การกำ�กับดูแลกิจการ
การกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืน โดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และให้ความสำ�คัญต่อการ
สร้างระบบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มุง่ มัน่ พัฒนาระดับมาตรฐานการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มกี ารดำ�เนินธุรกิจของบริษทั
อย่างเป็นธรรม มีระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยไม่เกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรง
หรือทางอ้อม และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อม และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความ
มัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืนแก่ผถู้ อื หุน้ โดยมีนโยบายในการบริหารงานตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บน
พืน้ ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมั ด ระวั ง ในการวางแผนและการดำ � เนิ น งาน ขณะเดี ย วกั น ได้
เสริมสร้าง ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ให้มคี ณุ ธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ความขยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำ�เนินงาน
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่าการมีระบบบริหารจัดการ
ทีด่ ี โปร่งใส และตรวจสอบได้ตลอดจน มีการถ่วงดุลอำ�นาจและระบบ
การควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการ
เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำ�คัญทีช่ ว่ ยเสริมสร้างให้องค์กรมีภมู คิ มุ้ กัน
ที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
และตามที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ มีการปรับเปลีย่ นหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เป็น
หลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญอยู่
ระหว่างการศึกษาเพื่อนำ�มาปรับใช้

แนวปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ

ด้วยปณิธานทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการ
บริษัท จึงได้กำ�หนดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
งาน โดยยึดหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ระเบียบปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมปรับปรุงหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ตามเกณฑ์โครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน
(Corporate Governace Report of Thai Listed Companies : CGR)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
งานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีการทบทวนหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีของบริษทั เป็นประจำ�ทุกปี และได้พฒ
ั นาหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การวางเป้าหมายนั้นต้องละเอียดรอบคอบ

รายงานประจำ�ปี 2559

ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มคี วามทันสมัย
ต่อสภาพการดำ�เนินธุรกิจ กลยุทธ์ของบริษัทสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง ทัดเทียมมาตรฐานสากล พร้อมเข้า
สู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน
คณะกรรมการบริษทั จึงได้จดั ทำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1) เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN
CG Scorecard และเป็นไปตามแนวทาง หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
สำ�หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2556 เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2557
ประกอบด้วย 1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
		
2. หลักการกำ�กับดูแลกิจการ 5 หมวด
		
3. จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
		
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
			 และพนักงาน
และได้แจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่
รายละเอียดใน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) เพื่อเป็น
แนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำ�เนินธุรกิจ และเป็นหลัก
ยึดในการทำ�งาน

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษทั จึงได้ก�ำ หนดนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการเพือ่ ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน มุง่ มัน่ ทีจ่ ะนำ�
หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำ�เนินงาน
ของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำ�เนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำ�หนด
อำ�นาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและ
ผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำ�เนินการให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงาน
ทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำ�เนินการให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ �ำ คัญอย่างเพียงพอ
เชือ่ ถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าทีไ่ ม่กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรม
ของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผูถ้ อื หุน้
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

อย่ามองข้ามจุดเล็กจุดน้อย

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพือ่
เพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำ�นึกอันดีงาม ปฏิบัติ
ต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุง่ มัน่ ในการพัฒนาและยก
ระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำ � เนิ น การกั บ ความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ ด้ ว ยความ
รอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

การกำ�กับดูแลกิจการ
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษทั
ให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
มุ่งมั่นพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่น
ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปี
		 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยระดับคะแนน 100
		 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ยอดเยีย่ ม ดีเลิศ” ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 8
- ผลการประเมิ น การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย น
		 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies)
		 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ซึง่ ได้รบั การ
การดำ�เนินงานนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี 		 สนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 จัดอยูใ่ นระดับ “ยอดเยีย่ ม ดีเลิศ” (ระดับ 5 ดาว) ต่อเนือ่ ง 4 ปี
ประกอบด้วย
- ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
		 เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
2. หลักการกำ�กับดูแลกิจการ 5 หมวด
		 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
3. จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
ในปี 2559 บริษทั ฯ บริหารงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
เป็นรูปเล่ม 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ ใช้ สำ�หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2555 ซึง่ ครอบคลุมเนือ้ หา 5 หมวด ดังนี้
เผยแพร่ อบรม ทำ�ความเข้าใจ และแจกให้กบั กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้ถือหุ้นและ
และพนักงาน อีกครั้งหนึ่ง
เคารพสิ
ทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ตระหนักถึงหน้าทีใ่ นการดูแลปกป้อง
อีกทัง้ จัดทำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ในรูปแบบสือ่ วีดทิ ศั น์
(Animation) เพือ่ ใช้อบรม ทำ�ความเข้าใจ ให้กบั กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร คุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายให้ได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐานโดยเท่าเทียม
และพนักงานทุกระดับ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคคล กัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตาม
ทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั
ภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และคู่ค้า รับทราบด้วย
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะส่ง นอกจากนี้ยังคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิ
ผลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้านการบริหารจัดการ ความไว้วางใจ การ หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
ยอมรับ และความเชือ่ ถือจากผูม้ สี ว่ นได้เสียซึง่ จะก่อให้เกิดผลเสียต่อ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่
ความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว
- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขายและการโอนหุ้น
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector
- สิทธิ ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลง
Collective Action Coalition against Corruption : CAC) และในปี
2559 บริษทั ฯ ได้ยนื่ ขอการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ 		 คะแนนแทน
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรือ่ งสำ�คัญ
จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยฝ่ายจัดการและ
		
