,026,410)       (17,171,119)       

174,178,031       244,987,715       183,064,348      258,297,790      
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (12,065,600)        334,053,089       8,182,468           321,560,984      
ลูกหน้ีอ่ืน 117,894,417       (110,504,787)      120,311,011      (110,895,938)     
สินคา้คงเหลือ 334,482,733       657,295,709       317,784,390      654,625,830      
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 17,783,301         12,114,468         -                     -                     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 31,760,812         83,087,907         30,297,506        81,903,021        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,104,898           15,835,189         4,014,227           12,172,235        
เจา้หน้ีการคา้ (12,442,249)        (322,626,691)      (13,509,227)       (317,395,536)     
เจา้หน้ีอ่ืน 15,427,469         (116,893,809)      10,060,033        (110,270,163)     
รายไดค้า่เช่ารับล่วงหนา้ -                      200,000,000       -                     200,000,000      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (8,336,645)          (17,940,793)        (9,307,039)         (18,355,884)       
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 661,787,167       979,407,997       650,897,717      971,642,339      
จ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (78,240,581)        (52,273,857)        (72,928,590)       (48,674,805)       
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (30,952,867)        (28,038,048)        (29,415,499)       (27,514,378)       
ภาษีเงินไดรั้บคืน 24,377,776         -                      23,622,108        -                     
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 576,971,495       899,096,092       572,175,736      895,453,156      

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน



130 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (714,851,426)      230,341,340       (714,851,426)     230,341,340      
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน 317,702,665       87,844,416         317,702,665      87,844,416        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุน (318,003,215)      (221,890,088)      (318,003,215)     (221,890,088)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (60,000,000)        -                      (60,000,000)       -                     
เงิดสดรับคืนจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                      -                      -                     3,866,418          
เงินสดจ่ายจากการเรียกช าระคา่หุน้ของบริษทัยอ่ย -                      -                      (16,856,250)       -                     
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 379,581              23,184,006         373,196              23,144,286        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ (69,766,274)        (228,839,651)      (67,763,864)       (227,346,267)     
เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   และพนกังาน 37,500,000         104,666              53,000,000        7,104,666          
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      (3,500,000)         (1,500,000)         
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้มืแก่กิจการอ่ืน -                      (3,550,000)          -                     (3,550,000)         
รับเงินปันผล 395,593,814       358,399,717       395,593,814      358,399,717      
รับดอกเบ้ีย 9,866,147           24,866,852         10,688,700        26,453,191        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (401,578,708)      270,461,258       (403,616,380)     282,867,679      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (18,885,848)        (6,630,003)          -                     -                     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000,000         22,000,000         -                     -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (15,000,000)        (10,000,000)        -                     -                     
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (233,987,685)      (280,617,321)      (232,178,140)     (278,805,421)     
เงินสดรับจากการเรียกช าระคา่หุน้ของบริษทัยอ่ย - ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 11,893,750         -                      -                     -                     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ลดลงจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                      816,786              -                     -                     
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (72,658,433)        (203,443,611)      (72,658,433)       (203,443,611)     
จ่ายดอกเบ้ีย (10,176,358)        (12,471,545)        (8,435,829)         (10,218,964)       
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (318,814,574)      (490,345,694)      (313,272,402)     (492,467,996)     

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (143,421,787)      679,211,656       (144,713,046)     685,852,839      
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ
   เทียบเท่าเงินสด (524,743)             2,250,716           -                     -                     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (143,946,530)      681,462,372       (144,713,046)     685,852,839      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,795,163,197    1,113,700,825    1,780,973,190   1,095,120,351   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ 31 ธันวำคม 1,651,216,667    1,795,163,197    1,636,260,144   1,780,973,190   

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
การลดลงในมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน 863,551,467       127,057,411       863,551,467      127,057,411      
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ 5,471,889           (6,661,661)          5,471,889           (6,661,661)         
โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      16,420,880         -                     16,420,880        
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน (667,833,408)      (70,467,364)        (664,617,645)     (70,178,042)       
สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง 29,186,781         63,507,749         29,060,324        63,507,749        
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15,672,795         215,399,399       15,672,795        215,399,399      
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,420,200           2,950,000           1,420,200           2,950,000          

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน



131บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (143,421,787)      679,211,656       (144,713,046)     685,852,839      
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ
   เทียบเท่าเงินสด (524,743)             2,250,716           -                     -                     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (143,946,530)      681,462,372       (144,713,046)     685,852,839      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,795,163,197    1,113,700,825    1,780,973,190   1,095,120,351   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ 31 ธันวำคม 1,651,216,667    1,795,163,197    1,636,260,144   1,780,973,190   

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
การลดลงในมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน 863,551,467       127,057,411       863,551,467      127,057,411      
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ 5,471,889           (6,661,661)          5,471,889           (6,661,661)         
โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                      16,420,880         -                     16,420,880        
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน (667,833,408)      (70,467,364)        (664,617,645)     (70,178,042)       
สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง 29,186,781         63,507,749         29,060,324        63,507,749        
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15,672,795         215,399,399       15,672,795        215,399,399      
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,420,200           2,950,000           1,420,200           2,950,000          

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 ลูกหน้ีการคา้ 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 
11 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
13 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 
14 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
15 สัญญาเช่า 
16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 
17 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 
18 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
19 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
20 ส ารอง 
21 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
22 ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 
23 ภาษีเงินได ้
24 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
25 เงินปันผล 
26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
27 การบริหารจดัการทุน 
28 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
30 การจดัประเภทรายการใหม ่
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 ลูกหน้ีการคา้ 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 
11 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
13 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 
14 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
15 สัญญาเช่า 
16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 
17 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 
18 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
19 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
20 ส ารอง 
21 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
22 ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 
23 ภาษีเงินได ้
24 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
25 เงินปันผล 
26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
27 การบริหารจดัการทุน 
28 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
30 การจดัประเภทรายการใหม ่

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 

1 ข้อมูลทัว่ไป  
 
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนธันวาคม 2521 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั สหพฒันา อินเตอร์ โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 24.81) และบริษทั ไอ.ดี.
เอฟ. จ ากดั (ถือหุน้ร้อยละ 9.54) ซ่ึงบริษทัทั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
บริษัทด า เนินธุรกิจหลักเ ก่ียวกับการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  โดยรายละเ อียดของบริษัทย่อย  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน  
 
งบการเ งินน้ีจัดท า ข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง งบการเงินน้ี
น าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั นโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอ
ส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ และขอ้
สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ี
ประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินซ่ึงเปิดเผยในหมายเหตุแต่ละขอ้จะไดรั้บการทบทวน
อยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 
3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

 
การยินยอมการลดค่าเช่าท่ีเกี่ยวข้องกับ COVID-19 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามการปรับปรุง TFRS 16 เร่ือง การลดค่าเช่าท่ีเกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซ่ึง
ให้ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ต้องประเมินว่าการได้รับการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19 ท่ีเข้าเ ง่ือนไขเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวกบัทุกสัญญาเช่า อยา่งไรก็ตามการถือปฎิบติัดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบกบัหน้ีสินตามสญัญาเช่าและก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ในปี 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ท าให้ค่าเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ลดลงเป็น
จ านวน 76.66 ลา้นบาท  
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 
4.     นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั  
(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บริษทัในบริษทัร่วม 
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิ 
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการ
ควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
และส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุม
ในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
สูญเสียการควบคุม 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทาง
การเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึง
ตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัจะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีความมีอิทธิพลอย่างมี
นยัส าคญัส้ินสุดลง  
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม  รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายท่ีย ังไม่เ กิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล 
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล มาจาก
รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน    

(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
เ งินลงทุนในบริษัทย่อย  และบริษัทร่วมในงบการเ งินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า  
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วน 
ตน้ทุนเงินลงทุนค านวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ก าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน   

(ค) เงินตราต่างประเทศ  
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น ยกเวน้ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าของรายการดงัต่อไปน้ีจะรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
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  -   เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (เวน้แต่การดอ้ยค่า ผลต่างจาก

อตัราแลกเปล่ียนท่ีเคยรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทใหม่ไปเขา้ก าไรหรือขาดทุน) 
 หน่วยงานในต่างประเทศ   

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงานรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นส ารองจากการแปลงค่า
งบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าใหสู้ญเสียการควบคุมผลสะสมของผลต่างจาก
อตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไร
ขาดทุนจากการจ าหน่าย  
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายวา่จะมีแผนการช าระ
หน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทางการเงิน
ดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ
แสดงเป็นส ารองแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
(ง.1) การจัดประเภทและการวดัมลูค่า 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 4 (ฉ)) รับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยรวม
ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมและตน้ทุนการท ารายการท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้านั้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่การวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์าง
การเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดล
ธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดั
ประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหรือ
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ียจ่าย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจาก
การ ตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวธีิดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล เวน้แต่เงินปันผล
ดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะไม่ถูกจดัประเภท
รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์าง
การเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้ง
ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุ  กลุ่ม
บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการเปล่ียนแปลง
หน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีสะท้อนเง่ือนไขท่ี
เปล่ียนแปลงแลว้ 
ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหกักลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิก็ต่อเม่ือ
กลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยจ านวนเงิน
สุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

(ง.3) อนุพันธ์ 
อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวดั
มูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที  

(ง.4) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลกูหนีก้ารค้า 
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพย์ทางการเ งินท่ีว ัดมูลค่าด้วย 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย  
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือน
ขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  
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ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนักโดย
พิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ี
คาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนัยส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีตลาด สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผกูพนัใหก้บั
กลุ่มบริษทั 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบ้ีย 
เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 12 เดือน 
(ง.5) การตัดจ าหน่าย  

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการกลบั
รายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

(ง.6) ดอกเบีย้  
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์ (เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือ
ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน 

(จ) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึง
มีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระ
คืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

(ฉ) ลูกหนี้การค้า 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสญัญา ลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่าดว้ยราคา
ของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน    
กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง
เพ่ือหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงด้านเครดิตท่ี มี
ลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีตการปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
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(ช) สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ตน้ทุนของสินคา้ประเภท ซ้ือมาขายไป 
สินคา้ฝากขายท่ีเก็บเงินตามยอดขายของผูจ้ดัจ าหน่าย สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิต ค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนัก ตน้ทุนของสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพยค์  านวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ 
ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอื่นเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคา
ท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 

(ซ) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาเพ่ือการขายในการ
ด าเนินธุรกิจปกติ โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ต ่ากว่า มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณ
ในการขาย 
ตน้ทุนของโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจาก  การไดม้า 
ค่าใช้จ่ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้ืม และ ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการ
อสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จ 

(ฌ) ภาษีขายของสินค้าจากการขายฝาก 
บริษทับนัทึกภาษีขายของสินคา้จากการขายฝาก เม่ือบริษทัส่งสินคา้ให้ผูจ้ดัจ าหน่ายและน าส่งภาษีขายให้กรมสรรพากร โดย
บนัทึกเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และบริษทัจะเรียกเก็บภาษีขายจากผูจ้ดัจ าหน่ายเม่ือผูจ้ดัจ าหน่ายขาย
สินคา้ให้ลูกคา้ 

(ญ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมขึ้นหรือทั้ง
สองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนรวมค่าใช้จ่าย
ทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึงตน้ทุนการกูยื้ม 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดิน 
ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 ปี 
อาคาร 10 - 40 ปี 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 
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(ฎ)      ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่
สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพยน์ั้นจะ
ถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี  
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือกลุ่ม
บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
ค่าเส่ือมราคา 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย ์ยกเวน้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ค านวณตามวธีิผลรวมจ านวนปี และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิด              ค่าเส่ือมราคาส าหรับ
ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง   
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
อาคารและส่วนปรับปรุง  20 - 50 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน  3 - 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  5 - 15 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

(ฏ)       สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายจ่ายภายหลงัการรับรู้
รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้ งน้ีกลุ่มบริษทัไม่คิดค่าตดั
จ าหน่ายส าหรับซอฟตแ์วร์ระหวา่งการพฒันา 
ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี  
เคร่ืองหมายการคา้  10 ปี 
ลิขสิทธ์ิฐานขอ้มูลลูกคา้  10 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์  10 ปี 
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 (ฐ)      สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้นให้สิทธิใน
การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
ในฐานะผู้ เช่า 
ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาให้กบั
แต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่ม
บริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่า
ทั้งหมด 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่า
ต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ว ัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเ ส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  และปรับปรุงเม่ือ 
มีการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของ
หน้ีสินตามสญัญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายล่วงหนา้มีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก  ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาท่ีโอนกรรมสิทธ์ิใน
สินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพย์
สิทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ในการคิดลดมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยน า
อตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่า
และลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่า
ใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า หรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิท่ีระบุในสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่า
หน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหากมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
ในฐานะผู้ให้เช่า 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสญัญา กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสญัญาใหก้บั
แต่ละส่วนประกอบของสญัญาตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาใหเ้ช่า กลุ่มบริษทัพิจารณาจดัประเภทสญัญาเช่าท่ีไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาท่ีไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวจะจดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าและแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของรายได้อ่ืนตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย ์    
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ท่ีใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้
เป็นรายไดอ่ื้นในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 
กลุ่มบริษทัตดัรายการและพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีสญัญาเช่าตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) 

(ฑ)      การด้อยค่าสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้
บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนใน  การขาย
แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไป
ตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์  ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะ
พิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการ
ค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่
มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

(ฒ)      ผลประโยชน์ของพนักงาน  
โครงการสมทบเงิน 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไร
หรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ การสมทบเงินล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยห์ากไดรั้บคืน
เป็นเงินสดหรือหกัจากการจ่ายในอนาคต 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ี
เกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ า โดยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลง
ใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิ
และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน  
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไร
และขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  
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ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของ
พนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการ
ให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่าย
ผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หากกลุ่ม
บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ างานให้ในอดีต
และภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ณ) ประมาณการหนี้สิน 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั
อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระ
แสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้
เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู ้
ร่วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี กลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้น
วนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดมู้ลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นอกเหนือจากราคาเสนอ

ซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
สถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย  
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท ารายการ เช่น 
มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการ ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับ
ดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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เวน้แต่มูลค่ายติุธรรมท่ีไดม้าถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชี
ซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสมตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินหรือจนกวา่มูลค่ายติุธรรมมีการโอน
เปล่ียนล าดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 

(ต)      รายได้ 
รายได้รับ รู้ เ ม่ือลูกค้ามีอ านาจควบคุมในสินค้าด้วยจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึง ส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะ 
มีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
การขายสินค้า 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับการขายท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ กลุ่ม
บริษทัท าการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ส าหรับ
รายการดงักล่าวรวมถึงยงัคงรับรู้สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นสินคา้คงเหลือ 
การขายอสังหาริมทรัพย์ 
รายไดจ้ากการขายโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยรั์บรู้เม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสญัญาและไดโ้อนกรรมสิทธ์ิใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

(ถ)      รายได้อื่น 
รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับและอ่ืน ๆ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล 

(ท)      ภาษเีงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีซ่ึงรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ี
คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
และจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวส าหรับการ
รับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มี
การกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะ
ไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัจะหักกลบกบัหน้ีสิน
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 
 
 
 

งบการเงิน



144 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

(ธ) ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน  

5 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงเ กิดขึ้ นอย่างต่อ เ น่ือง  โดยเ ร่ิมมีการแจกจ่ายวัคซีนในระหว่าง 
ปี  2564 จากความไม่แ น่นอนของสถานการณ์ในปี  2563 ก ลุ่มบ ริษัท จึ งจัดท า งบการ เ งินส าห รับ ปี ส้ิน สุดวัน ท่ี   
31 ธนัวาคม 2563 โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชี
เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ืองการไม่น าการลดค่าเช่าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาเง่ือนไขว่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า เน่ืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุด
การมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อยา่งไรก็ตามไม่มีผลกระทบที่ตอ้งปรับปรุงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของกลุ่มบริษทัในปี 2564 

6 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมี
สาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใต้     การควบคุมเดียวกนั
หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมี
อิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 และ 12 ส าหรับบุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหว่างปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่
จัดตั้ง/สัญชำติ 

บริษัทถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย - บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ 
วางแผน ส่ังการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่ว่าจะท าหนา้ท่ี
ในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั    
(มหาชน) 

ไทย   9.97 เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 
24.81 มีผู ้ ถื อ หุ้นและมีผู ้บ ริหารบางส่วน
ร่วมกนั 

งบการเงิน
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่
จัดตั้ง/สัญชำติ 

บริษัทถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 
    

ไทย    9.00  เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ
9.54 มีผูถื้อหุ้นและมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) ไทย 10.55 เป็นผู ้ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 8.53 มีผู ้ถือหุ้น 
และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทัไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่  แอนด ์ 
   โลจิสติคส์ จ ากดั  

ไทย 19.90 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั  ไทย 19.90 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โอ ซี ซี จ ากดั (มหาชน) ไทย 19.73 เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ้ น ในบ ริษัท ร้ อ ย ละ  0. 55 แ ล ะ 

มีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) จ ากดั ไทย 19.58 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์     
   จ ากดั 

ไทย 19.56 เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ้ น ในบ ริษัท ร้ อ ย ละ  1. 10 แ ล ะ 
มีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ดีเอฟ อินเตอร์ จ ากดั  ไทย 19.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทย คิวบิค เทคโนโลยี จ ากดั ไทย 19.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอช แอนด ์บี อินเตอร์เทก็ซ์ จ ากดั ไทย 19.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
International Commercial Coordination  
(Hong Kong) Ltd. 

ฮ่องกง 19.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย 18.91 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ร่วมประโยชน์ จ ากดั ไทย 18.56 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั ไทย 18.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 17.42 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จ ากดั ไทย 17.31 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แพนแลนด ์จ ากดั  ไทย 16.67 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บีเอน็ซี เรียลเอสเตท จ ากดั ไทย 16.67 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  ไทย 16.48 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จ ากดั ไทย 16.41 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยกุลแซ่ จ ากดั ไทย 16.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล  
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ไทย 15.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล   
เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

ไทย 14.61 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

งบการเงิน
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่
จัดตั้ง/สัญชำติ 

บริษัทถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เค.คอมเมอร์เชียล แอนด ์ 
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

ไทย 14.50 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ราชาอูชิโน จ ากดั ไทย 13.59 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยทาเคดะเลซ จ ากดั ไทย 12.76 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แชมป์เอช จ ากดั ไทย 12.50 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เทรชเชอร์ ฮิลล ์จ ากดั ไทย 12.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั มอร์แกน เดอ ทวั (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 12.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 12.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์จ ากดั ไทย 12.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) ไทย 11.09 เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ้ น ในบ ริษัท ร้ อ ย ละ  3. 44 แ ล ะ 

มีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั คิวพี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ไทย 10.77 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย 10.71 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทีพีซีเอส จ ากดั (มหาชน)  ไทย 10.43 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จ ากดั (มหาชน) ไทย 10.14 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส จ ากดั  ไทย 10.00 บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท วิทยาสิทธ์ิ 

   จ ากดั 
บริษทั โทเทิลเวยอ์ิมเมจ จ ากดั ไทย 10.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั อี.พี.เอฟ. จ ากดั ไทย 10.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั เวิลดเ์บสท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย 10.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากดั ไทย 10.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เค.ที.วาย. อินดสัทรี จ ากดั ไทย 9.93 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 9.18 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แดร่ีไทย จ ากดั ไทย 9.13 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั ไทย 9.12 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

งบการเงิน
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่
จัดตั้ง/สัญชำติ 

บริษัทถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย 9.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั ไทย 9.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สห ลอวสั์น จ ากดั ไทย 9.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย 9.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อเมริกนัฟู้ด จ ากดั ไทย 9.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 8.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทย บุนกะ แฟชัน่ จ ากดั ไทย 8.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ไทยสเตเฟลก็ซ์ จ ากดั ไทย 8.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั มอลเทน็เอเซีย โพลิเมอร์โปรดกัส์  
   จ ากดั 

ไทย 7.80 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จ ากดั ไทย 7.75 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว  ท่ี
ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั สหชลผลพืช จ ากดั ไทย 6.90 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอสอาร์พี นานาไซ จ ากดั ไทย 6.33 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  
บริษทั มอลเทน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย 6.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ซนัเวนดิ้ง เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไทย 5.89 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จ ากดั ไทย 5.75 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั ไทย 5.33 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) ไทย 5.25 เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ้ น ในบ ริษัท ร้ อ ย ละ  0.60 และ 

มีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ไทย 5.09 เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ้ น ในบ ริษัท ร้ อ ย ละ  3. 82 และ 

มีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยมอนสเตอร์ จ ากดั ไทย 5.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั สห โคเมเฮียว จ ากดั ไทย 5.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั บีเอน็ซี แม่สอด จ ากดั ไทย 5.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่
จัดตั้ง/สัญชำติ 

บริษัทถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  
 จ ากดั  

ไทย 4.75 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยอรุซ จ ากดั ไทย 4.17 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เดอะมอลลร์าชสีมา จ ากดั ไทย 4.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ราชสีมาชอปป้ิง คอมเพลก็ซ์ จ ากดั ไทย 4.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด ์
ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 