ของบริษัท
คณะทำ�งานของบริษัทได้ดำ�เนินการตามขั้นตอน พร้อมยื่นแสดง
- สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ
- สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกำ�หนดค่าตอบแทน
ให้การรับรอง (Certification Process) ทัง้ นี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
		
กรรมการบริษัท
ได้พจิ ารณา และทบทวนแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้าน
- สิทธิในการแต่งตั้งและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
การคอร์รปั ชัน่ จำ�นวน 71 ข้อ พร้อมให้แนวทางในการประเมินความ
- สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุม
เสีย่ งและการควบคุมภายในของบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางทีก่ �ำ หนดใน 		 ผูถ้ อื หุน้ และสิทธิทจี่ ะได้รบั สารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา
แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ 71 ข้อ 		 และเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกันในการรับซือ้ หุน้ คืน
และบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 		 โดยบริษัท
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการ
Collective Action Coalition Against Corruption) แล้ว เมื่อวันที่
บริษทั ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน
14 ตุลาคม 2559
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ทันเวลา และโปร่งใส เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน 		 นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามเกี่ยวข้อง
และทั่วถึง และดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น กับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
และอำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
โดยส่งผ่าน E - mail : iccset@icc.co.th หรือโทรสารของบริษัท
1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล
: 02-294-1155 โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์การส่งคำ�ถามล่วงหน้า
		 ผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ รั บ ทราบข้ อ มู ล อย่ า งเท่ า เที ย มกั น โดย อย่างชัดเจนไว้ ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเผยแพร่บน website
บริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของ 		 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาส
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (http:// ให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 51 ปี พ.ศ. 2559
www.icc.co.th) เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีชอ่ งทางทีจ่ ะได้รบั ข่าวสารข้อมูลของ และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
บริษัทมากขึ้น เช่น ผลการดำ�เนินงานรายไตรมาส และประจำ�ปี ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดย
นโยบายการบริหารงาน รวมถึงข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้จัดทำ�เป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท
การซือ้ ขายสินทรัพย์ทสี่ �ำ คัญ ข้อมูลทีใ่ ช้ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายชือ่ เพื่อพิจารณาดำ�เนินการตามขั้นตอน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ
ผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรกของบริษทั ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ประชุมสามัญประจำ�ปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับ website ของบริษทั เมือ่ ครบกำ�หนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้
จากวันประชุม จำ�นวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และข้อมูลที่ เสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
จำ�เป็นต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำ�ถามล่วงหน้า
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
		 2. บริษัทฯ แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษผ่ า นช่ อ งทางของตลาด
		 คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญกับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่
เป็นประจำ�ทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญั ชีของบริษทั 23 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 2 เดือน เพื่อ
ประชุมในวัน เวลา สถานที่ และวิธกี าร ทีเ่ หมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนจัดตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมรวม
และไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทัง้ แจ้งกำ�หนดวันให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมและการรับเงินปันผล
มีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแลผลการดำ�เนินงานของบริษัท และหาก พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
มีความจำ�เป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ เป็นเรื่องที่อาจ 		 3. บริษัทฯ เปิดเผยหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูล
กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์ หรือ ประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่ง
กฎหมายที่ใช้บงั คับ ซึง่ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเรียก ให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นกรณีไป ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้ ของบริษัท ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม โดยเปิดเผย
ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามคู่มือ AGM Checklist ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2559 เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทัง้ ชาวไทยและต่างชาติ
ของ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูล
		 อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา มากยิ่งขึ้น
สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คำ�ชี้แจงและเหตุผลประกอบใน 		 4. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูล
แต่ละวาระในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ประกอบการประชุมทีม่ รี ายละเอียดเพียงพอ ซึง่ มีทง้ั ข้อเท็จจริงพร้อม
		 ในปี 2559 บริษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 51 ปี พ.ศ. คำ�ชีแ้ จง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ เพือ่ ประกอบมติทขี่ อตาม
2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ที่ระบุในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่าเป็น
ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดประชุมเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน เรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งความเห็นของ
และสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย พร้อมแนบแผนที่ สถานที่ คณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ทีป่ ระชุมทีม่ คี วามชัดเจน เข้าใจง่าย ไปกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนวันประชุม 24 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานกำ�หนด โดยส่งวันที่
		 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนและไม่มีการทำ� 1 เมษายน 2559 เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาล่วงหน้า ประกอบด้วยราย
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำ�คัญต่อบริษัท ละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำ�ปี งบการเงิน หนังสือมอบ
หรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิด ฉันทะแบบ ข.ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็นกรรมการ แผนที่
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
สถานที่จัดประชุม พร้อมคำ�อธิบายเอกสารและหลักฐานที่จำ�เป็นที่ผู้
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ถือหุน้ ต้องนำ�มาแสดง และวิธกี ารเข้าร่วมประชุมเพือ่ รักษาสิทธิ รวม
		 1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมี
ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตัง้ คำ�ถามในเรือ่ งที่ ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนน
เกีย่ วข้องกับบริษทั โดยให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอเรือ่ ง เพือ่ บรรจุ เสียงในแต่ละวาระ (ข้อมูลในแต่ละวาระสามารถดูได้จากหนังสือนัด
เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ / หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับ ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ผยแพร่ผา่ น website ของบริษทั ) อีกทัง้ ลงประกาศ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
โฆษณาหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในหนังสือพิมพ์ไทยติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 เมษายน 2559
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดภาษาอังกฤษ
ไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวม
นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดู
รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
(http://www.icc.co.th)
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่
ได้จดั ทำา และปฏิบตั ติ ามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ มี 3 แบบ
คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบ
ฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
ในปี 2559 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบันมอบฉันทะ
ให้กรรมการตรวจสอบประชุมแทน 5 ราย
วันประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และให้
ความสำาคัญต่อการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยถือเป็นหน้าทีท่ คี่ ณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วม
ประชุมทุกครั้ง เพื่อพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทพร้อมตอบคำาถามของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2559 กรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุมครบ 11 ท่าน
ซึง่ รวมประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการชุดย่อยทัง้ 6 ชุด
เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
พิ จารณาค่ า ตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาลเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
คณะกรรมการบริหารฝ่ายจัดการมีประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้อำานวยการ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และผู้อำานวยการฝ่าย
ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำาแหน่งของ
คณะกรรมการทุกคณะ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ใน
รายงานการประชุม ซึง่ สามารถดูจากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท
2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดย
ก่อนเริม่ การประชุมเลขานุการบริษทั ได้แจ้งจำานวน/ สัดส่วนผูถ้ อื หุน้ ที่
เข้าประชุม และประธานทีป่ ระชุมได้ชแี้ จงกติกาทัง้ หมด รวมถึงวิธกี าร
ลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งมติในแต่ละวาระ
ตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมชี้แจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่าง
ชัดเจน ตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงใน
ทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วน มีการบันทึกวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน จำานวนคะแนน
เสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง และบันทึกคำาถามและคำาตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงาน
การประชุม
ในปีที่ผ่านมาประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

3. คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละ
รายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และ
มีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำานวยความสะดวกและ
รวดเร็ว แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
การลงคะแนนเสี ย งในแต่ ล ะวาระจะกระทำ า โดยเปิ ด เผย
มีบัตรลงคะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และจะเก็บบัตรลง
คะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตัง้
กรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม การ
นับคะแนนเสียงจะนำาคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมา
หักออกจากจำานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยใช้ระบบ Barcode ใน
การนับคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระผ่านทาง
Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระ มี
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั วีระลอว์ ออฟฟิส จำากัด ซึง่ เป็นทีป่ รึกษากฎหมาย
ของบริษทั ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจนับคะแนนเสียง และตรวจสอบ
การลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพือ่ ความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษทั และมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ร่วมสังเกตการณ์
การนับคะแนน พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลง
คะแนนเสียงดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม
นอกจากนีก้ อ่ นเข้าวาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง
ในปี 2559 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
หุ้น
% ราย
หุ้น
% ราย หุ้น %
ราย
1 - 8 150 240,041,310 100.00 - - - วาระ

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผถู้ อื หุน้ มาเพิม่ 1 ราย รายละเอียดดูจากรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท)
4. บริษทั ฯ ดำาเนินการประชุมเรียงตามลำาดับวาระการประชุม
ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระหรือพิจารณาวาระอื่น
นอกเหนือจากที่ ได้กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
5. นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้บนั ทึกวีดที ศั น์ภาพการประชุมผูถ้ อื หุน้
ตลอดระยะเวลาการประชุม และได้เผยแพร่ผา่ น website ของบริษทั
(http://www.icc.co.th)
6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำาหนดวาระการ
ประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน มีรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่
ครบถ้วน และเพียงพอ วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระทีเ่ สนอ
พร้อมระบุอยู่ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”
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รายงานประจำ�ปี 2559

			 - วาระเกี่ยวกับการจัดสรรกำ�ไร ได้แยกเป็นแต่ละวาระ
				 • วาระจ่ายเงินปันผล และวาระจัดสรรเงินสำ�รองต่างๆ
			 - วาระเกีย่ วกับกรรมการ ได้แยกเรือ่ งการเลือกตัง้ กรรมการ
และค่าตอบแทนออกเป็นแต่ละวาระ วาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีส่ �ำ คัญ
ได้แก่
				 • การจ่ายเงินปันผล  : บริษทั ฯ เสนอรายละเอียดเกีย่ ว
กับการจัดสรรกำ�ไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและ
ข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา
พร้อมระบุวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล
				 • การเลือกตัง้ กรรมการบริษทั : บริษทั ฯ ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้
เลื อ กตั้ ง กรรมการบริ ษั ท เป็ น รายคน และเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
กรรมการบริษทั ที่ได้รบั การเสนอชือ่ ได้ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองจาก
คณะกรรมการสรรหา และหากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่บริษัทฯ กำ�หนดและตามประกาศของคณะกรรมการการกำ�กับ
ตลาดทุน โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อพร้อมแนบ
ประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง ซึ่ง
ประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล อายุ ตำ�แหน่ง ประวัติการศึกษา
ประวัตกิ ารทำ�งาน จำ�นวนบริษทั ทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษทั /
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น การดำ�รงตำ�แหน่งใน
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ (ตาม
ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ทีส่ ง่ ไปพร้อม
กับหนังสือนัดประชุม ผูถ้ อื หุน้ และเผยแพร่ผา่ น website ของบริษทั )
				 กรณี เ ป็ น การเสนอชื่ อ กรรมการเดิ ม กลั บ เข้ า ดำ � รง
ตำ�แหน่งใหม่ บริษทั ฯ ยังได้เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีทผี่ า่ น
มา และจำ�นวนวาระ / ปีที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทด้วย
				 ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคล
เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามข้อ 1.
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ (สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ) หน้า 92 ในรายงานประจำ�ปีนี้
				 • ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั ให้
สิทธิผถู้ อื หุน้ เป็นผูอ้ นุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั เป็นประจำ�ทุกปี
มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
				 บริษทั ฯ เสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำ�ทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ พิจารณาจากผลการดำ�เนินงาน
ผลปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จำ�นวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยในปีทผี่ า่ นมา และเปรียบเทียบกับระดับ
ที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำ�นาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ มีการนำ�เสนอถึงนโยบาย ในการกำ�หนดค่าตอบแทน รวม
ทั้งหลักเกณฑ์ ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละตำ�แหน่ง
โดยแยกเป็นการทำ�หน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล
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และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงินที่ ได้รับอนุมัติ
จำ�นวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำ�นวนเงินที่จ่าย
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล ในแบบ 56 - 1 และหน้า
81-82 ในรายงานประจำ�ปีนี้
				 • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบ
บัญชี : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่
สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน จำ�นวนปีที่ทำ�หน้าที่ เหตุผลใน
การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี พร้อมข้อมูล
เปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีระหว่างปีปจั จุบนั กับปีทผี่ า่ น
มาและค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสงั กัด นอกจากนีย้ งั พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และ
อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยได้
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรรมการตรวจสอบ
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
		