ไทย 3.50 
 

บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยแน็กซิส จ ากดั ไทย 3.38 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย 1.25 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 
 

ไทย 
 

 0.79 
 

กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เพรซิเดนทเ์บเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ไทย 0.70 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั แคน จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โคราชวฒันา จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไตรค่า จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยทาคายา จ ากดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ซนัแอนดแ์ซนด ์จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
    
บริษทั ปากน ้าโพวฒันา จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั มหาราชพฤกษ ์จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั วีระ ลอว ์ออฟฟิส จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  
บริษทั ศรีราชา เอวิเอชัน่ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สุขทรรศน์ จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อินทนิลเชียงใหม่ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อินเตอร์เซา้ท ์จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่
จัดตั้ง/สัญชำติ 

บริษัทถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เอส.ที. (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล  
โคออร์ดิเนชัน่ จ ากดั 

ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เทรน ไทม ์เทสต ์จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เบสท ์แฟคตอร่ี เอาทเ์ลท็ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แชมป์กบินทร์ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ดบัเบิ้ลยบีูแอลพี จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั มั้งค ์โปรดกัชัน่ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ดาดา้ เฟิร์ส จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  13,548  16,933 
รายไดอ่ื้น ๆ -  -  5,953  7,564 
ซ้ือสินคา้ -  -  36,740  57,913 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -  -  132  3,969 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ -  -  10  1,834 
บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 96  92  -  26 
เงินปันผลรับ 15,943  14,948         15,943    14,948 
รายไดอ่ื้น ๆ 3,672  1,816  3,672  1,816 
ซ้ือสินคา้ 57,537  74,824  57,537  74,824 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 2,443  277  2,443  277 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 4,419  5,930  4,329  5,639 
บุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 305,286  315,902  292,450  302,312 
เงินปันผลรับ 338,673  322,122  338,673  322,122 
รายไดอ่ื้น ๆ 86,034  99,569  85,841  99,563 
ซ้ือสินคา้ 3,823,046  4,754,533  3,818,973  4,754,139 
ซ้ือสินทรัพย ์ 25,117  41,476  25,073  41,476 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 245,111  214,345  245,111  214,332 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 50,905  51,576  50,186  49,272 
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 55,061  59,668  51,862  55,982 
ผลประโยชน์ระยะยาว 7,796  7,910  5,703  5,659 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 62,857  67,578  57,565  61,641 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้การค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  4,291  6,385 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 85,956  89,998  85,491  89,008 
รวม 85,956  89,998  89,782  95,393 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น - 
  

(907) 
 

- 
  

(907) 
สุทธ ิ 85,956  89,091  89,782  94,486  

       
กลับรายการผลขาดทุน เคร ดิต ท่ีคาด ว่า 

   จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ส าหรับปี 
 

(907)   
(382)  (907)   

(382) 
        
ลูกหนี้อื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  359  576 
บริษทัร่วม 2,961  4  2,961  4 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75,718  153,646  75,718  153,646 
รวม 78,679  153,650  79,038  154,226 
        
        
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทัยอ่ย -  -  106,500  118,500 
บริษทัร่วม -  27,500  -  27,500 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000  30,000  20,000  30,000 
รวม 20,000  57,500  126,500  176,000 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

 

เจ้าหนี้การค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  5,827  1,449 
บริษทัร่วม 10,371  16,715  10,371  16,715 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 876,202  828,057  872,775  826,203 
รวม 886,573  844,772  888,973  844,367 
        
เจ้าหนี้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  18  177 
บริษทัร่วม 659  1,326  651  1,310 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  65,446  54,425  65,446  54,425 
รวม 66,105  55,751  66,115  55,912 
        
หนี้สินตามสัญญาเช่า        
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  39,800  42,173  39,800  42,173 
รวม 39,800  42,173  39,800  42,173 
        
เงินกู้ยืมระยะส้ัน        
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,000  22,000  -  - 
รวม 27,000  22,000  -  - 

 
 
ภาระผูกพนัอื่น ๆ 

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 
 (พันบาท) 

ภำระค ำ้ประกนักิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 401,190  540,720 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

 

7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 

เงินสดในมือ  450  2,908  289  2,645 
เงินฝากธนาคาร  1,157,143  983,725  1,142,559  971,244 
เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง  492,000  804,280  492,000  804,280 
อื่น ๆ  1,624  4,250               1,412  2,804 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใน 
   งบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบกระแสเงินสด 

  
1,651,217 

  
1,795,163 

  
1,636,260 

  
1,780,973 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในใบรับเงินฝากประจ าท่ีมีระยะเวลาครบก าหนดน้อยกว่า 3 เดือน  
ท่ี ออกโดยธนาคารหลายแห่ง  เ ป็นจ านวน  492 ล้านบาท  (2563: 804.28 ล้ านบาท)  และมีอัตราดอกเ บ้ี ย ร้อยละ  
0.30 - 0.55 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.30 - 0.50 ต่อปี) ซ่ึงบนัทึกไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง  

 
8 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 835,514  788,251  828,661  789,963 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกว่า 1 เดือน 123,133  157,567  113,547  148,514 
   1 - 3 เดือน 121,800  125,624  111,363  124,983 
   4 - 12 เดือน 17,145  10,959  16,848  10,894 
   มากกว่า 12 เดือน 11,735  14,861  11,735  15,982 
รวม 1,109,327  1,097,262  1,082,154  1,090,336 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (13,315) 

  
(14,260) 

 
(13,278) 

  
(14,260) 

สุทธ ิ 1,096,012  1,083,002  1,068,876  1,076,076 
 

งบการเงิน
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น                                    2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (14,260)  (15,491)  (14,260)  (15,491) 
เพ่ิมขึ้น (37)  (58)  -  (58) 
กลบัรายการ 982  1,289  982  1,289 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม (13,315)  (14,260)  (13,278)  (14,260) 

 
9 สินค้ำคงเหลือ 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

สินคา้ส าเร็จรูป 1,048,941  1,222,995  1,056,797  1,219,193 
สินคา้ท่ีเกบ็เงินตามยอดขายของผูจ้ดัจ าหน่าย 1,604,718  1,723,021  1,603,996  1,722,334 
สินคา้ระหว่างผลิต 3,765  5,495  -  - 
วตัถุดิบ 27,888  31,233  -  - 
สินคา้ระหว่างทาง 51,268  88,319  51,268  88,319 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (76,012)  (84,139)  (53,675)  (56,374) 
 2,660,568  2,986,924  2,658,386  2,973,472 
อสังหาริมทรัพยร์อการขาย - อาคารชุด 12,855  12,855  12,855  12,855 
รวม 2,673,423  2,999,779  2,671,241  2,986,327 
        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมใน 

บญัชีตน้ทนุขาย 
       

- ตน้ทุนขาย 4,869,136  5,488,245  4,718,228  5,363,685 
- (กลบัรายการ) การปรับลดมูลค่า (8,127)  1,138  (2,699)  3,526 
สุทธ ิ 4,861,009  5,489,383  4,715,529  5,367,211 

 
 

งบการเงิน
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

 

10 โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพฒันำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

บา้นตวัอยา่ง 10,107  7,719  -  - 
ท่ีดินและค่าพฒันาโครงการพฒันาเพื่อขาย 22,729  27,934  -  - 
ตน้ทุนการพฒันางานระหว่างก่อสร้าง 49,591  64,557  -  - 
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า (546)  (2,159)  -  - 
รวม 81,881  98,051  -  - 

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564 2563  2564 2563 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  892,238  935,930  707,227  707,323 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจาก         
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม  14,806  (29,709)  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จอื่นในบริษทัร่วม  -  1,087  -  - 
ลงทุนเพ่ิม  60,000  -  60,000  - 
รายไดเ้งินปันผล  (15,943)  (14,948)  -  - 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่า  -  -  (14,918)  (96) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา 
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 
664 

 
(122) 

 
- 

 
- 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม  951,765  892,238  752,309  707,227 
 

 

งบการเงิน
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

  เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
     งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลกัษณะ 

ธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้  
 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน-สุทธิ  
เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

  2564  2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
บริษัทร่วม  (ร้อยละ) (พันบาท) 
Nanan Cambo Solution  

Co., Ltd. 
ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์ 49.00 
 
49.00 12,960  12,960  6,601  5,232  6,475  6,475  (640)  (640)  5,835  5,835  -  

 
- 

บริษทั บุญ แคปปิตอล 
โฮลดิ้ง จ ากดั 

 
ลงทุน 32.00  32.00 700,000  700,000  240,253  237,358  224,000  224,000  

 
-  

 
-  224,000  224,000  -  

 
- 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
เลทเธอร์ แฟชัน่ จ ากดั 

 
รองเทา้หนงั 28.00  28.00 50,000  50,000  27,991  33,362  21,728  21,728  

 
-  

 
-  21,728  21,728  -  560 

บริษทั รักษาความปลอดภยั 
ไทยซีคอม จ ากดั 

จ าหน่าย ให้เช่าอุปกรณ์
สัญญาณเตือนภยัและ
ให้บริการรักษาความ
ปลอดภยั 25.50 

 
 25.50 378,934  378,934  293,331  282,824  196,983  196,983  -  -  196,983  196,983  15,943  11,595 

บริษทั ร่วมอิสสระ จ ากดั พฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์ 25.00  25.00 420,000  300,000  195,032  177,493  104,999  74,999  

 
-  

 
-  104,999  74,999  -  - 

บริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์ 
    อะ คาร์ จ ากดั   

 
เช่ารถ 25.00  25.00 380,000  380,000  85,222  75,003  93,682  93,682  

 
(14,918)  

 
-  78,764  93,682  -  2,793 

บริษทั ร่วมอิสสระ ดีเวล็อป 
    เมนท ์จ ากดั   

 
โรงแรม 25.00 

 
 25.00 480,000  360,000  103,335  80,966  120,000  90,000  

 
-  

 
-  120,000  90,000  -  - 

รวม         951,765  892,238  767,867  707,867  (15,558)  (640)  752,309  707,227  15,943  14,948 
 

บริษทัร่วมทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ Nanan Cambo Solution  Co., Ltd. ซึ่งด าเนินธุรกิจในประเทศกมัพูชา  
 

 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน  

งบการเงิน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 บริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคัญ 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงน าเสนออยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ย
การปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชีการกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทาง
การเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าทางตามบญัชี ของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
  

บริษทั บุญแคปปิตอล 
โฮลดิ้ ง จ ากดั 

 
บริษทั รักษาความปลอดภยั  

ไทยซีคอม จ ากดั 
 

2564 
 

2563 
 

2564 
 

2563 
 

(พันบาท) 
รายได ้

19,031 
 

38,085 
 

1,560,257 
 

1,709,254 
ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

9,048 
 

28,423 
 

103,729 
 

124,381 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

- 
 

- 
 

- 
 

4,264 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) 

9,048 
 

28,423 
 

103,729 
 

128,645 
 

 
 

 
 

 
 

 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ     
ของกลุ่มบริษทั  

 
2,895 

 
 

9,095 
 

 
26,450 

 
 

35,354 
สินทรัพยห์มุนเวียน 

19,800 
 

20,338 
 

1,563,675 
 

1,489,187 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

1,065,155 
 

1,055,561 
 

393,511 
 

383,119 
หน้ีสินหมุนเวียน 

(334,156) 
 

(334,155) 
 

(296,901) 
 

(264,082) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

- 
 

- 
 

(250,061) 
 

(254,166) 
สินทรัพย์สุทธ ิ

750,799 
 

741,744 
 

1,410,224 
 

1,354,058 
 

 
 

 
 

 
 

 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

240,253 
 

237,358 
 

293,331 
 

282,824 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 
บริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคัญ 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงน าเสนออยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ย
การปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชีการกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทาง
การเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าทางตามบญัชี ของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
 
 บริษทั บุญแคปปิตอล 

โฮลดิ้ง จ ากดั 
 บริษทั รักษาความปลอดภยั  

ไทยซีคอม จ ากดั 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รายได ้ 19,031  38,085  1,560,257  1,709,254 
ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 9,048  28,423  103,729  124,381 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -  -  -  4,264 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) 9,048  28,423  103,729  128,645 
        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ     
ของกลุ่มบริษทั  

 
2,895 

  
9,095 

  
26,450 

  
35,354 

สินทรัพยห์มุนเวียน 19,800  20,338  1,563,675  1,489,187 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,065,155  1,055,561  393,511  383,119 
หน้ีสินหมุนเวียน (334,156)  (334,155)  (296,901)  (264,082) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน -  -  (250,061)  (254,166) 
สินทรัพย์สุทธ ิ 750,799  741,744  1,410,224  1,354,058 
        
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 240,253  237,358  293,331  282,824 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 
บริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคัญ 
กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญัหลายแห่ง 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญั จากจ านวนเงินท่ีรายงาน
ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
   บริษัทร่วมที่ไม่มีสำระส ำคัญ 

     2564  2563 
     (พันบาท) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญั  418,181  372,056 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน     

- ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  (14,539)  (73,071) 
- ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  (14,539)  (73,071) 

 
12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 26,449  39,442 
ลงทุนเพ่ิม 16,856  - 
การเลิกกิจการ  -  (48,924) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  48,924 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (21,574)  (12,993) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 21,731  26,449 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงันี้ 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

 สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
การดอ้ยค่า 

  
ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

    2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
    (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อย                          
บริษทั ดบัเบิ้ลย ูบี อาร์ อี จ ากดั พฒันา 

อสังหาริมทรัพย ์
 

99.99  99.99  50,000  50,000  49,999  49,999  (42,094)  (37,376)  7,905  12,623  -  
 

- 
Canchana International Co., Ltd.   จดัจ าหน่ายสินคา้  60.00  60.00  16,300  16,300  13,826  13,826  -  -  13,826  13,826  -  - 
บริษทั ไหมทอง จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย

เสื้อผา้ส าเร็จรูป 
 

58.16  58.16  140,000  111,250  96,957  80,101  (96,957)  (80,101)  - 
 
 -  -  

 
- 

รวม           160,782  143,926  (139,051)  (117,477)  21,731  26,449  -  - 
  

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ Canchana International  Co., Ltd. ซึ่งด าเนินธุรกิจในราชอาณาจกัรกมัพูชา 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ่งจดทะเบียนในตลาด ดงันั้น จึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั ไหมทอง จ ากดั โดยช าระค่าหุ้นเพิ่มร้อยละ 25 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 16.86 ลา้นบาท (674,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท) ทั้งนี้
สัดส่วนการถือหุ้นยงัคงเดิม 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

 

13 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,360,300  1,152,179  1,449,706  1,241,585 
เพ่ิมขึ้น 3,356  -  3,356  - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15,673  215,399  15,673  215,399 
จ าหน่าย -  (7,278)  -  (7,278) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 1,379,329  1,360,300  1,468,735  1,449,706 
        
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (230,853)  (224,486)  (255,915)  (248,235) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (4,003)  (6,367)  (5,207)  (7,680) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 83,290  -  83,290  - 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม (151,566)  (230,853)  (177,832)  (255,915) 
        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 1 มกรำคม  1,129,447  927,693  1,193,791  993,350 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม  1,227,763  1,129,447  1,290,903  1,193,791 
 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 5,117 ลา้นบาท (2563 : 4,498 ล้านบาท) 
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยการประเมินมูลค่าตลาดของท่ีดินใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคาตลาด ส่วนการประเมิน
มูลค่าส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะตวัในดา้นรูปแบบ ลกัษณะการใช้งานและประโยชน์ใช้สอยใช้วิธีคิดตน้ทุน มูลค่า
ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

14 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 งบกำรเงินรวม 
 

ที่ดิน  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  
เครื่องใช้
ส านกังาน  

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,093,789  832,453  1,287,093  1,204,899  55,938  110,642  5,584,814 
เพิ่มขึ้น 103,000  1,316  30,064  20,295  -  65,711  220,386 
โอน -  23,790  14,651  20,870  -  (59,311)  - 
โอนไปยงัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน่ -  -  -  -  -  (2,950)  (2,950) 
โอนไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (215,399)  -  -  -  -  -  (215,399) 
จ าหน่าย -  (3,407)  (39,139)  (53,265)  (4,661)  -  (100,472) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 1,981,390  854,152  1,292,669  1,192,799  51,277  114,092  5,486,379 
เพิ่มขึ้น -  2,136  29,509  107  3,698  29,398  64,848 
โอน -  956  11,521  115,527  -  (128,004)  - 
โอนไปยงัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน่ -  -  -  -  -  (1,420)  (1,420) 
โอนไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (15,673)  -  -  -  -  -  (15,673) 
จ าหน่าย -  -  (43,673)  (108,324)  -  -  (151,997) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 1,965,717  857,244  1,290,026  1,200,109  54,975  14,066  5,382,137 

  

งบการเงิน



162
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ne Report)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 งบกำรเงินรวม 
 

ที่ดิน  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  
เครื่องใช้
ส านกังาน  

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 -  (608,687)  (1,070,017)  (985,683)  (49,730)  -  (2,714,117) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -  (19,602)  (103,576)  (77,624)  (3,527)  -  (204,329) 
จ าหน่าย -  3,407  36,831  50,348  4,140  -  94,726 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2565 -  (624,882)  (1,136,762)  (1,012,959)  (49,117)  -  (2,823,720) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -  (27,755)  (75,956)  (84,235)  (1,637)  -  (189,583) 
จ าหน่าย -  -  41,473  102,117  -  -  143,590 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 -  (652,637)  (1,171,245)  (995,077)  (50,754)  -  (2,869,713) 
              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี - ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท             
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 1,981,390  229,270  155,907  179,840  2,160  114,092  2,662,659 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 1,965,717  204,607  118,781  205,032  4,221  14,066  2,512,424 

ราคาทรัพยส์ินของกลุ ่มบริษทัก่อนห ักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งไดค้ ิดค ่าเ สื่อมราคาเต ็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที ่ 31 ธ ันวาคม 2564 
มีจ านวน 2,219 ลา้นบาท (2563: 2,097 ล้านบาท) 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 งบกำรเงินรวม 
 

ที่ดิน  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  
เครื่องใช้
ส านกังาน  

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 -  (608,687)  (1,070,017)  (985,683)  (49,730)  -  (2,714,117) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -  (19,602)  (103,576)  (77,624)  (3,527)  -  (204,329) 
จ าหน่าย -  3,407  36,831  50,348  4,140  -  94,726 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2565 -  (624,882)  (1,136,762)  (1,012,959)  (49,117)  -  (2,823,720) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -  (27,755)  (75,956)  (84,235)  (1,637)  -  (189,583) 
จ าหน่าย -  -  41,473  102,117  -  -  143,590 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 -  (652,637)  (1,171,245)  (995,077)  (50,754)  -  (2,869,713) 
              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี - ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท             
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 1,981,390  229,270  155,907  179,840  2,160  114,092  2,662,659 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 1,965,717  204,607  118,781  205,032  4,221  14,066  2,512,424 

ราคาทรัพยส์ินของกลุ ่มบริษทัก่อนห ักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งไดค้ ิดค ่าเ สื่อมราคาเต ็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที ่ 31 ธ ันวาคม 2564 
มีจ านวน 2,219 ลา้นบาท (2563: 2,097 ล้านบาท) 

  

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ที่ดิน  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  
เครื่องใช้
ส านกังาน  

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,030,649  798,089  1,225,653  1,195,598  49,932  108,668  5,408,589 
เพิ่มขึ้น 103,000  231  29,848  20,295  -  65,706  219,080 
โอน -  23,790  14,651  20,870  -  (59,311)  - 
โอนไปยงัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน่ -  -  -  -  -  (2,950)  (2,950) 
โอนไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (215,399)  -  -  -  -  -  (215,399) 
จ าหน่าย -  (3,407)  (36,084)  (53,265)  (4,661)  -  (97,417) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 1,918,250  818,703  1,234,068  1,183,498  45,271  112,113  5,311,903 
เพิ่มขึ้น -  542  29,332  3,639  -  29,390  62,903 
โอน -  950  11,521  115,527  -  (127,998)  - 
โอนไปยงัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน่ -  -  -  -  -  (1,420)  (1,420) 
โอนไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (15,673)  -  -  -  -  -  (15,673) 
จ าหน่าย -  -  (42,872)  (108,324)  -  -  (151,196) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 1,902,577  820,195  1,232,049  1,194,340  45,271  12,085  5,206,517 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ที่ดิน  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  
เครื่องใช้
ส านกังาน  

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 -  (579,684)  (1,019,643)  (971,001)  (43,304)  -  (2,613,632) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -  (16,338)  (100,931)  (77,284)  (2,684)  -  (197,237) 
จ าหน่าย -  3,407  33,776  50,348  4,140  -  91,671 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 -  (592,615)  (1,086,798)  (997,937)  (41,848)  -  (2,719,198) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี -  (23,165)  (75,087)  (83,914)  (1,383)  -  (183,549) 
จ าหน่าย -  -  40,672  102,117  -  -  142,789 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 -  (615,780)  (1,121,213)  (979,734)  (43,231)  -  (2,759,958) 

 
              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี - ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท              
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 1,918,250  226,088  147,270  185,561  3,423  112,113  2,592,705 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 1,902,577  204,415  110,836  214,606  2,040  12,085  2,446,559 
 
ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่า เ สื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่า เ สื่อมราคาเต็มจ านวนแล้ว แต่ย ังคงใช้งานจนถึง ณ วัน ที่  31 ธันวาคม 2564  
มีจ านวน 2,168 ลา้นบาท (2563: 2,050 ล้านบาท) 

งบการเงิน
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

15 สัญญำเช่ำ 
ในฐานะผู้เช่า 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
พ้ืนท่ี 662,092  330,106  659,385  328,580 
อาคาร 10,241  8,650  10,241  8,650 
อุปกรณ์ 11,298  11,138  11,112  11,033 
ยานพาหนะ 25,126  34,033  24,699  33,614 
รวม 708,757  383,927  705,437  381,877 
ในระหว่างปี 2564 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเ พ่ิมขึ้ น เป็นจ านวน 667.83 ล้านบาท และ  
664.62 ลา้นบาทตามล าดบั (2563: 70.47 ล้านบาท และ 70.18 ล้านบาทตามล าดับ) และจ าหน่ายเป็นจ านวน 29.19 ลา้นบาท 
และ 29.06 ลา้นบาท (2563: 63.51 ล้านบาท และ 63.51 ล้านบาทตามล าดับ) 
 
สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัมีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยภ์ายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะประเมิน
ตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่และจะ
ทบทวนการประเมินดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ   
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
จ านวนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
การลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 76,663  -  76,663  - 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- พ้ืนท่ี 293,765  272,778  292,204  271,213 
- อาคาร 4,356  4,446  4,356  4,446 
- อุปกรณ์ 5,425  5,311  5,323  5,197 
- ยานพาหนะ 10,270  11,046  10,115  10,890 

        
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 8,491  10,284  8,436  10,219 
ค่าใชจ้่ายสัญญาเช่าระยะส้ัน 24,985  11,968  24,985  11,968 
ค่าเช่าจ่ายท่ีผนัแปรตามยอดขาย 14,070  13,956  14,070  13,956 
ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 242.48 ลา้นบาท และ 240.61 ลา้น
บาท ตามล าดบั (2563: 290.90 ล้านบาท และ 289.02 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่เป็นท่ีดิน และอาคารท่ีให้เช่าแก่บุคคลท่ีสามตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญา เ ช่ าแต่ละฉบับก าหนดระยะ เวลา เ ช่ า ท่ี ยก เ ลิกไม่ ได้ เ ป็น เวลา  1 - 30 ปี  โดยการต่ออายุ สัญญา เ ช่ า 
ในภายหลงัจะมีการตกลงกบัผูเ้ช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนทั้งหมดก าหนดรายไดค้่าเช่าเป็นจ านวนคงท่ี  

16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 งบกำรเงินรวม 
 

เคร่ืองหมาย
การคา้  

ลิขสิทธ์ิ
ฐานขอ้มูล
ลูกคา้  

ลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์  

ซอฟตแ์วร์
ระหว่าง
พฒันา  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 34,617  7,955  39,049  64,596  146,217 
เพ่ิมขึ้น  103  -  479  1,210  1,792 
โอน 89  -  1,331  (1,420)  - 
โอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -  2,950  -  2,950 
จ าหน่าย -  -  (13)  (9,212)  (9,225) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 
   1 มกรำคม 2564 34,809  7,955  43,796  55,174  141,734 
เพ่ิมขึ้น  33  -  6,583  418  7,034 
โอน -  -  53,205  (53,205)  - 
โอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -  1,420  -  1,420 
จ าหน่าย (2)  -  (505)  (1,633)  (2,140) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 34,840  7,955  104,499  754  148,048 
ค่าตัดจ าหน่าย          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (25,764)  (7,465)  (12,936)  -  (46,165) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (673)  (405)  (3,647)  -  (4,725) 
จ าหน่าย -   -  6  -  6 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
  1 มกรำคม 2564 (26,437)  (7,870)  (16,577)  

 
-  (50,884) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (684)  (5)  (5,865)  -  (6,554) 
จ าหน่าย 1  -  214  -  215 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 (27,120)  (7,875)  (22,228)  -  (57,223) 
           มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 8,372  85  27,219  55,174  90,850 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 7,720  80  82,271  754  90,825 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

เคร่ืองหมาย
การคา้  

ลิขสิทธ์ิ
ฐานขอ้มูล
ลูกคา้  

ลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์  

ซอฟตแ์วร์
ระหว่าง
พฒันา  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 25,685  7,845  32,889  64,596  131,015 
เพ่ิมขึ้น 103  -  292  1,210  1,605 
โอน 89  -  1,331  (1,420)  - 
โอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -  2,950  -  2,950 
จ าหน่าย -  -  (13)  (9,212)  (9,225) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
   1 มกรำคม 2564 25,877  7,845  37,449  55,174  126,345 
เพ่ิมขึ้น 33  -  6,525  418  6,976 
โอน -  -  53,205  (53,205)  - 
โอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -  1,420  -  1,420 
จ าหน่าย (2)  -  (505)  (1,633)  (2,140) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 25,908  7,845  98,094  754  132,601 
          
ค่าตัดจ าหน่าย          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (23,528)  (7,444)  (7,925)  -  (38,897) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (281)  (400)  (3,461)  -  (4,142) 
จ าหน่าย -  -  6  -  6 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
   1 มกรำคม 2564 (23,809)  (7,844)  (11,380)  

 
-  (43,033) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (293)  -  (5,687)  -  (5,980) 
จ าหน่าย 1  -  214  -  215 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 (24,101)  (7,844)  (16,853)  -  (48,798) 
          
มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 2,068  1  26,069  55,174  83,312 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 1,807  1  81,241  754  83,803 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 

    (พันบาท) 
เงินมดัจ าและเงินประกนั  171,024  171,827  170,332  171,214 
ภาษีเงินไดร้อขอคนื  70,202  64,568  68,931  63,137 
อื่น ๆ  4,471  7,015  2,454  5,587 
รวม  245,697  243,410  241,717  239,938 

 
18 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2564  2563  2564  2563 
 หมายเหต ุ  (พันบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  
- ไม่มีหลกัประกนั 

   
4,164 

  
7,050  

 
-  

 
- 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 
- ไม่มีหลกัประกนั 

   
8,000 

  
24,000 

  
- 

  
- 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
6 

  
27,000 

  
22,000 

  
- 

  
- 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า     708,668  400,655  705,315  398,405 
รวมหนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้   747,832  453,705  705,315  398,405 
 

19 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  

  

งบการเงิน
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   โครงการผลประโยชน์ 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 497,441  488,045  467,617  456,902 
        
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 55,250  54,407  53,808  52,774 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 7,820  7,263  7,190  6,616 
 63,070  61,670  60,998  59,390 
        
ผลประโยชนจ์่าย (78,241)  (52,274)  (72,928)  (48,675) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 482,270  497,441  455,687  467,617 

 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  คณิตศาสตร์ประกันภัย 2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.48 - 2.11  1.48 - 2.11  1.48  1.48 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  2.00 - 5.00  2.00 - 5.00  3.00 - 5.00  3.00 - 5.00 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 6.61 - 9.02 ปี (2563: 6.61 - 
9.02 ปี) 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื่น ๆ คงท่ี  

 
 งบกำรเงินรวม 
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด   (39,337)  (37,753)  44,576  42,770 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   54,376  46,257  (48,428)  (41,427) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (39,003)  (36,982)  18,650  17,376 
อายเุฉล่ีย 1,327  1,259  (1,322)  (1,254) 
อตัรามรณะในอนาคต  (4)  (4)  4  4 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด   (37,094)  (35,175)  42,144  39,966 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   52,548  44,469  (46,668)  (39,703) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (38,901)  (36,889)  18,539  17,274 
อายเุฉล่ีย 1,327  1,259  (1,322)  (1,254) 
แมว่้าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 

20 ส ำรอง 
ส ารองประกอบดว้ย  
ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวน
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
ส ำรองทั่วไป 
บริษทัจดัสรรเงินส ารองทัว่ไปเท่ากบัร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิแต่ละปี เพ่ือให้บริษทัมีฐานเงินส ารองทัว่ไปท่ีแขง็แกร่ง ด ารง
ความมัน่คงแก่กิจการและเพ่ิมมูลค่าให้กบัผูถื้อหุ้น 
 

21 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล   
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัท ท่ีผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน 
บริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงานหลกั คือ เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรีและเคร่ืองแต่ง
กายสุภาพบุรุษ บริษทัประเมินก าไรจากการด าเนินงาน โดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรจากการด าเนินงานในงบ
การเงิน บริษทัไม่ไดร้ายงานสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน เน่ืองจากผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงิน
ไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบั
กิจการอื่นท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

งบการเงิน



171
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 
 งบกำรเงินรวม 

 
เครื่องส ำอำง 
และเครื่องหอม  

เครื่องแต่งกำย
สุภำพสตรี  

เครื่องแต่งกำย
สุภำพบุรุษ  

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน  

 
อื่น ๆ 

  
รวม 

 ตัดรำยกำรบญัชี
ระหว่ำงกัน  

 
รวม  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 576  740  2,109  2,491  1,878  2,123  4,563  5,354  2,287  2,527  6,850  7,881  (47)  (72)  6,803  7,809 
ก าไร (ขาดทุน) จากการ
ด าเนินงานตามส่วนงาน (22)  (3)  109  144  40  120  127  261  (50)  (136)  77  125 

 
8 

 
18  85  143 

รายไดอ้ื่น                             640  520 
ค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน                             (569)  (637) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                    

        
 15  (30) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้                             171  (4) 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั  
ลูกค้ารายใหญ่ 
กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้รายใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

22 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 

ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  4,836,648  4,674,947  4,837,489  4,708,866 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป  (39,793)  737,326  (121,960)  658,345 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังาน  1,157,621  1,301,814  1,056,447  1,180,564 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย  419,794  596,278  415,916  591,513 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  363,545  412,769  357,321  405,409 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่า   116,894  104,301  113,300  99,966 
ค่าขนส่ง  104,957  114,718  104,738  114,175 
ค่าลิขสิทธ์ิ  88,946  88,461  88,566  87,811 
อื่น ๆ  227,339  259,852  249,741  260,151 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 
7,275,951 

 
8,290,466 

 
7,101,558 

 
8,106,800 

23 ภำษีเงินได้ 
ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2564  2563  2564  2563 
   (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน          
ส าหรับงวดปัจจบุนั    (40,285)  261  (41,468)  - 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   -  19  -  19 

   (40,285)  280  (41,468)  19 
  ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว   97,808  55,477  86,238  55,517 
   57,523  55,757  44,770  55,536 

งบการเงิน



173บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 

ภาษีเงินได้ 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอื่น 863,551  (172,710)  690,841  127,057  (25,208)  101,849 

รวม 863,551  (172,710)  690,841  127,057  (25,208)  101,849 
 

การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีี่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินไดร้วม   171,563    (3,566) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  34,313  20  (713) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษ ี   (77,710)    (70,558) 
ผลกระทบจากรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ต่างกนั 
    ระหว่างบญัชีและภาษี 

  
16,752 

   
12,895 

ผลขาดทนุในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อ
การตดับญัชี 

  
84,168 

   
114,114 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป    -    19 
รวม 34  57,523  (1,563)  55,757 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบการเงิน



174 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีี่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   149,777    57,416 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  29,955  20  11,483 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษ ี   (77,710)    (70,558) 
ผลกระทบจากรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ต่างกนั 
    ระหว่างบญัชีและภาษี 

  
14,245 

   
7,858 

ผลขาดทนุในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อ
การตดับญัชี 

  
78,280 

   
106,734 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป    -    19 
รวม 30  44,770  97  55,536 

 
 งบกำรเงินรวม 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รวม 431,324  526,768  (3,113,223)  (2,979,617) 
การหกักลบรายการของภาษี  (431,324)  (526,768)  431,324  526,768 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงนิได้รอกำร      
ตัดบัญชีสุทธิ  -  -  (2,681,899)  (2,452,849) 

        
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รวม 442,854  526,728  (3,110,841)  (2,977,235) 
การหกักลบรายการของภาษี  (442,854)  (526,728)  442,854  526,728 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงนิได้รอกำร      
ตัดบัญชีสุทธิ   -  -  (2,667,987)  (2,450,507) 

 
  

งบการเงิน



175บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2564   

องคป์ระกอบ
อื่นของส่วน
ของผูถื้อหุ้น 

  
ก าไรหรือ
ขาดทนุ  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,606  -  (1,461)  -  5,145 
สินคา้คงเหลือ 11,275  -  (540)  -  10,735 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคนื 329,718  -  (60,440)  -  269,278 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 7,603  -  (7,603)  -  - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 22,148  -  (16,658)  -  5,490 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,076  -  (3,792)  -  1,284 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 93,524  -  (2,387)  -  91,137 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 39,588  -  (1,333)  -  38,255 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,230  -  (1,230)  -  10,000 
รวม 526,768  -  (95,444)  -  431,324 
          
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
หน้ีสินอนุพนัธ ์ 1,219  -  (1,219)  -  - 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (2,967,077) 

 
41,468 

 
- 

 
(172,710) 

 
(3,098,319) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  (11,926)  -  (1,145)  -  (13,071) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,833)  -  -  -  (1,833) 
รวม (2,979,617)  41,468  (2,364)  (172,710)  (3,113,223) 
          
สุทธ ิ (2,452,849)  41,468  (97,808)  (172,710)  (2,681,899) 

 
 
  

งบการเงิน



176 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2562  

ก าไรสะสม/
องคป์ระกอบ
อื่นของส่วน
ของผูถื้อหุ้น 

  
 

ก าไรหรือ
ขาดทนุ  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 
2563 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,243  -  2,363  -  6,606 
สินคา้คงเหลือ 10,205  -  1,070  -  11,275 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคนื 422,879  -  (93,161)  -  329,718 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 104,319  (89,549)  (7,167)  -  7,603 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 22,148  -  -  -  22,148 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  5,076  -  5,076 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 91,381  -  2,143  -  93,524 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ -  -  39,588  -  39,588 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 14,812  -  (3,582)  -  11,230 
รวม 669,987  (89,549)  (53,670)  -  526,768 
          
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
หน้ีสินอนุพนัธ์ -  1,881  (662)  -  1,219 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

 
(1,329,648) 

  
(1,612,221) 

  
- 

  
(25,208) 

  
(2,967,077) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  (10,781)  -  (1,145)  -  (11,926) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,833)  -  -  -  (1,833) 
รวม (1,342,262)  (1,610,340)  (1,807)  (25,208)  (2,979,617) 
          
สุทธ ิ (672,275)  (1,699,889)  (55,477)  (25,208)  (2,452,849) 

 
  

งบการเงิน



177บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2564   

องคป์ระกอบ
อื่นของส่วน
ของผูถื้อหุ้น 

  
ก าไรหรือ
ขาดทนุ  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,606  -  (1,461)  -  5,145 
สินคา้คงเหลือ 11,275  -  (540)  -  10,735 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคนื 329,718  -  (60,440)  -  269,278 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 7,603  -  3,927    11,530 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 22,148  -  (16,658)  -  5,490 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,036  -  (3,752)  -  1,284 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 93,524  -  (2,387)  -  91,137 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 39,588  -  (1,333)  -  38,255 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,230  -  (1,230)  -  10,000 
รวม 526,728  -  (83,874)  -  442,854 
          
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
หน้ีสินอนุพนัธ ์ 1,219  -  (1,219)  -  - 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (2,967,077) 

 
41,468 

 
- 

 
(172,710) 

 
(3,098,319) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  (11,377)  -  (1,145)  -  (12,522) 
รวม (2,977,235)  41,468  (2,364)  (172,710)  (3,110,841) 
          
สุทธ ิ (2,450,507)  41,468  (86,238)  (172,710)  (2,667,987) 

 
 

งบการเงิน



178 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 
 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2562  

ก าไรสะสม/
องคป์ระกอบ
อื่นของส่วน
ของผูถื้อหุ้น 

 

ก าไรหรือ
ขาดทนุ  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,243  -  2,363  -  6,606 
สินคา้คงเหลือ 10,205  -  1,070  -  11,275 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคนื 422,879  -  (93,161)  -  329,718 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 104,319  (89,549)  (7,167)  -  7,603 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 22,148  -  -  -  22,148 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  5,036  -  5,036 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 91,381  -  2,143  -  93,524 
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ -  -  39,588  -  39,588 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 14,812  -  (3,582)  -  11,230 
รวม 669,987  (89,549)  (53,710)  -  526,728 
          
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
หน้ีสินอนุพนัธ์ -  1,881  (662)  -  1,219 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

 
(1,329,648) 

  
(1,612,221) 

  
- 

  
(25,208) 

  
(2,967,077) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  (10,232)  -  (1,145)  -  (11,377) 
รวม (1,339,880)  (1,610,340)  (1,807)  (25,208)  (2,977,235) 
          
สุทธ ิ (669,893)  (1,699,889)  (55,517)  (25,208)  (2,450,507) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ีจะส้ินสุดอายุในปี 2565 - 2568 และยงัไม่
รั บ รู้ เ ป็ นสินทรัพย์ภ าษี เ งิ นได้รอการตัดบัญชี จ านวน 923.12 ล้ านบาท และ  107.24  ล้ านบาท ตามล าดับ  
(31 ธันวาคม 2563: 531.72 ล้านบาท และ 60.07 ล้านบาท ตามล าดับ)  
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

24 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท / พันหุ้น) 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั        
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 
   สำมัญของบริษัท 

 
121,544 

  
(52,359) 

  
105,008 

  
1,880 

จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกจ ำหน่ำยแล้ว 290,634  290,634  290,634  290,634 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.42  (0.18)  0.36  0.01 
 

25 เงินปันผล 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุ้น 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
2564      
เงินปันผลประจ าปี 2564 26 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.25  72.66 
      
2563      
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2563 8 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.70  203.44 
      

 
26 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัชั้น
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร รม  แ ต่ ไ ม่ ร วม ถึ ง ก า ร แสดงข้อ มู ล มู ลค่ า ยุ ติ ธ ร รมส า ห รั บ สินท รัพ ย์ท า งก า ร เ งิ นและห น้ี สิน 
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมระดับ 2 และระดับ 3 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ต ล าด  โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า รป ร ะ เ มิ นมู ล ค่ า ซ่ึ ง ใ ช้ ข้ อ มู ล ท่ี ไ ม่ ส าม า ร ถ สั ง เ กต ได้อ ย่ า ง เ ป็ นนั ย ส า คัญ  เ ช่ น  
การคิดลดกระแสเงินสด การคิดลดเงินปันผล การเปรียบเทียบราคาตลาด หรือมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุง
ดว้ยปัจจยัอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
หากปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัและไม่สามารถสังเกตไดปั้จจยัหน่ึงมีความเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี
รายงาน ในขณะท่ีปัจจยัอื่นคงท่ี มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 จะมีผลกระทบ
ดงัน้ี 
 

 

 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม    ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (พันบาท) 
2564          
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนในตราสารทุน 20,550,406  9,607,562  -  10,942,844  20,550,406 
2563          
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนในตราสารทุน 19,686,554  9,136,287  -  10,550,267  19,686,554 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (6,095)  -  (6,095)  -  (6,095) 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ผลกระทบต่อก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 0.05 

 ขอ้สมมติลดลง 
ร้อยละ 0.05 

 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2564    
เงินลงทุนในตราสารทุน    
อตัราคิดลด (55,953)  56,996 
31 ธันวาคม 2563    
เงินลงทุนในตราสารทุน    
อตัราคิดลด (41,350)  42,408 

 
(ข) รายการเคลื่อนไหวของตราสารทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม         
การปรับ
มูลค่า  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  

 2564 ซ้ือ  โอน  จ าหน่าย  ยติุธรรม   2564 
                                                 (พันบาท) 
ตราสารทุน           
บริษทัที่จดทะเบียนใน 

     ตลาดหลกัทรัพย ์ 9,136,287 67,091  188,822  (315,864)  531,226  9,607,562 
บริษทัที่ไม่ไดจ้ดทะเบียน 

   ในตลาดหลกัทรัพย ์ 10,550,267 250,912 
 

(188,822)  (1,838)  332,325  10,942,844 
รวม 19,686,554         20,550,406 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม        
การปรับ
มูลค่า  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  

  2563  ซ้ือ  จ าหน่าย  ยติุธรรม   2563 
                                                 (พันบาท) 
ตราสารทุน           
บริษทัที่จดทะเบียนใน 

     ตลาดหลกัทรัพย ์
  

8,917,669  53,584  (52,475)  217,509  9,136,287 
บริษทัที่ไม่ไดจ้ดทะเบียน 

   ในตลาดหลกัทรัพย ์
  

10,507,782 
 

168,306  (35,369)  (90,452)  10,550,267 
รวม  19,425,451        19,686,554 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

(ค) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน    
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร  
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและติดตาม
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความ เส่ียงจะรายงานการด าเนินการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าขึ้นเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพ่ือก าหนดระดบั
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและระบบการบริหารความ
เ ส่ี ย ง ได้ รั บก ารทบทวนอย่ า ง สม ่ า เ สมอ เ พื่ อ ให้ สะท้อนการ เป ล่ี ยนแปลงของสภา วก าร ณ์ ในตลาด และ  
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผล
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพ่ือให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและ
ภาระหนา้ท่ีของตน 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับความเ ส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญอยู่ 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผา่นทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท าหนา้ท่ีในการทบทวน
การควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่ าเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีได้ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ค.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้ของกลุ่มบริษทั 
(ค.1.1)  ลูกหน้ีการคา้ 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อย่างไรก็ตาม 
ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอื่น ๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของ
การผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู่  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกค้า  
รายใหม่แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขทางการคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวนวงเงิน
ยอดขายจะก าหนดไวส้ าหรับลูกคา้แต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายไตรมาส ยอดขายท่ีเกินกว่าวงเงินดงักล่าว
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
กลุ่มบริษทัจ ากดัความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระสูงสุดท่ี 4 เดือน
และมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อย่างสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทั พิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุ
หน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั 
และสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตท่ีผา่นมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของ
กลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 
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(ค.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์  
    ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพยอ์นุพนัธ์ ถูก     
    จ ากดัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

(ค.1.3) การค ้าประกนั  
กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้การค ้ าประกันทางการเงินแก่หน้ีสินของกิจการท่ีเ ก่ียวข้องเท่านั้ น ณ วันท่ี   
31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัออกหนงัสือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารส าหรับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลาย
แห่ง (ดูหมายเหตุ ขอ้ 6) 

(ค.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
กลุ่มบริษทัก ากับดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  และลดผลกระทบจากความผนัผวนใน
กระแสเงินสด  
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดยแสดง
จ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสัญญา 

 
 งบกำรเงินรวม 
 กระแสเงินสดตำมสัญญำ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 

ภายใน 1 ปี 

 มากกว่า  
1 ปี แต ่

ไม่เกิน 5 ปี 

  
 

มากกว่า 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
2564  
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่
อนุพนัธ์ 

         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 
   ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน   

 
12,164 

  
12,164 

  
- 

  
- 

  
12,164 

เจา้หน้ีการคา้  992,965  992,965  -  -  992,965 
เงินกูย้ืมจากบคุคลหรือกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
27,000 

  
27,000 

  
- 

 
- 

  
27,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 708,668  314,964  407,472  -  722,436 
 1,740,797  1,347,093  407,472  -  1,754,565 
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 งบกำรเงินรวม 
 กระแสเงินสดตำมสัญญำ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 

ภายใน 1 ปี 

 มากกว่า  
1 ปี แต ่

ไม่เกิน 5 ปี 

  
 

มากกว่า 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
2563  
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่
อนุพนัธ์ 

         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 
   ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน   

 
31,050 

  
31,050 

  
- 

  
- 

  
31,050 

เจา้หน้ีการคา้  1,005,407  1,005,407  -  -  1,005,407 
เงินกูย้ืมจากบคุคลหรือกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
22,000 

  
22,000 

  
- 

 
- 

  
22,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 400,655  247,202  239,810  546  487,558 
 1,459,112  1,305,659  239,810  546  1,546,015 
          
หนี้สินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์           
สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศ 
   ล่วงหนา้  

         

     -  กระแสเงินสดออก (228,765)  (228,765)  -  -  (228,765) 
     -  กระแสเงินสดเขา้ 222,670  222,670  -  -  222,670 
 (6,095)  (6,095)  -  -  (6,095) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กระแสเงินสดตำมสัญญำ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 

ภายใน 1 ปี 

 มากกว่า  
1 ปี แต ่

ไม่เกิน 5 ปี 

 

มากกว่า 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
2564  
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่
อนุพนัธ์ 

         

เจา้หน้ีการคา้  972,966  972,966  -  -  972,966 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 705,315  313,101  405,921  -  719,022 
 1,678,281  1,286,067  405,921  -  1,691,988 
          
2563  
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่
อนุพนัธ์ 

         

เจา้หน้ีการคา้  986,475  986,475  -  -  986,475 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 398,405  245,796  238,398  546  484,740 
 1,384,880  1,232,271  238,398  546  1,471,215 
          
หนี้สินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์           
สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศ 
   ล่วงหนา้  

         

     -  กระแสเงินสดออก (228,765)  (228,765)  -  -  (228,765) 
     -  กระแสเงินสดเขา้ 222,670  222,670  -  -  222,670 
 (6,095)  (6,095)  -  -  (6,095) 

 
กระแสเงินสดเขา้/กระแสเงินสดออกซ่ึงเปิดเผยไวใ้นตารางดา้นบนเป็นกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีไม่มีการคิดลดซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พ่ือวตัถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงโดยปกติจะไม่มีการปิดสัญญา
ดงักล่าวก่อนการครบก าหนดของสัญญา การเปิดเผยแสดงให้เห็นจ านวนเงินของกระแสเงินสดสุทธิส าหรับอนุพนัธ์ท่ีช าระ
ดว้ยเงินสดสุทธิและจ านวนเงินของกระแสเงินสดเขา้และออกขั้นตน้ของอนุพนัธ์ ซ่ึงช าระเป็นเงินสดดว้ยจ านวนขั้นตน้
พร้อมกนั 
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(ค.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนั
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 
(ค.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการขายท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ก ลุ่มบ ริษัท ใช้ สัญญา ซ้ื อข า ย เ งิ นตร าต่ า งป ระ เทศ ล่ ว งหน้ า เ ป็ นหลัก เ พ่ื อ ป้ อ งกันคว าม เ ส่ี ย ง 
ในหน้ีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีครบก าหนดช าระน้อยกว่าหน่ึงปี สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์ว่า
จะเกิดขึ้นในภายหลงั 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,371  9,617  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ 1,390  -  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ (55,234)  (46,727)  (51,043)  (42,431) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิที่มี 
   ควำมเส่ียง (46,473) 

  
(37,110) 

 
(51,043) 

  
(42,431) 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ                                         -  42,431  -  42,431 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธ ิ (46,473)  5,321  (51,043)  - 
        
สกุลเงินอื่น ๆ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 134  248  134  248 
ลูกหน้ีการคา้ 979  -  979  - 
เจา้หน้ีการคา้ (189)  (398)  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธ ิ 924  (150)  1,113  248 

 
(ค.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียตลาด 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เงินกูยื้มส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีท า
ให้กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงต ่าจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ความอ่อนไหวต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงใน
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากเงินกู้ยืมซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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27 กำรบริหำรจัดกำรทุน   
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ีและตลาด
และก่อให้ เ กิดการพัฒนาของธุร กิจในอนาคต  คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน  
อย่างสม ่าเสมอ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั 
 

28 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 245,000  245,000  223,000  223,000 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 15,717  25,928  11,440  20,488 
สัญญาว่าจา้งงานบริการและค่าท่ีปรึกษา 4,748  9,023  3,037  8,859 
สัญญาเก่ียวกบัการพฒันาและการก่อสร้าง -  11,889  -  - 
รวม 265,465  291,840  237,477  252,347 
 

29 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
ในการประ ชุมคณะกรรมการของบ ริษัท เ ม่ือวัน ท่ี  18 กุมภาพัน ธ์  2565 มีม ติอ นุมั ติการจัดสรรก าไร สะสม  
เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ  0.35 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 101.72 ล้านบาท และอนุมัติจัดสรรเงินส ารองทั่วไป 
ในอัตรา ร้อยละ 10 ของก าไรส าหรับปี  2564 เ ป็นจ านวนเ งินทั้ ง สิน  10.50 ล้านบาท เ งินปันผลดังกล่ าวจะจ่าย 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในระหว่างปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบการเงิน



188 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 

30 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รายการบางรายการในงบการเงินของปี 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินปี 
2564 ดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม ่
 
 
จดัประเภท

ใหม ่
 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม ่

 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม ่

 
 
จดัประเภท 

ใหม ่
 
 

หลงัจดั 
ประเภทใหม ่

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
ประมาณการหน้ีสิน            
   ส าหรับผลประโยชน ์            
   พนกังาน 553,592  (56,151)  497,441  523,768  (56,151)  467,617 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 36,916  56,151  93,067  35,263  56,151  91,414 
   -      -   
            
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (1,420,330)  (404,624)  (1,824,954)  (1,413,944)  (402,645)  (1,816,589) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (1,306,044)  329,916  (976,128)  (1,251,485)  328,485  (923,000) 
ตน้ทุนทางการเงิน (87,178)  74,708  (12,470)  (84,379)  74,160  (10,219) 
   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกว่า 
 

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

1. รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผิ้�บริหาร ผิ้�มีอำานาจควบคุม ผิ้�รับผิิดชอบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและการเงิน ผิ้�ควบคุมด้แลการทำาบัญชี และเลขานุการบริษััท
    1.1   รายละเอียดของกรรมการบริษััท ผิ้�บริหาร และผิ้�มีอำานาจควบคุม

ช่�อ - สูกุล /ต่ำาแหน่ง /วันที�ได�รับแต่งต่�ง
 อายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สูดสูวนการถือหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสูัมพัันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผิ้�บริหาร

ปีระสูบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อนหลัง

ช่วงเวลา ต่ำาแหน่ง / บริษััท

* 1. นัายบุญเก่ยรติ  โชควัฒนัา 75 - ป็ริญญาบริหารธิุรกิจดุ้ษัฎี่ DAP, DCP 2.19 -  บิด้าของ บริษััทจดทะเบียน จำานัวนั 5 แห่ง

ป็ระธิานักรรมการบริษััท   บัณฑิิตกิตติมศัักด้ิ�  นัางกิตยาภรณ์ 2536 - ป็ัจจุบันั ป็ระธิานักรรมการ บมจ. เอส แอนัด้์ เจ อินัเตอร์เนัชั�นัแนัล เอนัเตอร์ไพิรส์

  ป็ี  2516   มหาวิทยาลัยศัร่ป็ทุม ชัยถึาวรเสถึ่ยร และบริษััทย่อย 6 แห่ง

 - ป็ริญญาบริหารธิุรกิจดุ้ษัฎี่ -  อาของ 2537 - ป็ัจจุบันั ป็ระธิานักรรมการ บมจ.ป็ระชาอาภรณ์ 

      บัณฑิิตกิตติมศัักด้ิ�        นัายธิรรมรัตนั์ 2556 - ป็ัจจุบันั ป็ระธิานักรรมการ บมจ.แพินัเอเซี่ยฟุุตแวร์ และบริษััทย่อย 7 แห่ง

  วิทยาลัยพิาณิชยศัาสตร์    โชควัฒนัา 2564 - ป็ัจจุบันั ป็ระธิานักรรมการบริษัทบมจ. ไอ.ซี.ซี. อินัเตอร์เนัชั�นัแนัล และบริษััทย่อย 3 แห่ง

  มหาวิทยาลัยบ้รพิา 2559 - 2564 ป็ระธิานักรรมการบริษััทเเละป็ระธิานักรรมการบริหาร

- ป็ริญญาบริหารธิุรกิจดุ้ษัฎี่ บมจ.ไอ.ซี่.ซี่ อินัเตอร์เนัชั�นัแนัล และบริษัทย่อย 3 แห่ง

  บัณฑิิตกิตติมศัักด้ิ� 2558 - 2559  ป็ระธิานักรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี่.ซี่. อินัเตอร์เนัชั�นัแนัล

  มหาวิทยาลัยนัเรศัวร 2538 - 2557 กรรมการผิอำานัวยการและป็ระธิานักรรมการบริหารบมจ. ไอ.ซี.ซี. อินัเตอร์เนัชั�นัแนัล

- ป็ริญญาตร่วิศัวกรรมศัาสตร์ 2529 - ป็ัจจุบันั กรรมการ บมจ. สหพิัฒนัาอินัเตอร์โฮลด้ิ�ง

  สาขาวิศัวกรรมเครื�องกล 2559 - 2564 กรรมการ บมจ.สหโคเจนั (ชลบุร่) และบริษััทย่อย 1 แห่ง

Worcester Polytechnic Institute, กิจการอ่�น (ที�ไม่ใช่บริษััทจดทะเบียน)  จำานัวนั 54 แห่ง

Massachusetts สหรัฐอเมริกา กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�องกับธุรกิจของบริษััท

2530 - ป็ัจจุบันั ป็ระธิานักรรมการ บจ. เอช แอนัด้์ บ่ อินัเตอร์เท็กซี์

2537 - ป็ัจจุบันั ป็ระธิานักรรมการ บจ. ไทเกอร์ ด้ิสทริบิวชั�นั แอนัด้์ โลจิสติคส์

2543 - ป็ัจจุบันั ป็ระธิานักรรมการ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ป็ระเทศัไทย) และ บจ. เทรนั ไทม์ เทสต์

2544 - ป็ัจจุบันั ป็ระธิานักรรมการ บจ. เมคอัพิเทคนัิค อินัเตอร์เนัชั�นัแนัล

2545 - ป็ัจจุบันั ป็ระธิานักรรมการ บจ. สุขทรรศันั์

2554 - ป็ัจจุบันั ป็ระธิานักรรมการ บจ. ไหมทอง

2556 - ป็ัจจุบันั ป็ระธิานักรรมการ บจ. ด้ับเบิ�ลย้ บ่ แอล พิ่

2561 - ป็ัจจุบันั ป็ระธิานักรรมการ บจ. เซีนัติเมนัทัล (ป็ระเทศัไทย)

2563 - ป็ัจจุบันั ป็ระธิานักรรมการ บจ. อินัทนัิลเช่ยงใหม่

2520 - 2563 กรรมการ บจ. อินัทนัิลเช่ยงใหม่

2562 - ป็ัจจุบันั   ป็ระธิานักรรมการ บจ. โคราชวัฒนัา

หมายเหตุ่   :  *   กรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััทตามหนังสืือำรับรอำง
              **   ณ 31 มีนาคม 2565 นับตามปีีปีฏิิทิน
              ***   รวมห้�นขอำงค้�สืมรสืและบ้ตรที�ยัังไม�บรรล้นิติภาวะและบริษััทที�เกี�ยัวข�อำง

รายละเอียดของกรรมการบริษััท  ผิ้�บริหาร  และผิ้�มีอำานาจควบคุม 
เอกสูารแนบ 1
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

* 1. นายบุุญเกีียรติิ  โชควััฒนา ติ่อ กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน)  

ประธานกีรรมกีารบุริษััท กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

  ปี 2516 2536 - 2562 กีรรมกีาร บุจ. โคราชวััฒนา

2523 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

2524 - ปัจจุบุัน  กีรรมกีาร บุจ. แคน

2532 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ซ้ันแอนด์์แซ้นด์์

2534 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อีสเทิร์น ไอ.ซ้ี.ซ้ี.

2538 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ปากีนำ�าโพวััฒนา

2539 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. มหาราชพฤกีษั์ และบุจ. อี เอฟ

2552 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ที-เวัย์

2564 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. สหชลผลพืช

2558 - 2564  กีรรมกีาร บุจ. สหชลผลพืช

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

* 2. นายธรรมรัติน์  โชควััฒนา 53 ปริญญาติรี ศิิลปศิาสติร์  CSP, DAP, DCP 0.65 -  หลานของ    บริษััทจดทะเบียน  จำานวัน 4 แห่ง

กีรรมกีารผ้้อำานวัยกีาร และ มหาวัิทยาลัยอัสสัมชัญ    นายบุุญเกีียรติิ  2544 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ. ไทยวัาโกี้ และบุริษััทย่อย 3 แห่ง

ประธานกีรรมกีารบุริหาร โชควััฒนา 2562 - ปัจจุบุัน รองประธานกีรรมกีาร บุมจ. ธน้ลักีษัณ์์

24  มีนาคม  2542 2559 - 2562 กีรรมกีาร บุมจ. ธน้ลักีษัณ์์

2560 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ. สหพัฒนพิบุ้ล

2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้อำานวัยกีารและประธานกีรรมกีารบุริหาร 

บุมจ. ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล และบุริษััทย่อย 1 แห่ง

2559 - 2564 กีรรมกีารผ้้อำานวัยกีารและรองประธานกีรรมกีารบุริหาร 

บุมจ. ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล 

2558 - 2559 กีรรมกีารผ้้อำานวัยกีาร บุมจ. ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

* 2. นายธรรมรัติน์  โชควััฒนา (ติ่อ) กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 40 แห่ง

กีรรมกีารผ้้อำานวัยกีาร และ กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

ประธานกีรรมกีารบุริหาร 2562 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. อีสเทิร์น ไอ.ซ้ี.ซ้ี. 

24  มีนาคม  2542 2559 - 2562 กีรรมกีาร บุจ. อีสเทิร์น ไอ.ซ้ี.ซ้ี.

2542 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เนชั�นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ด์ิเนชั�น

2543 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ.ไทยอรุซ้

2548 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เนชั�นแนล แลบุบุอราทอรีส์   บุจ. แคน

และ บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

2549 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินทนิลเชียงใหม่

2553 - ปัจจุบุัน  กีรรมกีาร บุจ. เพนส์ มาร์เกี็ติติิ�ง แอนด์์ ด์ิสทริบุิวัชั�น

2557 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. Canchana International Co., Ltd.

2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์์)  บุจ. ซ้ันแอนด์์แซ้นด์์

และ บุจ. โคราชวััฒนา 

2559 - ปัจจุบุัน  กีรรมกีาร บุจ. โชควััฒนา

2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. กีบุินทร์พัฒนกีิจ  และ บุจ. มหาราชพฤกีษั์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 

เอีกสารแนบ 1



192
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

3. ด์ร. ธีระพงษั์  วัิกีิติเศิรษัฐ 76 ปริญญาเอกี สาขาเศิรษัฐศิาสติร์ DAP, DCP, ACP, - ไม่มี - - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 2 แห่ง 

  กีรรมกีารอิสระและ     มหาวัิทยาลัย WEST VIRGINIA  FND,  QFR 2559 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารอิสระและกีรรมกีารติรวัจสอบุ บุมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวัอร์

  ประธานกีรรมกีารติรวัจสอบุ     สหรัฐอเมริกีา กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 1 แห่ง

  26 เมษัายน 2542            2534 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารอิสระ บุจ. เบุทเติอร์เวัย์ (ประเทศิไทย)

ตำำาแหน่งบริหารในสถืาบันบัณฑิิตำพััฒินบริหารศึาสตำร์

2527 - 2528 รองคณ์บุด์ีคณ์ะพัฒนากีารเศิรษัฐกีิจ

2528 - 2529 คณ์บุด์ีคณ์ะพัฒนากีารเศิรษัฐกีิจ

2529 - 2534 รองอธิกีารบุด์ีฝ่่ายวัิชากีาร

2538 - 2540 กีรรมกีารสภาวัิชากีาร

2544 - 2545 กีรรมกีารสภาสถาบุันบุัณ์ฑิิติพัฒนบุริหารศิาสติร์

ปัจจุบุัน ศิาสติราจารย์ คณ์ะพัฒนากีารเศิรษัฐกีิจ สถาบุันบุัณ์ฑิิติพัฒนบุริหารศิาสติร์

ตำำาแหน่งสำาคัญอี่�น

2529 - 2534 กีรรมกีารในคณ์ะอนุกีรรมกีารพิจารณ์านโยบุายพลังงาน

2534 กีรรมกีารในคณ์ะอนุกีรรมกีารวัางแผนพลังงานในแผนพัฒนาเศิรษัฐกีิจและ

สังคม ฉบุับุที� 7

การดำารงตำำาแหน่งใดๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

4. นายอมร    อัศิวัานันท์ 74 - ปริญญาโท สาขาบุริหารธุรกีิจ DAP, FGP - ไม่มี - - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 4 แห่ง

กีรรมกีารอิสระ และ     มหาวัิทยาลัยโบุวั์ลิ�งกีรีน 2545 -ปัจจุบุัน   กีรรมกีารติรวัจสอบุ บุมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ด์ีด์ีบุี

กีรรมกีารติรวัจสอบุ   สหรัฐอเมริกีา 2548 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารบุริษััท กีรรมกีารอิสระ กีรรมกีารบุริหารควัามเสี�ยง   

26 พฤษัภาคม 2542 - ปริญญาติรี บุัญชีบุัณ์ฑิิติ ประธานกีรรมกีารสรรหาและค่าติอบุแทน บุมจ. กีรุงเทพโสภณ์

  จุฬาลงกีรณ์์มหาวัิทยาลัย 2560 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารติรวัจสอบุ บุมจ. เอส แอนด์์ เจ อินเติอร์เนชั�นแนล เอนเติอร์ไพรส์

2564 -ปัจจุบุัน ที�ปรึกีษัา บุมจ. สหโคเจน (ชลบุุรี)

2545 - 2564 กีรรมกีารติรวัจสอบุ บุมจ. สหโคเจน (ชลบุุรี)

กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 1 แห่ง

2535 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารอิสระ  บุจ. บุีเอ็นเอช เมด์ิเคิลเซ้็นเติอร์   

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม
รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 

เอีกสารแนบ 1



193
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

5. นายนพพร  พงษั์เวัช 75 - ปริญญาโท สาขาเศิรษัฐศิาสติร์ DAP, DCP, - ไม่มี - - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 2 แห่ง

กีรรมกีารอิสระ และ Oregon State University ACP, ITG 2553 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีารติรวัจสอบุ บุมจ. สหพัฒนาอินเติอร์โฮลด์ิ�ง

กีรรมกีารติรวัจสอบุ สหรัฐอเมริกีา 2548 - 2564 ประธานกีรรมกีารติรวัจสอบุ และกีรรมกีารสรรหาและกีำาหนด์ค่าติอบุแทน