1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันถัดจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และเผยแพร่ผา่ น website ของบริษทั
รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อม
ประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกันตามสิทธิ
อย่างครบถ้วน
		 2. จัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง มีการบันทึก
รายชือ่ พร้อมตำ�แหน่งของกรรมการทุกคณะทีเ่ ข้าร่วมประชุม บันทึก
ประเด็นคำ�ถามคำ�ตอบ วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำ�นวน
คะแนนเสียงที่ได้รบั ในแต่ละวาระทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท เพื่อเป็น
ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูล โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้ง
ต่อไปพร้อมนำ�ส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน
เวลาที่กฎหมายกำ�หนด

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น

		 บริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงำ�กิจการที่จะ
ทำ�ให้ฝา่ ยจัดการหรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ใน
กรณีทมี่ กี ารบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส โดยในปี 2559
บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ทำ�
ธุรกิจคล้ายหรือเกีย่ วเนือ่ งกัน และการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน ตามหน้า
43-44 ในรายงานประจำ�ปีนี้ พร้อมทัง้ เผยแพร่ผา่ น website ของบริษทั

ทำ�ให้เรารู้จักตนเอง

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ถือหุน้ ของบริษทั รวมกันเท่ากับ 6.57% ซึง่
ไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการ
ถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 27.00% ซึ่งมากกว่า 25% ของ
หุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้วทั้งหมด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของ
ผู้ถือหุ้น ให้ความสำ�คัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค
สร้างความเท่าเทียมกันในผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ไม่เอือ้ ประโยชน์ตอ่ กลุม่ ใด
กลุม่ หนึง่ ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย หรือผูถ้ อื หุน้
ต่างชาติ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ในฐานะ
เจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ และมัน่ ใจได้วา่ สิทธิของตนจะได้รบั ความ
คุ้มครองปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการอำ�นวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอ
2. คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน โดยหุน้ ประเภทเดียวกันมีสทิ ธิออกเสียงเท่าเทียมกัน
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชือ่ กรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำ�ปี
5. คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
บน website ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของ
ตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบการประชุมเพือ่ การพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จดั ทำ�ฉบับภาษา
อังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย
7. คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดนโยบายการป้อ งกันการใช้
ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ หา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบ
ข้อมูลภายใน ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
8. คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
รายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของตนและบุ ค คลที่ มี ความเกี่ ย วข้ อ ง
ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
จากนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ในหมวด การปฎิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่

การกำ�กับดูแลกิจการ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิ
และความเท่าเทียมกัน

		
2.1 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
			1. หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำ�หนังสือนัด

ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ
ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อม
ทั้งสามารถดูได้จาก website ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและ
อังกฤษ
			 2. การกำ�หนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตาม
จำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และ
มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
			 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการ และ
ช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคล เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง
ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2558 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ website ของบริษัท
				 รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำ�ถามล่วงหน้า ซึง่ ไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ
บริษัท และไม่มีการส่งคำ�ถามล่วงหน้า
			 4. ในปี 2559 บริษทั ฯ จัดประชุมสามัญถือหุน้ ทัง้ หมด 1 ครัง้
ในวั น จั น ทร์ ที่ 25 เมษายน 2559 และได้ ม อบหมายให้ บ ริ ษั ท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริ ษั ท ดำ � เนิ น การจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
ล่วงหน้า 24 วัน ก่อนวันประชุม โดยส่งวันที่ 1 เมษายน 2559 และ
เผยแพร่บน website ของบริษทั เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม
เพือ่ อำ�นวยประโยชน์ให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ และผูล้ งทุนสถาบัน
มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการ
มอบฉันทะในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
				 บริษทั ฯ อำ�นวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ โดย
จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ การประชุม
เป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
ทุกประเภท รวมผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
				 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับ
ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบน website ของบริษทั (http://www.icc.co.th) ล่วงหน้า
ก่อนส่งเอกสาร 30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม
2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้า
ถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น
				 ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่ง
วันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงาน
“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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การกำากับดูแลกิจการ
ประจำาปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบ
ฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนที่
สถานที่จัดประชุม ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียม
เอกสารได้อย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ
5. บริษทั ฯ อำานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะ ให้ผอู้ นื่ เข้าประชุมแทน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลง
คะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดย
ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม รวม
ถึงขัน้ ตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กาำ หนดเงือ่ นไขซึง่ ทำาให้ยากต่อ
การมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษทั เข้าประชุมแทน เพือ่ เป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดย
บริษัทฯได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของ
กรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และ
สามารถดูขอ้ มูลเกีย่ วกับกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ท่าน ได้จากรายงาน
ประจำาปีของบริษัท ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทส่งให้พร้อมหนังสือนัด
ประชุม เพือ่ สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื
หุน้ สามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และสามารถ Download
หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำาและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวง
พาณิชย์จาก website ของบริษทั (http://www.icc.co.th) ซึง่ มี 3 แบบ
คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็นผูล้ งทุน
ต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