27 เมษัายน 2558 - ปริญญาติรี สาขาเศิรษัฐศิาสติร์ บุมจ. สหโคเจน (ชลบุุรี)

University of Oregon สหรัฐอเมริกีา กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวน 2 แห่ง

2558 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. สหเอเชียแปซ้ิฟิค

2561 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. ศิรีราชา เอวัิเอชั�น

 การดำารงตำำาแหน่งใดๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

6. ด์ร. อนุชิติ  อนุชิติานุกี้ล 51 - Ph.D. Computer Science DCP, EDP - ไม่มี - - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน  4 แห่ง

กีรรมกีารอิสระ และ Stanford University, CA สหรัฐอเมริกีา TEPCot, SIBA 2563 - ปัจจุบุัน รองกีรรมกีารผ้้จัด์กีารใหญ่ ที�ปรึกีษัาประธานเจ้าหน้าที�บุริหาร 

กีรรมกีารติรวัจสอบุ - MSCS Computer Science ธนาคารเกีียรติินาคินภัทร จำากีัด์  (มหาชน)  

9  เมษัายน  2563 Stanford University, CA 2556 - 2563 รองกีรรมกีารผ้้จัด์กีารใหญ่ (ประธานสายงานกีลยุทธ์รายย่อย

สหรัฐอเมริกีา และนวััติกีรรม) ธนาคารเกีียรติินาคินภัทร จำากีัด์ (มหาชน)

- ปริญญาโท 2559 -  ปัจจุบุน กีรรมกีารบุริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำากีด์ (มหาชน)  

  สาขาบุริหารธุรกีิจมหาบุัณ์ฑิิติ 2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ. อักีษัร เอ็ด์ด์้เคชั�น

  จุฬาลงกีรณ์์มหาวัิทยาลัย 2563 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารติรวัจสอบุ บุมจ. ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล

 - ปริญญาโท 2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร อนุกีรรมกีารควัามเสี�ยง บุมจ. ด์ับุบุลิวัเอชเอ คอร์ปอเรชั�น

 สาขาวัิศิวักีรรมศิาสติรบุัณ์ฑิิติ กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 5 แห่ง

 (เกีียรติินิยมอันด์ับุ 1) 2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. บุี ซ้ิสเท็ม 

 จุฬาลงกีรณ์์มหาวัิทยาลัย กีรรมกีาร บุจ. โฟร์เกีิ�ล (ประเทศิไทย)

ประธานกีรรมกีาร บุจ. เซ้็ท เวันเจอร์ โฮลด์ิ�ง (SVH)

กีรรมกีาร บุจ. เคเคพี ได์ม์ 

พ.ย. 2563 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. อาร์คิเทคท้รา

มี.ค. 2563 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารติรวัจสอบุ บุจ. อาร์คิเทคท้รา

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1



194
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

6.  ด์ร. อนุชิติ  อนุชิติานุกี้ล (ติ่อ) กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท - ไม่มี -

กีรรมกีารอิสระ และ หน่วยงานราชื่การ

กีรรมกีารติรวัจสอบุ 2564 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร เทคโนโลยีสารสนเทศิ ติลาด์หลักีทรัพย์แห่งประเทศิไทย

9  เมษัายน  2563 ประธานกีรรมกีาร กีองทุนคุ้มครองผ้้ลงทุนในหลักีทรัพย์ (SIPF)

ติำาแหน่งบุริหารในกีระทรวังด์ิจิทัลเพื�อเศิรษัฐกีิจและสังคม

2563 - ปัจจุบุัน อนุกีรรมกีารมาติรฐานเเละกีารกีำากีับุด์้เเลภายใติ้คณ์ะกีรรมกีารธุรกีรรม

อิเล็กีทรอนิกีส์

อนุกีรรมกีารยุทธศิาสติร์และกีารส่งเสริมภายใติ้คณ์ะกีรรมกีารธุรกีรรมอิเล็กีทรอนิกีส์

กีรรมกีารผ้้ทรงคุณ์วัุฒิด์้านวัิทยากีารคอมพิวัเติอร์ของคณ์ะกีรรมกีาร

ธุรกีรรมอิเล็กีทรอนิกีส์

กีรมสรรพากีร

2561 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารในคณ์ะกีรรมกีารขับุเคลื�อนกีรมสรรพากีรส้่กีารเป็นกีรมสรรพากีรด์ิจิทัล

2563 - ปัจจุบุัน ที�ปรึกีษัาคณ์ะทำางานส่งเสริมสภาพคล่องในกีารประกีอบุธุรกีิจด์้วัย

เอกีสารภาษัีอิเล็กีทรอนิกีส์

2563 - ปัจจุบุัน ที�ปรึกีษัา สภาด์ิจิทัลเพื�อเศิรษัฐกีิจและสังคมแห่งประเทศิไทย

2563 - ปัจจุบุัน ที�ปรึกีษัา คณ์ะอนุกีรรมกีารด์้านเทคโนโลยี คณ์ะกีรรมกีารกีำากีับุหลักีทรัพย์

และติลาด์หลักีทรัพย์ (กี.ล.ติ.)

2564 - ปัจจุบุัน อนุกีรรมกีารสำานักีงานส่งเสริมวัิสาหกีิจขนาด์กีลางและขนาด์ย่อม  

คณ์ะอนุกีรรมกีารพัฒนาฐานข้อม้ลและระบุบุสารสนเทศิ Big Data / Master Data

ติำาแหน่งบุริหารในสำานักีงานคณ์ะกีรรมกีารนโยบุายรัฐวัิสาหกีิจ

2561 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารในคณ์ะกีรรมกีารขับุเคลื�อนและบุริหารจัด์กีารข้อม้ลขนาด์ใหญ่

(Big Data) กีระทรวังกีารคลัง

2561 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้ทรงคุณ์วัุฒิ คณ์ะกีรรมกีารคุ้มครองข้อม้ลเครด์ิติ

2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้ทรงคุณ์วัุฒิ คณ์ะกีรรมกีารกีองทุนส่งเสริมกีารพัฒนาติลาด์ทุน (CMDF)

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1



195
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

6.  ด์ร. อนุชิติ อนุชิติานุกี้ล (ติ่อ) 2560 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้ทรงคุณ์วัุฒิในคณ์ะกีรรมกีารนโยบุายกีารให้เอกีชนร่วัม

กีรรมกีารอิสระ และ ลงทุนในกีิจกีารของรัฐ (PPP)  

กีรรมกีารติรวัจสอบุ 2562 - ปัจจุบุัน อนุกีรรมกีารกีำากีับุด์้แลกีารประเมินผลกีารพัฒนาองค์กีรของรัฐวัิสาหกีิจ

9  เมษัายน  2563 ด์้านกีารพัฒนาเทคโนโลยีด์ิจิทัล และด์้านกีารจัด์กีารควัามร้้และนวััติกีรรม

ตำำาแหน่งในอีดีตำ

2559 - 2562 กีรรมกีารขับุเคลื�อนติามแผนยุทธศิาสติร์ (National e-Payment)   

สำานักีนายกีรัฐมนติรี

2560 - 2562 ที�ปรึกีษัาคณ์ะกีรรมกีารพัฒนาระบุบุกีารพิส้จน์และยืนยันติัวัตินทาง

ด์ิจิทัล กีระทรวังด์ิจิทัลเพื�อเศิรษัฐกีิจและสังคม

2561 - 2562 กีรรมกีาร และกีรรมกีารติรวัจสอบุ ติลาด์หลักีทรัพย์แห่งประเทศิไทย

2561 - 2564 กีรรมกีาร บุมจ. บุางจากี คอร์ปอเรชั�น

การดำารงตำำาแหน่งใดๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

*7.  นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 65   ปริญญาโท ศิิลปศิาสติร์ DAP, DCP 0.022 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 1 แห่ง

กีรรมกีาร     มหาวัิทยาลัยโอไฮโอ 2552 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ.ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล

     29  กีันยายน  2552   สหรัฐอเมริกีา 2561 - ปัจจุบุัน ที�ปรึกีษัาฝ่่ายธุรกีิจ  บุมจ. ธน้ลักีษัณ์์ 

2533 - 2559 ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย W บุมจ. ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล

กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 6 แห่ง

กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. แคน

2543 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. ซ้ันแอนด์์แซ้นด์์

2546 - 2562 ประธานกีรรมกีาร บุจ. แคน

2536 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. โคราชวััฒนา

2538 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ปากีนำ�าโพวััฒนา

2539 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อีสเทิร์น ไอ.ซ้ี.ซ้ี.และ บุจ. มหาราชพฤกีษั์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

*8. นางสาวัมัญชุสา  ธีรพงษัพิพัฒน์ 64 ปริญญาติรี ศิิลปศิาสติร์ ACPG, DCP 0.004 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 1 แห่ง

กีรรมกีาร และ (รัฐศิาสติร์) มหาวัิทยาลัยรามคำาแหง กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 5 แห่ง

ผ้้อำานวัยกีารฝ่ายสำานักีงานบุริษัท กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

     25 เมษัายน 2559 2543 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ.เทรน ไทม์ เทสติ์ และ บุจ.ซ้ัน แอนด์์ แซ้นด์์

2554 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อีสเทิร์น ไอ.ซ้ี.ซ้ี.

2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ปากีนำ�าโพวััฒนา

2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. แคน

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

*9.  นางกีอบุสุข   แสงสวััสด์ิ� 61   ปริญญาติรี นิติิศิาสติร์บุัณ์ฑิิติ DCP 0.0005 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 1 แห่ง

กีรรมกีาร   มหาวัิทยาลัยรามคำาแหง กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 3 แห่ง

25 เมษัายน  2559   กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

2542 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. วัีระ ลอวั์ ออฟฟิส  

2557 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ด์ับุเบุิ�ลย้ บุี อาร์ อี

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

*10. ด์ร. สุรัติน์  วังศิ์รัตินภัสสร 56 - ปริญญาโท วัิศิวักีรรมศิาสติร์ DAP, DCP, ITG 0.007 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 2 แห่ง

กีรรมกีาร และผ้้อำานวัยกีารฝ่าย- (คอมพิวัเติอร์) 2557 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ. แพนเอเซ้ียฟุติแวัร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศิ   มหาวัิทยาลัยอัสสัมชัญ กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 4 แห่ง

1 พฤษัภาคม 2556 - ปริญญาเอกี กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

  สาขาบุริหารธุรกีิจกีารจัด์กีาร 2554 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ.ไหมทอง

Nova Southeastern University 2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อีสเทิร์น ไอ.ซ้.ซ้.

  สหรัฐอเมริกีา 2559 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ไทเกีอร์ ด์ิสทริบุิวัชั�น แอนด์์ โลจิสติิคส์  

2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. แคน

กีารด์ำารงติำาแหน่งใด์ๆ ในกีิจกีารหรือองค์กีรอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกีระทบุกีับุกีารอุทิศิเวัลาอย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1



197
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

11. นางชัยลด์า ติันติิเวัชกีุล 45   ปริญญาติรี คณ์ะเศิรษัฐศิาสติร์ DAP, RCL 0.029  - หลานของ บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 3 แห่ง

กีรรมกีาร   มหาวัิทยาลัยธรรมศิาสติร์   นายบุุญเกีียรติิ  2560 - ปัจจุบุัน รองกีรรมกีารผ้้อำานวัยกีารและผ้้อำานวัยกีารฝ่ายกีารเงิน 

22 เมษัายน 2562 ปริญญาโท สาขากีารค้า   โชควััฒนา บุมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ด์ีด์ีบุี

และนโยบุายระหวั่างประเทศิ 2557 - 2560  กีรรมกีารผ้้จัด์กีาร บุมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ด์ีด์ีบุี

  มหาวัิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกีา 2563 - ปัจจุบุัน รองกีรรมกีารผ้้อำานวัยกีาร บุมจ. สหพัฒนพิบุ้ล

2558 - 2563 กีรรมกีาร บุมจ. สหพัฒนพิบุ้ล

2560 - 2563      ผ้้อำานวัยกีารฝ่่ายกีารติลาด์ บุมจ. สหพัฒนพิบุ้ล 

2554 - 2560 ผ้้ช่วัยผ้้อำานวัยกีารฝ่่ายกีารติลาด์ บุมจ. สหพัฒนพิบุ้ล 

กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 13 แห่ง

กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

                           - ไม่มี -

กีารด์ำารงติำาแหน่งใด์ๆ ในกีิจกีารหรือองค์กีรอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกีระทบุกีับุกีารอุทิศิเวัลาอย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

12. นายวัิริทธิ�พล  ชัยถาวัรเสถียร 51 ปริญญาโท บุริหารธุรกีิจ - ไม่มี - - ไม่มี - - สามีของ บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 2 แห่ง

    กีรรมกีาร   มหาวัิทยาลัย คลีฟแลนด์์สเติท   นางกีิติยาภรณ์์ 2563 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้จัด์กีาร บุมจ. ประชาอาภรณ์์

 และผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย I   สหรัฐอเมริกีา   ชัยถาวัรเสถียร 2559 - 2563 กีรรมกีาร บุมจ. ประชาอาภรณ์์

    26 เมษัายน 2564   ปริญญาติรี บุริหารธุรกีิจ - บุุติรเขยของ กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 9 แห่ง

  มหาวัิทยาลัย เคนทักีกีี สหรัฐอเมริกี   นายบุุญเกีียรติิ กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

  โชควััฒนา 2562 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. ปากีนำ�าโพวััฒนา  

2558 - 2562 กรรมการ บจ. ปากน้ำำ�าโพวััฒน้ำา  

2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. แคน

2559 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. โคราชวััฒนา  

2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินทนิลเชียงใหม่

กีารด์ำารงติำาแหน่งใด์ๆ ในกีิจกีารหรือองค์กีรอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกีระทบุกีับุกีารอุทิศิเวัลาอย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

13.  นางนงลักีษัณ์์  เติชะบุุญเอนกี 67 - ปริญญาติรี คณ์ะนิเทศิศิาสติร์ DAP - ไม่มี - - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน   - ไม่มี - 

 ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย  M, O   จุฬาลงกีรณ์์มหาวัิทยาลัย กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 3 แห่ง

1 กีันยายน 2548 - ปริญญาติรี บุริหารธุรกีิจ     กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

  (กีารติลาด์) 2556 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้จัด์กีาร บุจ. เอส อาร์ พี นานาไซ้

  มหาวัิทยาลัยรามคำาแหง 2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

14.  นายณ์ัฐพัฒน์  เพ็ชรรัตินาภรณ์์ 63   ปริญญาติรี บุัญชี DCP 0.003 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน  - ไม่มี - 

   ผ้้อำานวัยกีารฝ่่ายบุริหารกีารขาย   มหาวัิทยาลัยกีรุงเทพ กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 16 แห่ง

    7 กีรกีฎาคม  2564 กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

2563 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

2542 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. วัีระ ลอวั์  ออฟฟิส

2543 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินทนิล เชียงใหม่ และ บุจ. ซ้ันแอนด์์แซ้นด์์

กีรรมกีาร บุจ. อีสเทิร์น ไอ.ซ้ี.ซ้ี. และ บุจ. ปากีนำ�าโพวััฒนา

2544 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. สุขทรรศิน์

2554 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ไหมทอง

2557 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้จัด์กีาร บุจ. ด์ับุเบุิ�ลย้ บุี อาร์ อี

2561 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. เซ้นติิเมนทัล (ประเทศิไทย)

2563 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. มหาราชพฤกีษั์ บุจ. โคราชวััฒนา

2564 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ.  แคน

2563 - 2564 กีรรมกีาร บุจ.  แคน

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

15.  นางรมิด์า รัสเซ้ลล์ มณ์ีเสถียร 53 - ปริญญาโท คณ์ะนิเทศิศิาสติร์ FSD, TLP 7, DCP 0.003 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน  - ไม่มี -

 ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย B สาขาสื�อสารมวัลชน กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 9 แห่ง

 25 พฤษัภาคม 2553 จุฬาลงกีรณ์์มหาวัิทยาลัย กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

- ปริญญาติรี บุริหารธุรกีิจ 2554 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้จัด์กีาร บุจ. ไหมทอง

  มหาวัิทยาลัยอัสสัมชัญ 2546 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. สุขทรรศิน์

2556 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ช้อปโกีลบุอล (ประเทศิไทย)

2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. โคราชวััฒนา

2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ปากีนำ�าโพวััฒนา และ บุจ. มหาราชพฤกีษั์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

16. นางบุุษับุง มิ�งขวััญยืน 56   ปริญญาติรี วัิทยาศิาสติร์บุัณ์ฑิิติ - ไม่มี - 0.0002 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน  - ไม่มี - 

  ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย H   สาขาจุลชีวัวัิทยา กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 2 แห่ง

  1 พฤษัภาคม 2558   จุฬาลงกีรณ์์มหาวัิทยาลัย กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

  2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ซ้ันแอนด์์แซ้นด์์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

17. นายคณ์ิศิร สุยะนันทน์ 77 - ปริญญาโท เศิรษัฐศิาสติร์ - ไม่มี - 0.0001 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน  - ไม่มี - 

ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย A (กีารเงินกีารธนาคาร) กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 1 แห่ง

1 มิถุนายน 2553 Northeastern University กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

Boston Mass. สหรัฐอเมริกีา 2557 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ด์ับุเบุิ�ลย้ บุี แอล พี

- ปริญญาติรี เศิรษัฐศิาสติร์ 2552 - 2560 กีรรมกีารที�ปรึกีษัา บุจ.อินเติอร์เนชั�นแนล เลทเธอร์แฟชั�น

  มหาวัิทยาลัยธรรมศิาสติร์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

18. นางกีิติยาภรณ์์ ชัยถาวัรเสถียร 47 ปริญญาติรี บุริหารธุรกีิจ DCP 2.06 - บุุติรของ บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 1 แห่ง

ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย  D มหาวัิทยาลัยอัสสัมชัญ   นายบุุญเกีียรติิ 2563 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ. ประชาอาภรณ์์

24 พฤษัภาคม 2554   โชควััฒนา     กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 13 แห่ง

- ภรรยาของ กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

  นายวัริทธิ�พล 2562 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. มหาราชพฤกีษั์

  ชัยถาวัรเสถียร 2542 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. วัีระ ลอวั์ ออฟฟิส

2546 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. สุขทรรศิน์

2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินทนิลเชียงใหม่

ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. เอช แอนด์์ บุี อินเติอร์เท็กีซ้์ และ

บุจ. อินเติอร์เนชั�นแนล แลบุบุอราทอรีส์

2560 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. เบุทเติอร์เวัย์ (ประเทศิไทย)

2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

 19. นายสวััสด์ิ� โพธิ�สินสมวังศิ์ 54 - ปริญญาโท บุริหารธุรกีิจ - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน  - ไม่มี - 

     ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย W   มหาวัิทยาลัยอัสสัมชัญ กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน)  - ไม่มี -    

     1 พฤศิจิกีายน 2557 - ปริญญาติรี บุริหารธุรกีิจ กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท  - ไม่มี -    

มหาวัิทยาลัยอัสสัมชัญ 2553 - 2557 กีรรมกีารผ้้จัด์กีาร บุจ. สวัารอฟสกีี�  (ประเทศิไทย)

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1



201
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

 20. นายฐิติิภ้มิ โชควััฒนา 44 ปริญญาติรี สาขาวัิทยาศิาสติร์ - ไม่มี - 0.50 - หลานของ บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 1 แห่ง 

     ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย X คอมพิวัเติอร์ Seattle University   นายบุุญเกีียรติิ 2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ. โอซ้ีซ้ี

  1 กีันยายน 2561 สหรัฐอเมริกีา   โชควัฒนา กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 5 แห่ง

- น้องชายของ กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท 

  นายธรรมรัติน์ 2561 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เนชั�นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ด์ิเนชั�น  

  โชควัฒนา 2561 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. พริ�งส์ (ประเทศิไทย)  

2563 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ไทเกีอร์ ด์ิสทริบุิวัชั�น แอนด์์ โลจิสติิคส์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

21. นายโยธิน  สุวัรรณ์เกีษัร์ 49 - ปริญญาโท DAP, - ไม่มี - - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 1 แห่ง

รักีษัากีารผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศิ Successful 2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารบุริหาร  บุมจ. ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล

สนับุสนุนธุรกีิจ และ     มหาวัิทยาลัยพระจอมเกีล้าธนบุุรี Formulation & กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 1 แห่ง   

  รองผ้้อำานวัยกีารฝ่่ายเทคโนโลยี    Execution The กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท  

สารสนเทศิ Strategy 2016 2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

21 พฤษัภาคม  2564

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1



202
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

รายละเอีียดขอีงผู้้�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญ
ชีและการเงิน

และผู้้�ควบคุมด้แลการทำาบัญ
ชี 

ชื่่�อี-สกุล /ตำำาแหน่ง 

/วันที�ได�รับแตำ่งตำั�ง

อีายุ

( ปี )
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา ปีระวัตำิการอีบรม

สัดส่วนการ

ถื่อีหุ�นใน

บริษััท

ณ 31 ธ.ค. 64

(%)

ความสัมพัันธ์

ทางครอีบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางาน

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

นางสาวัเยาวัลักีษัณ์์ นามกีรณ์์ 54 - ปริญญาติรี คณ์ะบุัญชี 1. Update ภาษัีปี 2564 - ชั�วัโมง CPD - ไม่มี - - ไม่มี - 2532 - 2546 นักีบุัญชีอาวัุโส บุจ. เอสซ้ีจี แอคเค้าน์ติิ�ง เซ้อร์วัิสเซ้ส   

รักีษัากีารผ้้อำานวัยกีารฝ่่ายบุัญชีกีารเงิน มหาวัิทยาลัยเทคโนโลยี ผ้้ทำาบุัญชี(กีารบุัญชี) = 6:30 ชั�วัโมง 2547 - 2550 หัวัหน้าฝ่่ายปฏิิบุัติิกีาร

วัันที�ได์้รับุแติ่งติั�งเป็นผ้้ควับุคุม ราชมงคล บุริษััท สหพัฒนาอินเติอร์โฮลด์ิ�ง จำากีัด์ (มหาชน) 2549 - 2550 คณ์ะกีรรมกีารพิจารณ์าผลติอบุแทน

ด์้แลกีารทำาบุัญชี - ปริญญาโท 2. Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที� 23 2551- 2554 ผ้้จัด์กีารฝ่่ายบุัญชีและกีารเงิน

16 พฤศิจิกีายน 2561 คณ์ะบุริหารธุรกีิจ กีิจกีรรมอื�นติามประกีาศิฉบุับุที�  24/2564 = 48 ชั�วัโมง และรักีษัากีารประธานเจ้าหน้าที�บุริหาร 

วัันที�ได์้รับุแติ่งติั�งเป็นผ้้รับุผิด์ชอบุส้งสุด์ มหาวัิทยาลัยบุ้รพา สภาวัิชาชีพบุัญชี ในพระบุรมราช้ปถัมภ์ บุจ. แอ๊ด์มิน แอนด์์ แอ๊คเคาท์ เซ้อร์วัิส

ในสายงานบุัญชีและกีารเงิน(CFO) 2555 - 2558 ผ้้จัด์กีารฝ่่ายบุัญชีและกีารเงินอาวัุโส                                                                 

วัันที� 20 สิงหาคม 2564 และผ้้จัด์กีารบุัญชีสหกีรณ์์ออมทรัพย์ บุจ. คันนา

2559 - ส.ค 2564 ผ้้ช่วัยผ้้อำานวัยกีารฝ่่ายบุัญชีกีารเงิน

บุมจ. ไอ.ซ้ี.ซ้ี.อินเติอร์เนชั�นแนล

ส.ค 2564 - ปัจจุบุัน รักีษัากีารณ์์ผ้้อำานวัยกีารฝ่่ายบุัญชีกีารเงิน

บุมจ. ไอ.ซ้ี.ซ้ี.อินเติอร์เนชั�นแนล

1.2 รายละเอีียดขอีงผู้้�รับผู้ิดชื่อีบส้งสุดในสายงานบัญชื่ีและการเงิน และผู้้�ควบคุมด้แลการทำาบัญชื่ี เอีกสารแนบ 1
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รายละเอีียดขอีงเลขานุการบริษััท

ชื่่�อี-สกุล /ตำำาแหน่ง 

/วันที�ได�รับแตำ่งตำั�ง

อีายุ

( ปี )
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา ปีระวัตำิการอีบรม

สัดส่วนการ

ถื่อีหุ�นใน

บริษััท

ณ 31 ธ.ค. 64

(%)

ความสัมพัันธ์

ทางครอีบครวั

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางาน

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

นางด์วังฤด์ี มิลินทางกี้ร 56 ปริญญาติรี คณ์ะเศิรษัฐศิาสติร์ 1. หลักีส้ติรนักีบุริหารยุทธศิาสติร์ธุรกีิจเชิงบุวักี : - ไม่มี - - ไม่มี - ปัจจุบุัน 1. กีรรมกีาร คณ์ะกีรรมกีารธรรมาภิบุาล

เลขานุกีารบุริษััท และบุริหารธุรกีิจ (กีารติลาด์)   THE MASTER รุ่น 4 จัด์โด์ยสถาบุันยุทธศิาสติร์เชิงบุวักี 2. กีรรมกีารเลขานุกีาร

ติั�งแติ่วัันที� 1 กีันยายน 2552 มหาวัิทยาลัยเกีษัติรศิาสติร์ 2. Company Secretary Program (CSP 31/2009) คณ์ะกีรรมกีารบุริหารควัามเสี�ยง

3. Financial Statements for Directors (FSD 6/2009) 3. ผ้้จัด์กีารหน่วัยงานพัฒนาระบุบุ 

จัด์โด์ยสมาคมส่งเสริมสถาบุันกีรรมกีารบุริษััทไทย (IOD) (Corporate System Development Manager)

4. Registered Lead Auditor (QMS, EMS, SA 8000) 4. ผ้้จัด์กีารบุริหารระบุบุคุณ์ภาพ  ISO 9001

จัด์โด์ย ไอ อาร์ ซ้ี เอ ประเทศิ อังกีฤษั      5. เลขานุกีารบุริษััท และนักีลงทุนสัมพันธ์

5. จริยธรรม กีับุควัามยั�งยืนองค์กีร 6. เลขานุกีารคณ์ะกีรรมกีารติรวัจสอบุ

จัด์โด์ย บุมจ.ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล 7. เลขานุกีารคณ์ะกีรรมกีารสรรหา

6. กีฎหมาย Transfer Pricing (พ.ร.บุ. แกี้ไขเพิ�มเติิมประมวัล 8. เลขานุกีารคณ์ะกีรรมกีารพิจารณ์าค่าติอบุแทน

รัษัฎากีร (ฉบุบุที� 47) พ.ศิ. 2561) จัด์โด์ย ชมรมบุริหารบุญชี ติำาแหน่งในอด์ีติ

และกีารเงินเครือสหพัฒนฯ 2532 - 2538 Sales & Marketing ; Bayer Thai Co., Ltd.

7. กีฎหมายคุ้มครองข้อม้ลส่วันบุุคคล พ.ศิ. 2562 2538 - 2545 Registered Auditor (QMS, EMS, SA 8000) ; 

SGS (Thailand) Ltd.

2545 - 2546 Registered Auditor (QMS, EMS, SA 8000) ; 

RWTUV (Thailand) Ltd.

1.3 รายละเอีียดขอีงเลขานุการบริษััท เอีกสารแนบ 1
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

2. การดำารงตำำาแหน่งขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุมในบริษััทย่อีย บริษััทร่วม และบริษััทอี่�นที�เกี�ยวข�อีง

ชื่่�อีบริษััท

การดำารงตำำาแหน่ง

บุญเกียรตำิ
โชื่ควัฒินา

ธรรมรัตำน์
โชื่ควัฒินา

ดร.ธีระพังษั
วิกิตำเศึรษัฐ

อีมร
อีัศึวา
นันท์

นพัพัร
พังษั์เวชื่

ดร.อีนุชื่ตำ
อีนุชื่ิตำา
นุก้ล

สมพัล
ชื่ัยสิริ
โรจน์

มัญชืุ่สา 
ธีรพังษั์  
พัิพััฒิน์

กอีบสุข
แสง
สวัสดิ�

ดร.สุรัตำน์ 
วงศึรัตำน
ภัสสร

ชื่ัยลดา
ตำันตำิ
เวชื่กุล

วิริทธิ�พัล
ชื่ัยถืาวร-
เสถืียร

คณศึร 
สุยะ

นนัทน์

รมิดา 
รัสเซลล์   

มณเีสถืยีร   

กิตำยาภัรณ์
ชื่ัยถืาวร
เสถืียร

บุษับง
มิ�งขวัญ

ย่น

นงลักษัณ์
เตำชื่ะบุญ   
เอีนก

ฐิตำิภั้มิ
โชื่ค

วัฒินา

ณัฐพััฒิน์
เพั็ชื่ร

รัตำนาภัรณ์

โยธิน
สุวรรณ
เกษัร์

1. ไอ.ซ้.ซ้. อินเติอร์เนชั�นแนล A C, E AC AC AC AC F F F F F F I I I I I I I EF

2. ไทยวัาโกี้ F EF

3. ธน้ลักีษัณ์ B

4. ประชาอาภรณ์์ A D F

5. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ด์ด์บุ AC F

6. สหพัฒนพิบุ้ล F F

7. สหพัฒนาอินเติอร์โฮลด์�ง F AC

8. เอส แอนด์์ เจ อินเติอร์เนชั�นแนล A AC

เอนเติอร์ไพรส์

9. โอ ซ้ี ซ้ี F

10. แชมป์เอช A F

11. อินเติอร์เนชั�นแนล แลบุบุอราทอรี�ส์ F F

12. ไอ.ด์ี.เอฟ. A

13. อินเติอร์เนชั�นแนล คอมเมอร์เชียล F F

โคออร์ด์ิเนชั�น

14. แคน F F F F F F A

15. แพนเอเซ้ยฟุติแวัร์ A F

16. เฟิสท์ย้ไนเติ็ด์อินด์ัสติรี  F

17. โคราชวัฒนา A F F F F F

18. ซ้ัน แอนด์์ แซ้นด์์ F F A F F F

19. ด์เอฟ อินเติอร์ F

หมายเหตำุ A = ประธานกีรรมกีาร  B = รองประธานกีรรมกีาร C = กีรรมกีารผ้้อำานวัยกีาร AC = กีรรมกีารติรวัจสอบุ   EC = รองประธานกีรรมกีารบุริหาร
 D = กีรรมกีารผ้้จัด์กีาร   E = ประธานกีรรมกีารบุริหาร  F = กีรรมกีาร DE = รองกีรรมกีารผ้้จัด์กีาร   FC = กีรรมกีารที�ปรึกีษัา         
  I = ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย EF = กีรรมกีารบุริหาร        

การดำารงตำำาแหน่งขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุมใน
บริษััทย่อีย บริษััทร่วม และบริษััทอี่�นที�เกี�ยวข�อีง

เอีกสารแนบ 1
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เอีกสารแนบ 1

ชื่่�อีบริษััท

การดำารงตำำาแหน่ง

บุญเกียรตำิ
โชื่ควัฒินา

ธรรมรัตำน์
โชื่ควัฒินา

ดร.ธีระพังษั
วิกิตำเศึรษัฐ

อีมร
อีัศึวา
นันท์

นพัพัร
พังษั์เวชื่

ดร.อีนุชื่ตำ
อีนุชื่ิตำา
นุก้ล

สมพัล
ชื่ัยสิริ
โรจน์

มัญชืุ่สา 
ธีรพังษั์  
พัิพััฒิน์

กอีบสุข
แสง
สวัสดิ�

ดร.สุรัตำน์ 
วงศึรัตำน
ภัสสร

ชื่ัยลดา
ตำันตำิ
เวชื่กุล

วิริทธิ�พัล
ชื่ัยถืาวร-
เสถืียร

คณศึร 
สุยะ

นนัทน์

รมิดา 
รัสเซลล์   

มณเีสถืยีร   

กิตำยาภัรณ์
ชื่ัยถืาวร
เสถืียร

บุษับง
มิ�งขวัญ

ย่น

นงลักษัณ์
เตำชื่ะบุญ   
เอีนก

ฐิตำิภั้มิ
โชื่ค

วัฒินา

ณัฐพััฒิน์
เพั็ชื่ร

รัตำนาภัรณ์

โยธิน
สุวรรณ
เกษัร์

20. ทรัพย์สินสหพัฒน์ F F

21. ไทเกีอร์ ด์ิสทริบุิวัชั�น แอนด์์ A F F

โลจิสติิคส์

22. ไทยคิวับุิค เทคโนโลยี A

23. เบุทเติอร์เวัย์ (ประเทศิไทย) A F F

24. ปากีนำ�าโพวััฒนา F F F A F F

25. มหาราชพฤกีษั F F F F A F

26. สุขทรรศิน์ A F F F

27. ไหมทอง A F D F

28. อินเติอร์เซ้้าท์ F F F F F F A F

29. อินทนิลเชียงใหม่ A F F F F

30. อีสเทิร์น ไอ.ซ้ี.ซ้ี. F A F F F F

31. ไทยอรุซ้ F

32. โอสถ อินเติอร์ แลบุบุอราทอรี�ส์ F

33. เอช แอนด์์ บุี อินเติอร์เท็กีซ้์ A F

34. วัีระ ลอวั์ ออฟฟิส F F F

35. สหชลผลพืช A

36. ไทยสปอร์ติกีาร์เมนท์ A

37. ท้อปเทร็นด์ แมน้แฟคเจอริ�ง A

38. ชิเซ้โด์้ โปรเฟสชั�นแนล (ไทยแลนด์์) F

39. เอส อาร์ พี นานาไซ้ D

40. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์์ A F

คอนสติรัคชั�น

41. สหพัฒน์เรียลเอสเติท A F

การดำารงตำำาแหน่งขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุมใน
บริษััทย่อีย บริษััทร่วม และบริษััทอี่�นที�เกี�ยวข�อีง
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ชื่่�อีบริษััท

การดำารงตำำาแหน่ง

บุญเกียรตำิ
โชื่ควัฒินา

ธรรมรัตำน์
โชื่ควัฒินา

ดร.ธีระพังษั
วิกิตำเศึรษัฐ

อีมร
อีัศึวา
นันท์

นพัพัร
พังษั์เวชื่

ดร.อีนุชื่ตำ
อีนุชื่ิตำา
นุก้ล

สมพัล
ชื่ัยสิริ
โรจน์

มัญชืุ่สา 
ธีรพังษั์  
พัิพััฒิน์

กอีบสุข
แสง
สวัสดิ�

ดร.สุรัตำน์ 
วงศึรัตำน
ภัสสร

ชื่ัยลดา
ตำันตำิ
เวชื่กุล

วิริทธิ�พัล
ชื่ัยถืาวร-
เสถืียร

คณศึร 
สุยะ

นนัทน์

รมิดา 
รัสเซลล์   

มณเีสถืยีร   

กิตำยาภัรณ์
ชื่ัยถืาวร
เสถืียร

บุษับง
มิ�งขวัญ

ย่น

นงลักษัณ์
เตำชื่ะบุญ   
เอีนก

ฐิตำิภั้มิ
โชื่ค

วัฒินา

ณัฐพััฒิน์
เพั็ชื่ร

รัตำนาภัรณ์

โยธิน
สุวรรณ
เกษัร์

42. เพนส์ มาร์เกี็ติติิ�ง แอนด์์ F

ด์ิสทริบุิวัชั�น

43. ร่วัมประโยชน์ A F F

44. ร่วัมอิสสระ F F F

45. ช้อป โกีลบุอล (ประเทศิไทย) F F

46. ด์ับุเบุิ�ลย้ บุี อาร์ อี A F D

47. Canchana International F F

48. ทรานคอสมอส F

49. ร่วัมอิสระด์ีเวัล็อปเมนท์ A F F

50. ด์ับุเบุิ�ลย้ บุี แอล พี A F

51. เทรน ไทม์ เทสติ์ A F

52. ทอฝ่ันพร็อพเพอร์ติี� A D F

53. คิวัพี (ประเทศิไทย) F

54. โชควััฒนา F F F

55. ไลอ้อน (ประเทศิไทย) F

56. ฮ้เวัอร์ (ประเทศิไทย) F

การดำารงตำำาแหน่งขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุมใน
บริษััทย่อีย บริษััทร่วม และบริษััทอี่�นที�เกี�ยวข�อีง

เอีกสารแนบ 1
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รายละเอีียดเกี�ยวกับกรรมการขอีงบริษััทย่อีย

รายละเอีียดเกี�ยวกับกรรมการขอีงบริษััทย่อีย

รายชื่่�อีผู้้�บริหาร
รายชื่่�อีบริษััท

WBRE ITOKIN CANCHANA

1.  นายบุุญเกีียรติิ    โชควััฒนา A A F

2.  นางพัชราภา  ภักีด์ีรัติน์ F

3.  นายสาโรจน์  ม้ลลมัย F

4.  นายณ์ัฐพัฒน์  เพ็ชรรัตินาภรณ์์ D F

5.  นางกีอบุสุข  แสงสวััสด์ิ� F

6.  นางรมิด์า     รัสเซ้ลล์ มณ์ีเสถียร D

7.  นายโยโซ้  ยามานิชิ F

8.  ด์ร.สุรัติน์   วังศิ์รัตินภัสสร F

9.  นางสุพร  ฉันทรัตินรักีษัา F

10.  นายภีมภัทร  ติาละลักีษัมณ์์ F

11.  นายทนงชัย  จงปิยวัรางค์ A

12.  นางผาสุข  รักีษัาวังศิ์ F

13.  นายเวัทิติ  โชควััฒนา F

14.  นายธรรมรัติน์  โชควััฒนา F

หมายเหตำุ : WBRE        =  บุริษััท ด์ับุเบุิ�ลย้ บุี อาร์ อี จำากีัด์ A = ประธานกีรรมกีาร
 ITOKIN       =  บุริษััท ไหมทอง จำากีัด์ D = กีรรมกีารผ้้จัด์กีาร
 CANCHANA  =  CANCHANA INTERNATIONAL CO., LTD F = กีรรมกีาร

เอีกสารแนบ 2
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รายละเอีียดเกี�ยวกับหัวหน�างานตำรวจสอีบภัายใน       

คณ์ะกีรรมกีารติรวัจสอบุ ได้์แต่ิงติั�งนางสาวัศิมจรีย ์แก้ีวัขอมดี์ กีรรมกีารบุริหารและผ้จ้ดั์กีารฝ่า่ยติรวัจสอบุภายในบุริษััท ติรวัจสอบุภายในธรรม
นิติิ จำากีัด์ เป็นหัวัหน้างานติรวัจสอบุภายในของบุริษััท

ปีระวัตำิโดยสังเขปีขอีงหัวหน�างานตำรวจสอีบภัายใน
ชื�อ-นามสกีุล   : นางสาวัศิมจรีย์  แกี้วัขอมด์ี
ติำาแหน่งงานปัจจุบุัน  : กีรรมกีารบุริหารและผ้้จัด์กีารฝ่่ายติรวัจสอบุภายใน
     บุริษััท ติรวัจสอบุภายในธรรมนิติิ จำากีัด์
วัุฒิกีารศิึกีษัา  : ปริญญาติรี คณ์ะมนุษัยศิาสติร์และสังคมศิาสติร์
     เอกีกีารบุัญชี มหาวัิทยาลัยบุ้รพา (บุัญชีบุัณ์ฑิิติ)

     Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) 
ประวััติิกีารฝ่ึกีอบุรมโด์ยสังเขป  : 1. หลักีส้ติร ผ้้ติรวัจสอบุภายใน รุ่น 1-2

     2. หลักีส้ติร กีารประเมินควัามเสี�ยง
     3. หลักีส้ติร COSO 2013 ภาคทฤษัฎีและปฏิิบุัติิ
     4. โครงกีารด์ำารงและปรับุปรุงคุณ์ภาพงานติรวัจสอบุภายในของหน่วัยงาน
     5. แบุบุประเมินตินเองเกีี�ยวักีับุมาติรกีารติ่อติ้านกีารคอร์รัปชัน
     6. แนวัทางกีารสืบุสวัน สอบุสวัน กีารทุจริติ
     7. มาติรฐานสากีลกีารปฏิิบุัติิงานวัิชาชีพกีารติรวัจสอบุภายใน 
        (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
     8. อบุรมเติรียมติัวัสอบุ CIA Part II สภาวัิชาชีพบุัญชี
     9. โครงกีารอบุรม กีารติรวัจสอบุภายใน เพื�อเติรียมติัวัเป็นผ้้ติรวัจสอบุภายในรับุอนุญาติสากีล  
        (Pre CIA) จุฬาลงกีรณ์์มหาวัิทยาลัย
             10. Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors Conference 2018 (มาเลเซ้ีย)

ประสบุกีารณ์์กีารทำางาน : 1. พ.ศิ. 2549 - พ.ศิ. 2551 ผ้้ติรวัจสอบุภายใน บุจ.สอบุบุัญชีธรรมนิติิ
     2. พ.ศิ. 2552 - พ.ศิ. 2553 ผ้้ติรวัจสอบุภายในอาวัุโส บุจ.สอบุบุัญชีธรรมนิติิ
     3. พ.ศิ. 2554 - 3/6/2559   ผ้้ช่วัยผ้้จัด์กีาร บุจ.สอบุบุัญชีธรรมนิติิ

รายละเอีียดเกี�ยวกับหัวหน�างานตำรวจสูอีบภายใน

เอีกสารแนบ 3
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ทรัพย์สูินที�ใช�ในการประกอีบธุุรกิจและรายละเอีียดเกี�ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์สูิน

เอีกสารแนบ 4

ทรัพัย์สินที�ใชื่�ในการปีระกอีบธุรกิจและรายละเอีียดเกี�ยวกับรายการปีระเมินราคาทรัพัย์สิน

1. ทรัพัย์สินที�ใชื่�ในการปีระกอีบธุรกิจ
1.1 ทรัพัย์สินถืาวร สิทธิการเชื่่า และเคร่�อีงหมายการค�า

ปีระเภัท / ลักษัณะทรัพัย์สิน
ลักษัณะ
กรรมสิทธิ�

ระยะเวลาเชื่่า
ที�เหล่อี

ม้ลค่าตำามบัญชื่ี
(ล�านบาท)

ภัาระผู้้กพััน

1. ที�ด์ิน   213 แปลง ในกีรุงเทพมหานครและติ่างจังหวััด์ เป็นเจ้าของ - 1,902.58 ไม่มี