รายงานประจําป 2559

9. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำาโดยเปิดเผย
โดยบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
ทุกคน ตั้งแต่ข้ันตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลง
คะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท
จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วม
ประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอใน
การลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดย
ใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ
การยึดถือว่าบริษทั ฯ เป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของผูใ้ ดผูห้ นึง่ ดังนัน้
หน้าทีส่ าำ คัญหน้าทีห่ นึง่ ของพนักงานบริษทั ทุกคนในทุกระดับ คือ ช่วย
กันตรวจตราดูแลป้องกันไม่ให้มีการนำาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดย
มิชอบ ไม่ว่าโดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน
ทำาให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำานึกของพนักงานทุกระดับ
การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทำาให้การบริหารงานของ
บริษทั มีลกั ษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบทัง้ หมดมาหลาย
ทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่าง
ระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา การดำาเนินงานในลักษณะดังกล่าว
ทำาให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัย
สำาคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำาการตามลำาพัง โดยปราศจากความ
รอบคอบ
นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทได้ยึดหลัก
ปฏิบตั ติ าม ISO 9001 : 2008 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส
ของการจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งทำาให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลที่ดี
ในทุกด้าน ลักษณะการทำางานของบริษทั ส่งผลให้บริษทั มีประสิทธิผล
ด้านการควบคุมภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ
บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ราย
หุ้น
% (หุ้น)
ภายใน รายละเอียดดูจาก หน้า 120 ในรายงานประจำาปีนี้ อีกทั้งได้
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม
1,957 290,633,730 100.00
กำาหนดไว้ในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม
150 240,041,310 82.59
ผูถ้ อื หุน้ และกำาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และ
เข้าประชุมด้วยตนเอง
53 24,330,376
8.37
มอบฉันทะ
97 215,710,934 74.22
พนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูล
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ
13
7,703,710
2.65
ภายใน โดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้กำาหนดระดับการ
- มอบให้ผู้อื่น
84 208,007,224 71.57
เข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
6. บริษัทฯ อำานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้า พนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ
ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ได้ปฏิบตั ิ
ร่วมประชุม โดยมีอากรแสตมป์สาำ หรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการ
ตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการ
7. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลง
ทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ รายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และ และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารโดย
กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ห้าม
นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป
8. บริษัทดำาเนินการประชุมตามลำาดับระเบียบวาระการ มิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับ
ประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือ ทราบข้อมูลภายใน ทำาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ช่วง 1 เดือน
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ยกเว้นการซื้อขายตาม
ธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว
			บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารรวมทัง้ คู่
สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะมีหน้าทีร่ ายงานการถือหลักทรัพย์
ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันทำ�การ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำ�เนาให้
เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระ
รายงานการถือครอง หลักทรัพย์ของบริษทั ของคณะกรรมการบริษทั
และผู้บริหารรวมทั้ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นวาระ
ประจำ�ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
			 ในปี 2559 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง
ที่ห้ามการซื้อขาย
			 นอกจากนี้บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร โดยกำ�หนดให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และบุคคล
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัท ดังนี้
			 1. รายงานเมื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทหรือ
				 ผู้บริหารครั้งแรก
			 2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
			 3. กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ส่งแบบรายงานการมีสว่ น
				 ได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท
				 ส่งสำ�เนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ
				 บริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7
				 วันทำ�การ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
			 ในปี 2559 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
		 2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 บริษัทฯ ดำ�เนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
การกำ�หนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการ
ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความ
โปร่งใส ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกำ�หนดเป็นนโยบายหนึง่ ในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และกำ�หนด
ไว้ในจริยธรรมทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ อ่ บริษทั และผูถ้ อื หุน้ มีการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล
			 การทำ�รายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ บริษทั ฯ มีการควบคุมดูแล และดำ�เนินการตามขัน้ ตอนการ
ทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างยุตธิ รรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจการค้า ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุชื่อและ
ความสัมพันธ์ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง นโยบายการกำ�หนดราคา มูลค่า
รายการ คูส่ ญั ญา เหตุผลความจำ�เป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการ

การกำ�กับดูแลกิจการ
บริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนความเห็นที่
แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้
มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ
และได้เปิดเผยการทำ�รายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทงั้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผ่าน website ของบริษทั (http://www.icc.co.th) นอกจากนี้
ยังได้จดั ทำ�รายการสรุปไว้ในรายงานประจำ�ปี และแบบแสดงรายงาน
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
			 และการทำ�รายการระหว่างกันทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 3.26 % หรือเทียบกับราย
จ่ายรวมเท่ากับ 9.53 % ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 25
			 นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำ�รายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน และจำ�กัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษทั ที่
ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำ�ประกันเงินกู้ตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำ�รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของปี 2559 หน้า 130-132 ในรายงานประจำ�ปีนี้ รวม
ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส
			 ในปี 2559 บริษทั ฯ ไม่มรี ายการให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินกับบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่มีการให้ความช่วย
เหลือทางการเงินกับบริษทั ย่อยของบริษทั โดยเป็นการต่ออายุสญั ญา
เงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย และร่วมค้ำ�ประกันให้กับบริษัทร่วมทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
			 ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่มกี ารทำ�รายการเกีย่ วโยง
กันหรือซือ้ ขายทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

3. การคำ�นึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและเคารพในสิทธิของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำ�นึงถึงสิทธิตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มี
กับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการ
ปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้ก�ำ หนดนโยบายเพือ่ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำ�นึงถึง
ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ต่อต้านการ
ทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
2. จากนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และหลักการกำ�กับดูแล
กิจการ ในหัวข้อ การคำ�นึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
		 บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภาครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม คำ�นึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ร่วมกัน เอื้อ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำ�ไปสู่การทำ�ธุรกิจที่ยั่งยืน และได้
กำ�หนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วน
ได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติ
ด้วยความเสมอภาค
“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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รายงานประจำ�ปี 2559

		 และกรณีทเี่ กิดความเสียหาย บริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่
ต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกำ�หนดมาตรการที่เหมาะสม
เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
		 บริษัทฯ จึงได้กำ�หนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยจัดทำ�เป็นคูม่ อื “จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน” และเผยแพร่ให้
กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับผ่านระบบ Intranet และ
Website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) เพื่อเป็นกรอบความ
ประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจที่คำ�นึง
ถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย เป็นแนวทาง
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้เงินกู้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวม
ทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้าง
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณกรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานเพือ่ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ
ตนของกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ในการทำ�หน้าทีต่ าม
ภารกิจของบริษทั ด้วยจิตสำ�นึกทีด่ แี ละเผยแพร่ให้กบั กรรมการบริษทั
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับผ่าน Intranet และ Website ของบริษทั
3. นโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ
การต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา การเคารพ
สิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 ของบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทดำ�เนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจ
ทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการ
เงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
		 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
ติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน เสนอแนะ ผ่าน “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” โทร.
0-2294-4999 E-mail : service@icc.co.th บริษัทฯ กำ�หนดให้
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์รายงานข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป ข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับ
ของบริษัท
		 ในปี 2559 มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารลดลง 51 %
จากปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้นำ�ข้อมูลนี้นำ�เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
สินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค
5. คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายหรือแนวทางในการ
ปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจทำ�ให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
6. คณะกรรมการบริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ จั ด ทำ � รายงานความ
รับผิดชอบทางสังคม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำ�ปี
		 ในปี 2559 บริษทั ฯ จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบทางสังคม
โดยจัดทำ�เป็นรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2559 ตามกรอบของ
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Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากอีก 1 เล่ม โดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำ�ปีนี้

การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ พัฒนาดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยคำ�นึงถึงความ
รับผิดชอบภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยกำ�หนดให้เป็นนโยบาย
หนึง่ ในพันธกิจของบริษทั และได้ก�ำ หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการ และจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ ให้บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจโดย
คำ�นึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จึงกำ�หนดแนวทางปฏิบัติภายใต้การดูแลและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รายละเอียดดูจากรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 ของบริษัท
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการธุรกิจภายใต้มาตรฐาน
สิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รายละเอียดดูจากรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559
		 ภายในองค์กร
		 1. ลดโลกร้อนโดยเปลี่ยนยูนิฟอร์มของพนักงานขาย ใช้
ผลิตภัณฑ์ผา้ CoolMode ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล องค์กรลดโลก
ร้อนในการใช้เสือ้ ผ้า CoolMode (เสือ้ ผ้าลดโลกร้อน) จากสถาบันพัฒนา
สิ่งทอ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
		 2. ส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานทดแทนภายในองค์ กรด้ ว ย
โครงการ Solar Cell Rooftop โดยใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า ด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ด้วยการติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์บนหลังคาสำ�นักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ
		 ภายนอกองค์กร
		 1. บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยคัดสรร
			 ผลิตภัณฑ์ส�ำ หรับเด็ก “ENFANT” ภายใต้แนวคิดHealthy&
			 Safety เพือ่ สุขอนามัย และความปลอดภัย ของลูกน้อย ซึง่
			 ผลิตจากบริษทั คูค่ า้ ที่ได้รบั การรับรอง มาตรฐานคุณภาพ
			 ผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่
			 ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
		 2. ร่ ว มกั บ โครงการ Little Forest ของมหาวิ ท ยาลั ย
			 เกษตรศาสตร์ ปลูกป่าและรักษาพืน้ ทีป่ า่ จำ�นวน 100 ไร่
			 ที่สวนป่าวังชิ้น อ.วังชิ้น จ. แพร่
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงานว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจสำ�คัญในการนำ�พาองค์กรมุ่งสู่ความ
สำ�เร็จ จึงกำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้
ศักยภาพ ของพนักงาน อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังคำ�นึงถึงความปลอดภัยต่อ
ชีวติ สุขภาพ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน จึงกำ�หนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี
2559 ของบริษัท
ในปี 2559 ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้น
หยุดงาน