          รวัมเน้�อที�ด์ิน 92ไร่  3 งาน 37.65 ติารางวัา

2. อาคาร 

2.1 อาคาร

ที�ติั�ง     111 แห่ง ในกีรุงเทพมหานครและติ่างจังหวััด์ เป็นเจ้าของ - 177.58 ไม่มี

2.2 อาคารชุด์

ที�ติั�ง     - 1 แห่ง จำานวัน  11 ห้อง ในประเทศิไทย เป็นเจ้าของ -  (กี) ไม่มี

         - 1 แห่ง จำานวัน   3 ห้อง ในประเทศิไทย เป็นเจ้าของ - 5.3 ไม่มี

         - 5 แห่ง จำานวัน   5 ห้อง ในติ่างประเทศิ เป็นเจ้าของ/

สัญญาเช่า - 11.6 ไม่มี

ระยะยาวั

3. สิทธิกีารเช่า 7 แห่ง ในกีรุงเทพมหานครและติ่างจังหวััด์ ทำาสัญญาเช่า  1 ปี 10.02 ไม่มี

ระยะยาวัติั�งแติ่10 ถึง 8 ปี

ปี ถึง 33 ปี  

4. เครื�องหมายกีารค้า 

- ติรากีุ๊งกีิ�งและย้มี ประเภทสินค้าบุะหมี�กีึ�งสำาเร็จร้ป อายุสิทธิ 10 ปี - - ไม่มี

  วัุ้นเส้นกีึ�งสำาเร็จร้ป ขนมอบุกีรอบุ ล้กีกีวัาด์

  ถั�วัเคลือบุนำ�าติาล มันฝ่รั�งทอด์กีรอบุ ถั�วัอบุกีรอบุ

- ติรา ST. Andrew ประเภทสินค้าผ้าเช็ด์ติัวั  อายุสิทธิ 10 ปี  3 ปี ถึง 7 ปี 0.16 ไม่มี

  เสื�อผ้าเครื�องแติ่งกีาย ติุ๊กีติา

- เครื�องหมายกีารค้ารวัม 48 เครื�องหมาย ประกีอบุด์้วัย  อายุสิทธิ 10 ปี 5 ปี ถึง 9 ปี 0.06 ไม่มี

  CHAMP DE COURSE , GYM , UNIWEAR ฯลฯ

- เครื�องหมายกีารค้า BSC Corn Soy,BSC, Honei V อายุสิทธิ 10 ปี 4 ปี  ถึง 9 ปี 0.88 ไม่มี

- เครื�องหมายกีารค้าแพร่กีระจายเสียงทางโทรทัศิน์ อายุสิทธิ 10 ปี 4 ปี  ถึง 9 ปี 0.05 ไม่มี

  S Channel,Shop Smart,ThailandBest

- เครื�องหมายกีารค้า MAXIMUS, WHITE ELEPHANT,      อายุสิทธิ 10 ปี 4 ปี  ถึง 8 ปี 0.66 ไม่มี

  ATOMS, Cool Metropolis, SL Streamline ฯลฯ
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1.2 อีสังหาริมทรัพัย์เพั่�อีการลงทุน

ปีระเภัท / ลักษัณะทรัพัย์สิน
ลักษัณะ
กรรมสิทธิ�

ระยะเวลาเชื่่า
ที�เหล่อี

ม้ลค่าตำามบัญชื่ี
(ล�านบาท)

ภัาระผู้้กพััน

1. ที�ด์ิน   187 แปลง ในกีรุงเทพมหานครและติ่างจังหวััด์ เป็นเจ้าของ - 1,202.01 ไม่มี

          รวัมเน้�อที�ด์ิน 569 ไร่  2 งาน  25.26  ติารางวัา

2. อาคาร

   ที�ติั�ง    46 แห่ง ในกีรุงเทพมหานครและติ่างจังหวััด์ เป็นเจ้าของ - 142.46 ไม่มี

ชื่่�อี
บริษััทปีระเมิน

ชื่่�อี
ผู้้�ปีระเมินหลัก

วัตำถืุปีระสงค์การปีระเมิน วันที�ในรายงาน รายละเอีียด
อีสังหาริมทรัพัย์

ราคาปีระเมิน 
(ล�านบาท)

บุริษััท เอเจนซ้ี� นาย เอกีชัย มีกีารติีราคาใหม่ทุกีๆ 5 ปี 29 พฤศิจิกีายน 2564 1. ที�ด์ิน 187 แปลง 4,786.71

ฟอร์ เรียลเอสเติท เปลี�ยนโพธิ� ติามนโยบุายกีารประเมินม้ลค่า    ในกีรุงเทพมหานคร

แอฟแฟร์ส จำากีัด์ อสังหาริมทรัพย์เพื�อกีารลงทุน    และติ่างจังหวััด์ 

ของบุริษััท    รวัมเน้�อที�ด์ิน 

   569 ไร่ 2 งาน

   25.26 ติารางวัา

2. อาคาร 46 แห่ง 390.42

   ในกีรุงเทพมหานคร

   และติ่างจังหวััด์

ทรัพย์สูินที�ใช�ในการประกอีบธุุรกิจและรายละเอีียดเกี�ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์สูิน

หมายเหตำุ : "ม้ลค่าตำามบัญชื่ี" หมายถืึง ราคาซ่�อี หัก ค่าเส่�อีมราคาสะสม (ถื�ามี)
            (ก)  ตำัดค่าเส่�อีมราคาเตำ็มม้ลค่าแล�ว

2. รายละเอีียดเกี�ยวกับรายการการปีระเมินราคาทรัพัย์สิน
ในระหวั่างปี 2564 บุริษััทมีกีารประเมินม้ลค่ายุติิธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อกีารลงทุน โด์ยในปี 2564
ได์้ปรับุลด์ม้ลค่าด์้อยค่าลงจำานวัน  83.29 ล้านบุาท ติามผลกีารประเมินจากีผ้้ประเมินที�ได้์รับุกีารรับุรองจากีสำานักีงานคณ์ะกีรรมกีารกีำากีับุ 

หลักีทรัพย์และติลาด์หลักีทรัพย์(กี.ล.ติ.)

หมายเหตุุ การประเมิน้ำได้้จัด้ทำำาขึ้้�น้ำล่่วังหน้ำ้าก่อน้ำการทำำารายการไม่เกิน้ำ 6 เด้ือน้ำ

เอีกสารแนบ 4
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นโยบายและแนวปีฏิิบัตำิด�านการกำากับด้แลกิจการ 
กฎบัตำรคณะกรรมการชืุ่ดย่อีย และรายงานคณะกรรมการชืุ่ดย่อีย 

รายงานคณะกรรมการชืุ่ดย่อีย 
รายงานคณ์ะกีรรมกีารชุด์ย่อย สำาหรับุปี 2564 ด์ังนี�

•  รายงานคณ์ะกีรรมกีารสรรหา  เอกีสารแนบุ 5.1
•  รายงานคณ์ะกีรรมกีารพิจารณ์าค่าติอบุแทน เอกีสารแนบุ 5.2
•  รายงานคณ์ะกีรรมกีารบุริหารควัามเสี�ยง เอกีสารแนบุ 5.3
•  รายงานคณ์ะกีรรมกีารธรรมาภิบุาล  เอกีสารแนบุ 5.4
•  รายงานคณ์ะกีรรมกีารติรวัจสอบุ  เอกีสารแนบุ 6

เปีิดเผู้ยไว�บนเว็บไซตำ์ขอีงบริษััท ที� www.icc.co.th 
1.  หลักีกีารกีำากีับุด์้แลกีิจกีารที�ด์ี (ฉบุับุปรับุปรุงใหม่) http://investor.icc.co.th/wp-content/uploads/2020/05/CG-Code-ไทย.pdf 

-  นโยบุายกีารกีำากีับุด์้แลกีิจกีารที�ด์ี
-  หลักีกีารกีำากีับุด์้แลกีิจกีารที�ด์ี 8 หลักีปฏิิบุัติิ
-  จริยธรรมในกีารด์ำาเนินธุรกีิจ
-  จรรยาบุรรณ์กีรรมกีารบุริษััท ผ้้บุริหาร และพนักีงาน

2.  นโยบุายติ่อติ้านกีารคอร์รัปชัน และข้อปฏิิบุัติิติามนโยบุายติ่อติ้านกีารคอร์รัปชัน  
    http://investor.icc.co.th/wp-content/uploads/2019/05/นโยบุายติ่อติ้านคอร์รัปชั�น.pdf 
3.  สารแสด์งเจตินารมณ์์ติ่อติ้านกีารคอร์รัปชัน จากีกีรรมกีารผ้้อำานวัยกีาร  
    http://investor.icc.co.th/wp-content/uploads/2022/03/สารจากีผ้้บุริหาร.pdf 
4.  กีฎบุัติรคณ์ะกีรรมกีาร http://investor.icc.co.th/index.php/th/charter-Th/   

1.  กีฎบุัติรคณ์ะกีรรมกีารบุริษััท
2.  กีฎบุัติรคณ์ะกีรรมกีารติรวัจสอบุ
3.  กีฎบุัติรคณ์ะกีรรมกีารสรรหา
4.  กีฎบุัติรคณ์ะกีรรมกีารพิจารณ์าค่าติอบุแทน
5.  กีฎบุัติรคณ์ะกีรรมกีารบุริหารควัามเสี�ยง
6.  กีฎบุัติรคณ์ะกีรรมกีารธรรมาภิบุาล
7.  กีฎบุัติรคณ์ะกีรรมกีารบุริหาร

เอีกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิิบัตำิด�านการกำากับด้แลกิจการ 

http://www.icc.co.th
http://investor.icc.co.th/wp-content/uploads/2020/05/CG-Code-ไทย.pdf
http://investor.icc.co.th/wp-content/uploads/2019/05/นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น.pdf
http://investor.icc.co.th/wp-content/uploads/2022/03/สารจากผู้บริหาร.pdf
http://investor.icc.co.th/index.php/th/charter-Th/
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รายงานคณะกรรมการสรรหา

คณ์ะกีรรมกีารสรรหา บุริษััท ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล จำากีัด์  (มหาชน) ประกีอบุด์้วัย นายธรรมรัติน์ โชควััฒนา เป็นประธานกีรรมกีาร
สรรหา นายบุุณ์ยสิทธิ� โชควััฒนา นายบุุญเกีียรติิ โชควััฒนา นาย มน้ ลีลานุวััฒน์ และนางสาวัมัญชุสา ธีรพงษั์พิพัฒน์ เป็นกีรรมกีารสรรหา

คณ์ะกีรรมกีารสรรหาได์้ปฏิิบัุติิหน้าที�ติามที�ได้์รับุมอบุหมายจากีคณ์ะกีรรมกีารบุริษััท ติามที�ได้์กีำาหนด์ไว้ัในกีฎบัุติรของคณ์ะกีรรมกีารสรรหา  
มีหน้าที�สรรหาบุุคคลที�มีคุณ์สมบัุติิเหมาะสม มีควัามร้้ ควัามสามารถและเชี�ยวัชาญจากีหลายสาขาวิัชาชีพ เข้าด์ำารงติำาแหน่งกีรรมกีารบุริษััท คณ์ะ
กีรรมกีารสรรหาได์้กีำาหนด์หลักีเกีณ์ฑิ์และวัิธีกีารในกีารสรรหาโด์ยใช้ Board Skill Matrix และรายชื�อบุุคคลที�มีควัามสามารถในกีารเป็นกีรรมกีารบุริษััท
จด์ทะเบุยีน (Chartered Directors) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบุนักีรรมกีารบุริษััทไทย (IOD) เพื�อพจิารณ์าสรรหาบุุคคลที�มคีณุ์วัฒุแิละคณุ์สมบุตัิทีิ�สอด์คลอ้ง
กีับุกีลยุทธ์ในกีารด์ำาเนินธุรกีิจของบุริษััท กีารเปลี�ยนแปลงทางเศิรษัฐกีิจ  กีารเข้ามามีบุทบุาทอย่างมากีของเทคโนโลยีสารสนเทศิ และแนวัโน้มธุรกีิจ
คา้ปลีกีที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวัด์เรว็ั มคีวัามหลากีหลายทั�งด์า้นควัามร้ค้วัามสามารถ ประสบุกีารณ์ ์รวัมทั�งไมจ่ำากีดั์เพศิ และวัยัวัฒุ ิติลอด์จนไมม่ลีกัีษัณ์ะ
ติ้องห้ามติามกีฎหมาย และข้อบุังคับุของบุริษััท และได์้เปิด์โอกีาสให้ผ้้ถือหุ้นทุกีรายมีส่วันร่วัมในกีารเสนอชื�อบุุคคลเพื�อเป็นกีรรมกีารบุริษััทล่วังหน้า
กี่อนวัันประชุมสามัญผ้้ถือหุ้น ซ้ึ�งปรากีฏิวั่าในปี 2564 ไม่มีผ้้ถือหุ้นเสนอชื�อบุุคคลเพื�อรับุกีารพิจารณ์าเลือกีติั�งเป็นกีรรมกีารบุริษััทแติ่อย่างใด์ 

ในปี 2564 คณ์ะกีรรมกีารสรรหามีกีารประชุมจำานวัน 4 ครั�ง โด์ยคณ์ะกีรรมกีารสรรหา (ไม่รวัมกีรรมกีารที�มีส่วันได์้เสีย) เข้าร่วัมประชุมครบุ
เปน็องค์ประชมุ ได์พ้จิารณ์าสรรหาบุุคคลที�มคีณุ์สมบุตัิติิามหลกัีเกีณ์ฑ์ิและสอด์คล้องกัีบุกีลยุทธ์ในกีารด์ำาเนนิธุรกีจิของบุริษััท รวัมทั�งได์พ้จิารณ์าทบุทวัน
กีฎบุัติรคณ์ะกีรรมกีารสรรหาเป็นประจำาทุกีปี 

  (นายธรรมรัติน์  โชควััฒนา)
     ประธานกีรรมกีารสรรหา

 เอีกสารแนบ 5.1

รายงานคณะกรรมการสูรรหา
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รายงานคณะกรรมการพัิจารณาค่าตำอีบแทน

คณ์ะกีรรมกีารพิจารณ์าค่าติอบุแทน  บุริษัทั ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล จำากีัด์ (มหาชน) ประกีอบุด์้วัยนายบุญุเกีียรติิ  โชควััฒนา เป็นประธาน
กีรรมกีารพิจารณ์าค่าติอบุแทน นายธรรมรัติน์ โชควััฒนา และนางสาวัมัญชุสา ธีรพงษั์พิพัฒน์ เป็นกีรรมกีารพิจารณ์าค่าติอบุแทน

คณ์ะกีรรมกีารพิจารณ์าค่าติอบุแทนได์้ปฏิิบัุติิหน้าที�ติามที�ได์้รับุมอบุหมายจากีคณ์ะกีรรมกีารบุริษััท ติามที�ได์้กีำาหนด์ไวั้ในกีฎบัุติรของคณ์ะ
กีรรมกีารพิจารณ์าค่าติอบุแทน มีหน้าที�หลักีด์ังนี�

1. เสนอนโยบุายและหลักีเกีณ์ฑิ์กีารกีำาหนด์ค่าติอบุแทนสำาหรับุกีรรมกีารบุริษััท กีรรมกีารชุด์ย่อย และผ้้บุริหารระด์ับุส้ง ที�เป็นธรรมและสม
เหติุสมผล เน้�องจากีค่าติอบุแทนเป็นปัจจัยสำาคัญในกีารเชิญชวัน และรักีษัาบุุคลากีรที�มีควัามร้้ควัามสามารถให้อย้่ค้่องค์กีร อีกีทั�งยังเป็นเครื�องมือที�
ช่วัยสร้างแรงจ้งใจให้เกีิด์ประสิทธิภาพกีารทำางาน

2. พิจารณ์าจัด์สรรค่าติอบุแทนแกี่กีรรมกีารบุริษััท กีรรมกีารชุด์ย่อยติ่างๆ เป็นรายบุุคคล ให้อย้่ในระด์ับุที�เหมาะสม โด์ยคำานึงถึงอำานาจหน้าที�   
ควัามรับุผิด์ชอบุ และเปรียบุเทียบุกีับุอุติสาหกีรรมประเภทเด์ียวักีัน ภายในวังเงินที�ผ้้ถือหุ้นอนุมัติิ เพื�อนำาเสนอติ่อที�ประชุมคณ์ะกีรรมกีารบุริษััท 

ในปี 2564 คณ์ะกีรรมกีารพิจารณ์าค่าติอบุแทนมีกีารประชุมจำานวัน 3 ครั�ง โด์ยกีรรมกีารพิจารณ์าค่าติอบุแทนเข้าร่วัมประชุมครบุทุกีท่าน รวัม
ทั�งได้์พิจารณ์าทบุทวันกีฎบัุติรคณ์ะกีรรมกีารพิจารณ์าค่าติอบุแทนเป็นประจำาทุกีปี และได้์เปิด์เผยค่าติอบุแทนของกีรรมกีารบุริษััท กีรรมกีารชุด์ย่อย  
และผ้้บุริหาร ไวั้ในแบุบุแสด์งรายกีารข้อม้ลประจำาปี/ รายงานประจำาปี  2564 (แบุบุ 56-1 One Report) แล้วั ซ้ึ�งคณ์ะกีรรมกีารพิจารณ์าค่าติอบุแทน
ได์้พิจารณ์าแล้วัเห็นวั่า มีควัามเหมาะสม สอด์คล้องกีับุหน้าที�ควัามรับุผิด์ชอบุ และเป็นไปติามนโยบุายของบุริษััท 

 (นายบุุญเกีียรติิ  โชควััฒนา)
        ประธานกีรรมกีารพิจารณ์าค่าติอบุแทน

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตำอีบแทน

เอีกสารแนบ 5.2
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

คณ์ะกีรรมกีารบุริษััท ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล จำากีัด์ (มหาชน) เห็นควัามสำาคัญของกีารบุริหารควัามเสี�ยงขององค์กีร จึงได์้แติ่งติั�งคณ์ะ
กีรรมกีารบุริหารควัามเสี�ยง ประกีอบุด์้วัยนายอมร อัศิวัานันท์ เป็นประธานคณ์ะกีรรมกีาร นายธรรมรัติน์ โชควััฒนา นางสาวัมัญชุสา ธีรพงษั์พิพัฒน์ 
นายวิัริทธิ�พล ชัยถาวัรเสถียร นายโยธิน สุวัรรณ์เกีษัร์ นางสาวัเยาวัลักีษัณ์์ นามกีรณ์์ ด์ร.จีรภัทร เจริญชัยกีรณ์์ เป็นกีรรมกีาร และนางด์วังฤดี์ มิลินทางก้ีร 
เป็นกีรรมกีารเลขานุกีาร  

ในปี 2564 คณ์ะกีรรมกีารบุริหารควัามเสี�ยง ได์้มุ่งเน้นกีารเพิ�มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกีารบุริหารควัามเสี�ยงในระด์ับุปฏิิบุัติิกีาร โด์ย
ประเมนิควัามเสี�ยงด์้านขั�นติอนกีารปฏิิบุตัิ ิ (Operational Risk) ควัามเสี�ยงด์้านระบุบุเทคโนโลยสีารสนเทศิ  ควัามเสี�ยงกีารทจุริติภายในองค์กีร  (Fraud 
Risk) ควัามเสี�ยงกีารทุจรติิคอร์รปัชัน (Corruption Risk) ควัามเสี�ยงกีารทุจรติิคอร์รปัชันในบุริษััทย่อย ฯลฯ โด์ยได้์กีำาหนด์วิัธกีีารด์ำาเนินกีาร กีารติดิ์ติาม 
และสร้างเครื�องมือเพื�อสนับุสนุนกีารด์ำาเนินกีารให้บุรรลุติามวััติถุประสงค์ที�วัางไวั้ เพื�อให้บุุคลากีรในองค์กีรสามารถปฏิิบุัติิงานและลด์ควัามเสี�ยงติ่างๆ 
ได์้อย่างมีประสิทธิผล นอกีจากีนั�น บุริษััทฯ ได์้วั่าจ้างที�ปรึกีษัาเพื�อปรับุปรุงระบุบุกีารควับุคุมด์้แลข้อม้ลส่วันบุุคคล ให้มั�นใจวั่าบุริษััทฯ ปฏิิบัุติิงาน
สอด์คล้องกีับุพระราชบุัญญัติิคุ้มครองข้อม้ลส่วันบุุคคล พ.ศิ. 2562

ในปี 2564  คณ์ะกีรรมกีารบุริหารควัามเสี�ยง มีกีารประชุมทั�งหมด์ 12 ครั�ง โด์ยด์ำาเนินกีารประเด์็นติ่างๆ ด์ังนี�
1. พจิารณ์าทบุทวันกีฎบุตัิรคณ์ะกีรรมกีารบุรหิารควัามเสี�ยง เพื�อใหม้ั�นใจวัา่สอด์คลอ้ง เหมาะสม และสนบัุสนนุใหอ้งคก์ีร สามารถบุรหิารควัาม

เสี�ยงได์้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ให้ควัามเห็นประเด์็นและขอบุเขติควัามเสี�ยงขององค์กีร ได์้แกี่ ควัามเสี�ยงด์้านกีารปฏิิบุัติิกีาร ควัามเสี�ยงด์้านระบุบุเทคโนโลยีสารสนเทศิ  

ควัามเสี�ยงด์้านกีารทุจริติ  ควัามเสี�ยงด์้านกีารทุจริติคอร์รัปชัน  ควัามเสี�ยงด์้านกีารทุจริติคอร์รัปชันของบุริษััทย่อย  ควัามเสี�ยงด์้านกีารด์้แลข้อม้ลส่วัน
บุุคคล ควัามเสี�ยงจากีปจัจยัภายนอกี เชน่ ควัามผนัผวันของคา่เงนิ ควัามเสี�ยงด์า้นกีารเงนิ ควัามเสี�ยงผลกีระทบุจากีค้แ่ขง่ Market Trend ที�เปลี�ยนแปลง
ไปส้่ติลาด์ Online มากีขึ�น และควัามเสี�ยงจากีสถานกีารณ์์กีารแพร่ระบุาด์ COVID-19 เป็นติ้น

3. ติิด์ติามและแนะนำาให้ฝ่่ายจัด์กีารวัิเคราะห์ผลกีระทบุจากีปัจจัยติ่างๆ ทั�งปัจจัยภายนอกี และปัจจัยภายในที�อาจส่งผลกีระทบุติ่อกีารทำางาน
ขององค์กีร เพื�อปรับุเปลี�ยนกีารด์ำาเนินกีารให้ทันติ่อกีารเปลี�ยนแปลง ลด์ผลกีระทบุจากีควัามเสี�ยงด์ังกีล่าวั

4. รายงานผลกีารด์ำาเนินกีารติ่อคณ์ะกีรรมกีารติรวัจสอบุ และคณ์ะกีรรมกีารบุริษััท อย่างติ่อเน้�อง สมำ�าเสมอ
คณ์ะกีรรมกีารบุริหารควัามเสี�ยงมีควัามมั�นใจวั่า บุริษััทฯ มีกีารบุริหารควัามเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพ สอด์คล้องกัีบุระบุบุควับุคุมภายใน และ

แนวัทางกีารกีำากีับุด์้แลกีิจกีารที�ด์ี 

 (นายอมร อัศิวัานันท์)
              ประธานกีรรมกีารบุริหารควัามเสี�ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสูี�ยง

เอีกสารแนบ 5.3เอีกสารแนบ 5.3



215บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานคณะกรรมการธรรมาภัิบาล

คณ์ะกีรรมกีารธรรมาภิบุาล บุริษััท ไอ.ซี้.ซี้. อินเติอร์เนชั�นแนล จำากัีด์ (มหาชน) ประกีอบุด้์วัย นายนพพร พงษ์ัเวัช เป็นประธานกีรรมกีารธรรมา- 
ภิบุาล นางสาวัมัญชุสา ธีรพงษ์ัพิพัฒน์ นางชัยลด์า ตัินติิเวัชกุีล นายณั์ฐพัฒน์ เพ็ชรรัตินาภรณ์์ และนางด์วังฤดี์ มิลินทางก้ีร เป็นกีรรมกีารธรรมาภิบุาล  

คณ์ะกีรรมกีารธรรมาภิบุาลได์้ปฏิิบุัติิหน้าที�ติามควัามรับุผิด์ชอบุที�ได์้รับุมอบุหมายจากีคณ์ะกีรรมกีารบุริษััท   ซ้ึ�งกีำาหนด์ไวั้ในกีฎบุัติรของคณ์ะ
กีรรมกีารธรรมาภิบุาล โด์ยมีหน้าที�ควัามรับุผิด์ชอบุด์้านกีารกีำากีับุด์้แลกีิจกีารที�ด์ี มีกีารบุริหารจัด์กีารอย่างโปร่งใส เปิด์เผย ติรวัจสอบุได์้ มีควัามเป็น
ธรรมกีับุผ้้มีส่วันได์้เสียทุกีกีลุ่ม และมีกีารเจริญเติิบุโติอย่างยั�งยืน

ในปี 2564 คณ์ะกีรรมกีารธรรมาภิบุาลมีกีารประชุมรวัม 3 ครั�ง ซ้ึ�งกีรรมกีารเข้าร่วัมประชุมคิด์เป็นร้อยเปอร์เซ้็นติ์ สรุปสาระสำาคัญ ด์ังนี�
• ทบุทวันหลักีกีารกีำากีับุด์้แลกีิจกีารที�ด์ีของบุริษััท รวัมทั�งส่งเสริมและติิด์ติามให้มีกีารปฏิิบุัติิติามหลักีกีารกีำากีับุด์้แลกีิจกีารที�ด์ี สำาหรับุบุริษััท

จด์ทะเบุียน ปี 2560 (CG Code) เพื�อประโยชน์ในกีารสร้างคุณ์ค่าให้กีิจกีาร และเห็นชอบุกีับุหลักีกีารที�ใช้ในปัจจุบุัน ยังมีควัามเหมาะสม
ติามบุริบุททางธุรกิีจของบุริษััท พร้อมเปิด์เผยในแบุบุแสด์งรายกีารข้อม้ลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบุบุ 56-1 One Report) ของบุริษััท

• กีำากีับุด์้แลให้จัด์ทำา “นโยบุายและหลักีปฏิิบุัติิ” ติามหลักีกีารกีำากีับุด์้แลกีิจกีารที�ด์ี ปี 2560 (CG Code) เป็นลายลักีษัณ์์อักีษัร พร้อมด์้แล
ติิด์ติามให้ปฏิิบุัติิติามนโยบุายและแผนงานที�วัางไวั้

• ด์แ้ลและสนับุสนนุใหบุ้รษัิัทฯ มกีีารปฏิบัิุติติิามหลกัีกีารกีำากีบัุด์แ้ลกีจิกีารที�ด์ ีสง่ผลใหบุ้รษัิัทฯ ได์ร้บัุผลประเมนิกีารกีำากีบัุด์แ้ลกิีจกีารในระด์บัุ  
“ด์ีเลิศิ” ติิด์ติ่อกีันเป็นปีที� 5 ในโครงกีารสำารวัจกีารกีำากีับุด์้แลกีิจกีารบุริษััทจด์ทะเบุียนไทยประจำาปี 2564 

• ทบุทวันและให้ควัามเห็นชอบุกีับุวัิสัยทัศิน์และพันธกีิจ ของบุริษััท
• ทบุทวันและให้ควัามเห็นชอบุกีับุนโยบุายติ่อติ้านกีารคอร์รัปชันของบุริษััท และข้อปฏิิบุัติิติามนโยบุายติ่อติ้านกีารคอร์รัปชัน เพื�อให้บุริษััทฯ 

มีกีารกีำากีับุด์้แลกีิจกีารที�ด์ี พร้อมติิด์ติามให้มีกีารปฏิิบุัติิติามแผนที�วัางไวั้
• กีำากีบัุด์แ้ลและใหค้วัามเหน็ชอบุกีบัุนโยบุายกีารกีำากีบัุด์แ้ลและกีารบุรหิารบุรษัิัทยอ่ยและบุรษัิัทรว่ัม และขอ้ปฏิบิุตัิติิามนโยบุายกีารกีำากีบัุด์แ้ล

และกีารบุริหารบุริษััทย่อย และบุริษััทร่วัม พร้อมติิด์ติามให้มีกีารปฏิิบุัติิติามแผนที�วัางไวั้
• ทบุทวันและให้ควัามเห็นชอบุกีับุระเบุียบุปฏิิบุัติิเกีี�ยวักีับุอำานาจอนุมัติิ เพื�อให้สอด์คล้องและเหมาะสมกีับุกีารปฏิิบุัติิงานในปัจจุบุัน
• กีำากีับุด์้แลให้มีกีารกีำาหนด์หลักีเกีณ์ฑิ์และระยะเวัลากีารเปิด์โอกีาสให้ผ้้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบุียบุวัาระกีารประชุม และเสนอชื�อบุุคคลเพื�อ

เข้ารับุกีารพิจารณ์าเลือกีติั�งเป็นกีรรมกีารบุริษััท ล่วังหน้ากี่อนกีารประชุมสามัญผ้้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 ติั�งแติ่วัันที� 1 - 30 ธันวัาคม 2564
• กีำากีับุด์้แลให้มีกีารรายงานกีารถือครองหลักีทรัพย์ของกีรรมกีารและผ้้บุริหาร  ติามแนวัปฏิิบุัติิของสำานักีงาน กี.ล.ติ. 
• ทบุทวันและให้ควัามเห็นชอบุกีับุแบุบุประเมินผลกีารปฏิิบุัติิงานของคณ์ะกีรรมกีารบุริษััททั�งคณ์ะ และรายบุุคคล คณ์ะกีรรมกีารชุด์ย่อย 

ทุกีคณ์ะ และแบุบุประเมินผลงานของ CEO ประจำาปี 2564 เพื�อให้คณ์ะกีรรมกีารร่วัมกีันพิจารณ์าทบุทวันผลงาน ปัญหา และอุปสรรคติ่างๆ 
เพื�อเพิ�มประสิทธิผลของคณ์ะกีรรมกีารมากียิ�งขึ�น

• กีำากีบัุด์แ้ลใหม้กีีารทบุทวันและแกีไ้ขเพิ�มเติมิกีฎบุตัิรคณ์ะกีรรมกีารบุรษัิัท และคณ์ะกีรรมกีารชดุ์ยอ่ยทกุีคณ์ะ เพื�อใหเ้หมาะสมกีบัุสถานกีารณ์์
ปัจจุบุัน

• รายงานผลกีารด์ำาเนินงานติ่อคณ์ะกีรรมกีารบุริษััท อย่างติ่อเน้�องสมำ�าเสมอ 

 (นายนพพร พงษั์เวัช)
        ประธานกีรรมกีารธรรมาภิบุาล

รายงานคณะกรรมการธุรรมาภิบาล

เอีกสารแนบ 5.4เอีกสารแนบ 5.4



216 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

รายงานคณะกรรมการตำรวจสอีบ

คณ์ะกีรรมกีารติรวัจสอบุบุริษััท ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล จำากีัด์ (มหาชน) ประกีอบุด์้วัย ด์ร. ธีระพงษั์ วัิกีิติเศิรษัฐ เป็นประธานกีรรมกีาร
ติรวัจสอบุ นายอมร อัศิวัานันท์ นายนพพร พงษั์เวัช และ ด์ร. อนุชิติ อนุชิติานุกี้ล เป็นกีรรมกีารติรวัจสอบุ และนางด์วังฤด์ี มิลินทางกี้ร เป็นเลขานุกีาร
คณ์ะกีรรมกีารติรวัจสอบุ มีหน้าที�กีำากีับุด้์แลรายงานงบุกีารเงินให้มีควัามถ้กีต้ิองเชื�อถือได้์จัด์ให้มีระบุบุกีารควับุคุมภายในและกีารบุริหารจัด์กีารควัาม
เสี�ยงที�เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เสนอให้บุริษััทฯ แต่ิงตัิ�ง หรือเพิกีถอน ผ้้ติรวัจสอบุบัุญชี และปฏิิบัุติิงานอื�นที�คณ์ะกีรรมกีารบุริษััทมอบุหมาย 

ในปีพ.ศิ. 2564 คณ์ะกีรรมกีารติรวัจสอบุได์้ประชุมร่วัมกีัน จำานวัน 13 ครั�ง โด์ยได์้เชิญผ้้อำานวัยกีารฝ่่ายบุัญชีกีารเงิน ผ้้อำานวัยกีารฝ่่ายที�
เกีี�ยวัข้อง ผ้้แทนของสำานักีงานสอบุบุัญชี บุริษััท เคพีเอ็มจี ภ้มิไชย สอบุบุัญชี จำากีัด์ และบุริษััท ติรวัจสอบุภายในธรรมนิติิ จำากีัด์ ซ้ึ�งเป็นบุริษััทที�ได์้
รับุมอบุหมายให้ปฏิิบุัติิงานติรวัจสอบุภายในของบุริษััท ติั�งแติ่ปี พ.ศิ. 2547 เข้าร่วัมประชุมในวัาระที�เกีี�ยวัข้อง เพื�อพิจารณ์าแลกีเปลี�ยนข้อคิด์เห็นและ
ควัามครบุถ้วันถ้กีต้ิองของข้อม้ลที�แสด์งในงบุกีารเงิน และงบุกีารเงินรวัมของบุริษััท และบุริษััทย่อย ระบุบุกีารควับุคุมภายในของบุริษััท รายกีารระหว่ัางกัีน 
กีารบุริหารควัามเสี�ยง กีารเปิด์เผยข้อม้ลทางกีารเงินของบุริษััท และมีสาระสำาคัญติ่อไปนี�

1) เห็นด์้วัยกีับุข้อสรุปของผ้้แทนสำานักีงานสอบุบุัญชี บุริษััท เคพีเอ็มจี ภ้มิไชย สอบุบุัญชี จำากีัด์ วั่างบุกีารเงินของบุริษััท และงบุกีารเงินรวัม
ของบุริษััท และบุริษััทย่อย มีควัามถ้กีติ้องในสาระสำาคัญติามมาติรฐานกีารบุัญชีล่าสุด์ ติามที�ปรากีฏิในรายงานของผ้้สอบุบุัญชีในรายงานประจำาปี  

2) มีควัามเห็นร่วัมกีันกีับุบุริษััท ติรวัจสอบุภายในธรรมนิติิ จำากีัด์ วั่าบุริษััท ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล จำากีัด์ (มหาชน) และบุริษััทย่อย มี
ระบุบุกีารควับุคุมภายในและกีารบุริหารจัด์กีารควัามเสี�ยงที�เพียงพอและเหมาะสม ติามที�ปรากีฏิในรายงานควัามเพียงพอของระบุบุกีารควับุคุมภายใน
ของบุรษัิัท ติรวัจสอบุภายในธรรมนติิ ิจำากีดั์ ภายใติห้ลกัีเกีณ์ฑิที์�สำานกัีงานคณ์ะกีรรมกีารกีำากีบัุหลกัีทรพัยแ์ละติลาด์หลกัีทรพัยก์ีำาหนด์ รวัมทั�งใหค้วัาม
เห็นชอบุแผนกีารติรวัจสอบุประจำาปีของบุริษััท ประเมินและด์้แลให้ผ้้ด์ำารงติำาแหน่งหัวัหน้างานติรวัจสอบุภายในมีประสบุกีารณ์์ ควัามร้้และกีารอบุรมที�
เหมาะสม ติลอด์จนให้คำาแนะนำาในกีารปฏิิบุัติิงานเพื�อให้มีกีารปรับุปรุงให้เกีิด์ประสิทธิภาพในกีารทำางานมากียิ�งขึ�น 

3) พิจารณ์ารายกีารระหวั่างกีัน บุนพื�นฐานของควัามโปร่งใสของรายกีาร ผลประโยชน์ที�คาด์หวัังของบุริษััท ไอ. ซ้ี. ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล 
จำากัีด์ (มหาชน) ติามสภาวัะของติลาด์ และควัามขัด์แย้งของผลประโยชน์ระหวั่างผ้้ที�เกีี�ยวัข้อง และได์้เสนอให้คณ์ะกีรรมกีารบุริษััทพิจารณ์าอนุมัติิ
รายกีารระหวั่างกีันรวัมทั�งหมด์ 21 รายกีาร ทั�งนี� เพื�อให้มั�นใจวั่าเป็นธุรกีรรมที�มีควัามโปร่งใส สมเหติุสมผลและปกีป้องผลประโยชน์ของบุริษััทและผ้้
ถือหุ้น โด์ยในปี 2564 ไม่มีรายกีารเกีี�ยวัโยงกีัน หรือรายกีารที�อาจมีควัามขัด์แย้งทางผลประโยชน์ที�มีนัยสำาคัญติามข้อกีำาหนด์

4) พิจารณ์าเสนอแติ่งติั�งผ้้สอบุบุัญชีและค่าติอบุแทน โด์ยพิจารณ์าควัามร้้ควัามสามารถ ประสบุกีารณ์์ และควัามเป็นอิสระในกีารปฏิิบุัติิหน้าที�  
เสนอคณ์ะกีรรมกีารบุริษััทเพื�อขออนุมัติิติ่อที�ประชุมผ้้ถือหุ้น แติ่งติั�งผ้้สอบุบุัญชีของบุริษััท และบุริษััทย่อยประจำาปี 2565 พร้อมค่าติอบุแทน

5) พิจารณ์าทบุทวันกีฎบุัติรคณ์ะกีรรมกีารติรวัจสอบุ รวัมทั�งประเมินผลกีารปฏิิบุัติิหน้าที�ด์้วัยตินเองของคณ์ะกีรรมกีารติรวัจสอบุ
6) พจิารณ์าสอบุทานกีารปฏิบัิุติงิานติามระบุบุงานที�กีำาหนด์ไว้ั ซึ้�งบุริษััทฯ มกีีารปฏิบัิุติติิาม พ.ร.บุ. หลักีทรัพย์และติลาด์หลกัีทรัพย์ ขอ้กีำาหนด์

ของ กี.ล.ติ. และติลาด์หลักีทรัพย์แห่งประเทศิไทย ติลอด์จนกีฎหมายอื�นๆ ที�เกีี�ยวัข้องกีับุกีารด์ำาเนินธุรกีิจของบุริษััท

 (ด์ร. ธีระพงษั์ วัิกีิติเศิรษัฐ)
   ประธานกีรรมกีารติรวัจสอบุ

รายงานคณะกรรมการตำรวจสูอีบ

เอีกสารแนบ 6
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ดร.  เทีียม  โชควััฒนา
ผู้้�ก่่อตั้ั�ง  และอดีตั้ประธานเครือสหพััฒน์

ทีำาธุรก่ิจด�วัยคุณธรรม
เพั่�อประโยชน์ทีี�ยั�งยืน

“ถื�าจะให�ชื่่�อีเสียงดี มีเกียรตำิยศึ มีภัาพัพัจน์ดี เปี็นที�รับร้�
ขอีงคนทั�วไปีในอีนาคตำ ตำ�อีงกระทำาความดีอีย่างสมำ�าเสมอี”

นิสัยของกีารทำาควัามด์ี มีควัามขยันขันแข็ง เอากีารเอางาน ทำา
ธุรกีิจอย่างเติ็มที� มีคุณ์ธรรม ย่อมทำาให้ผ้้คนยอมรับุและยกีย่องสรรเสริญ 
สิ�งเหล่านี�ติ้องทำาติั�งแติ่เมื�อเริ�มติ้นกีารทำาธุรกีิจ เพราะทำาให้เกีิด์ภาพพจน์
ที�ด์ี เป็นที�รับุร้้ของคนทั�วัไป และช่วัยให้ติิด์ติ่อผ้้อื�นได์้ง่ายขึ�น

โด์ยเริ�มด์ว้ัยควัามขยนัหมั�นเพยีร เที�ยงติรงในคำามั�นสญัญา ไมท่ำา 
ให้ล้กีค้าผิด์หวัังในคำาพ้ด์ของเรา มีควัามนอบุน้อม มีบุุคลิกีสุภาพ ทำาให้
ล้กีค้าเชื�อมั�นในตัิวัเรา เมื�อใด์ที�ล้กีค้าเกิีด์ควัามชอบุและยอมรับุในสินค้า
ของเรา สินค้ากี็จะขายด์ีขายง่าย ชื�อเสียงเกีียรติิยศิกี็จะติามมาเอง

คนที�สะสมช่ื่�อีเสียงเกียรติำยศึย่อีมสามารถืเก็บเกี�ยวผู้ลปีระโยชื่น์
ได�อีย่างยั�งย่น

ภู้มิปัญญานายห�าง

ถืึงแก่กรรม   : วันที� 29 มิถืุนายน พั.ศึ. 2534 ที�จังหวัดชื่ลบุรี

เกียรตำิคุณที�ได�รับ
1. เคร่�อีงราชื่อีิสริยาภัรณ์

พ.ศิ. 2506 เครื�องราชอิสริยาภรณ์์มงกีุฎไทย 
  ชั�นที� 5 ชื�อ เบุญจมาภรณ์์
พ.ศิ. 2521 เครื�องราชอิสริยาภรณ์์มงกีุฎไทย 
  ชั�นที� 4 ชื�อ จัติุรถาภรณ์์
พ.ศิ. 2522 เครื�องราชอิสริยาภรณ์์ช้างเผือกี 
  ชั�นที� 4 ชื�อ จัติุรถาภรณ์์
พ.ศิ. 2524 เครื�องราชอิสริยาภรณ์์ช้างเผือกี 
  ชั�นที� 3 ชื�อ ติริติาภรณ์์  
พ.ศิ. 2525 เครื�องราชอิสริยาภรณ์์มงกีุฎไทย 
  ชั�นที� 2 ชื�อ ทวัีติิยาภรณ์์
พ.ศิ. 2528 เครื�องราชอิสริยาภรณ์์จากีรัฐบุาลญี�ปุ่น 
  ชื�อ ติริติาภรณ์์รัตินมิ�งมงคล 

2. เกียรตำิคุณอี่�นๆ  
พ.ศิ. 2528 ปริญญาด์ุษัฎีบุัณ์ฑิิติกีิติติิมศิักีด์ิ�
  สาขาบุริหารธุรกีิจ
  มหาวัิทยาลัยศิรีนครินทรวัิโรฒ  
  วัิทยาเขติบุางแสน
พ.ศิ. 2531 รางวััลเกีียรติิคุณ์นักีกีารติลาด์ไทย พ.ศิ. 2531
พ.ศิ. 2532 รางวััลนักีอุติสาหกีรรมไทยด์ีเด์่น พ.ศิ. 2532

เกิด      : วันที� 14 มิถืุนายน พั.ศึ. 2459 ที�กรุงเทพัมหานคร
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