ทำ�งานต้องให้เหมือนเสือ

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการ
สร้างจิตสำ�นึก ค่านิยม ทัศนคติ และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่จะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำ�เร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต
บริษทั ฯ จึงกำ�หนดนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และข้อปฏิบตั ติ าม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 15 มีนาคม
2559 ตามลำ�ดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ถา่ ยทอดนโยบายและ
ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
ไปยัง กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอด
จนจัดให้มกี ารฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และสือ่ สารไปยังคูค่ า้
และ Supplier ต่างๆ พร้อมจัดทำ�เป็นรูปเล่มและแจกให้กับกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา คู่ค้า และ Supplier พร้อมเผยแพร่
ผ่าน Website ของบริษัท
อีกทัง้ บริษทั ฯ พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชั่น ผ่านทาง email: iccauditcommittee@icc.co.th และ
ตู้ป.ณ. 22 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ในปี 2559 มีขอ้ ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทีบ่ คุ คลภายนอกแจ้ง
เบาะแสของผู้กระทำ�ความผิดอันเกิดจากการทุจริต ไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบบริษทั นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ รวม 5 เรือ่ ง ไม่พบ
หลักฐาน 1 เรือ่ ง อยูร่ ะหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวน 3 เรื่อง และดำ�เนินการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วเสร็จเข้า
ข่ายทุจริตและไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบบริษทั 1 เรือ่ ง โดยมีมลู ค่าไม่เป็น
สาระสำ�คัญ และพนักงานได้รับการลงโทษให้ออกตามข้อบังคับของ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯให้ความสำ�คัญกับการบังคับใช้และการลงโทษ
อย่างจริงจัง
ในปี 2559 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษทั กำ�กับดูแลให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศที่
สำ�คัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำ�หนด
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และ
สารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์ ซึง่ มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ ไม่
กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน
		 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มเี ว็บไซต์ทงั้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อนำ�เสนอและเผยแพร่

การกำ�กับดูแลกิจการ
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ทันเหตุการณ์ เป็นช่องทางในการสื่อสาร
ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนนอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือ
ทางการตลาด
2. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดทำ�
รายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้อง และโปร่งใส ตามทีค่ วร ในสาระสำ�คัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง
ประกอบกับการใช้ ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำ�งบการเงิน
เพื่อให้สะท้อนผลการดำ�เนินงานที่เป็นจริงของบริษัท และเน้นใน
ด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดย
ผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำ�นาญ มีความเป็นอิสระ ผ่านการเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และจัด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มีคำ�อธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน
		 อีกทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความชำ�นาญ
มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. นอกจากนี้
ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจ สอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบใน
การทำ�หน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม

จากนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และหลักการกำ�กับดูแล
กิจการ ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญในคุณภาพข้อมูล และ
การเปิดเผยข้อมูลย่างเท่าเทียมกันโปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลให้มกี าร
เปิดเผยสารสนเทศทีส่ �ำ คัญเกีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน
และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจ
ลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำ�คัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน
รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลาก
หลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทเพื่อ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้
		 1. เปิดเผยข้อมูลสำ�คัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ ใช่
ข้อมูลทางการเงิน
		 บริ ษั ท ฯ เปิ ด เผยข้ อ มู ล สำ � คั ญ ของบริ ษั ท ทั้ ง ข้ อ มู ล
ทางการเงินและข้อมูลที่มิ ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำ�หนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โปร่งใส ซึง่ ผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขัน้ ตอนทีก่ �ำ หนด
พร้อมจัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ภายในระยะ
“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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เวลาที่กำ�หนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
โปร่งใส โดยเผยแพร่ทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://
www.icc.co.th)
		 - ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปีของบริษัท
					 ได้จัดทำ�และเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ทุกข้อตาม
			 หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			 และตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 เพื่อ
			 ประโยชน์ สำ�หรับ ผู้ถือ หุ้น ในการพิจารณา ตัดสินใจ
			 รายละเอียดข้อมูลแต่ละหัวข้อ ตามแบบ 56-1 และ
			 รายงานประจำ�ปีของบริษัท โดยได้เผยแพร่ผ่าน web			 site ของบริ ษั ท และได้ ดู แ ลปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น
			 ปัจจุบันอยู่เสมอ
		 - ด้านงบการเงินประจำ�ปี และงบการเงินประจำ�ไตรมาส
					 ได้ จั ด ทำ � และผ่ า นการพิ จ ารณาตรวจสอบจาก
			 ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจาก
			 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นีไ้ ด้
			 เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะ
			 เวลาที่ กำ � หนด ซึ่ ง นั ก ลงทุ น สามารถใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
			 ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
- การรายงานผลการดำ�เนินงานรายไตรมาส
					 บริ ษั ท ฯ มี ก ารรายงานผลการดำ � เนิ น งานทุ ก
			 ไตรมาส ในกรณีทกี่ �ำ ไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุด มีการ
			 เปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อน
			 เกินกว่าร้อยละยี่สิบ นอกจากนี้ยังเผยแพร่คำ�อธิบาย
			 ผลการดำ � เนิน งานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่
			 ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ web			 site ของบริษัท
		 ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ฯ ไม่ถกู ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดำ�เนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด
		 ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทได้รับรอง โดยไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำ�ส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่งแก้ไข
งบการเงิน
		 2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำ�รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน ตามหน้า
133 ในรายงานประจำ�ปีนี้
		 3. บริษัทฯ ได้จัดทำ�และเปิดเผยนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการ หลักการกำ�กับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์
อักษร และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
		 ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่
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ดีปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่าน
รายงานประจำ�ปีนี้ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
และ website ของบริษัท
		 4. คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายการดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี 2559 ของบริษัท
		 5. บริษัทฯ มีการเปิดเผยการทำ�รายการระหว่างกัน ซึ่ง
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เปิดเผยชื่อบุคคลที่ทำ�รายการ ความสัมพันธ์
ลักษณะของรายการ นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ พร้อม
กำ�หนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและยุติธรรม ตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจาก รายการระหว่างกัน
หน้า 127-133 ในรายงานประจำ�ปีนี้
		 6. การทำ�รายการระหว่างกันทีส่ �ำ คัญต้องได้รบั การพิจารณา
และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
			 บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายในการทำ�รายการระหว่างกัน
ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษทั ฯ กำ�หนดให้น�ำ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อน
นำ�เสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั พิจารณา และ
หากเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
		 7. บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการดู แ ลเรื่ อ งการใช้ ข้ อ มู ล ภายใน
พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
รวมคู่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภาวะรายงานการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั และรายงานการมีสว่ น
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด
ดูจากการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 96-97 และ120 ใน
รายงานประจำ�ปีนี้
โดยมีมาตรการดูแล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
		 - รายงานเมื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
			 ครั้งแรก
		 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วน
			 ได้เสีย
		 - รายงานเป็นประจำ�ทุกสิ้นปี
		 - ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมี ส่ วน
			 ได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจาก
			 วันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง และมีการเปลี่ยนแปลง
		 - เลขานุการบริษัทจะส่งสำ�เนารายงานการมีส่วนได้เสีย
			 ให้กับประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
			 ตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน
		 ในปี 2559 บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ ตั ก เตื อ นการ

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

กระทำ�ความผิด จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
		 8. วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท
		 บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำ�ธุรกิจแฟชั่น ทั้งในประเทศ ภูมิภาค
และระดับสากล ครอบคลุมความหลากหลายของช่องทางการตลาด
และกลุ่มลูกค้า โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม สู่อนาคตที่ยั่งยืน
พร้อมมุ่งเน้นในการทำ�การตลาดที่สร้างความแตกต่างนวัตกรรมใน
การเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ และช่องว่างทางการตลาดที่เหมาะสม
เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า ให้เกิด
ประสบการณ์ที่ประทับใจ ในช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ตาม
ความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอล สร้างความเชื่อมั่นจงรักภักดีต่อตรา
สินค้าขององค์กร รวมทั้งรักษาตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม โดยพัฒนา
คุณค่าผลิตภัณฑ์ การบริการและคุณค่าตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวติ ประจำ�วันของลูกค้า รายละเอียดดูจากนโยบายและภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ หน้า 40-44 ในรายงานประจำ�ปีนี้
		 9. การพบปะและสื่ อ สารข้ อ มู ล ระหว่ า งคณะกรรมการ
บริหารกับผูบ้ ริหารระดับสูงและผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารระดับ
สูงและผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำ�ทุกเดือน เพือ่
รับทราบถึงเป้าหมายและกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสาร
ให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของ
ตนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท
		 10. งานด้ า นผู้ ล งทุ น สั ม พั น ธ์ บริ ษั ท ฯ มี ห น่ ว ยงาน
สำ � นั ก งานเลขานุ การคณะกรรมการ ทำ � หน้ า ที่ ง านด้ า นผู้ ล งทุ น
สัมพันธ์โดยเฉพาะ ในการให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ :
				 คุณดวงฤดี มิลินทางกูร
				 เลขานุการบริษัท
				 โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155
				 E-mail : duangm@icc.co.th
		 หรือ คุณธัญลักษณ์ วรรธนะกุลโรจน์
				 สำ�นักงานเลขานุการคณะกรรมการ
				 โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155
				 E-mail : iccset@icc.co.th
		 และได้เผยแพร่ชอื่ บุคคลและช่องทางการติดต่อทีส่ ะดวกผ่าน
ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ใน website ของบริษทั (http://www.icc.co.th)
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนัก
วิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจำ�ทุกปี ในสถานทีท่ �ำ การของบริษทั เพือ่
เปิดโอกาสให้นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนได้ซกั ถามข้อมูลต่างๆ
โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจง
		 ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบ
กลุม่ สหพัฒน์” ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 8 ในงาน Saha Group Fair ครัง้ ที่ 20
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อพบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์
และสือ่ มวลชน โดยมีกรรมการผูอ้ �ำ นวยการและรองประธานกรรมการ

การกำ�กับดูแลกิจการ
บริหารร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ และผลประกอบการของ
บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำ�หนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และ
ผลประกอบการของบริษัท แจกให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และ
สือ่ มวลชน ทีม่ าร่วมงาน ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน
นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน โดยบริษัทฯ จะนำ�มาปรับปรุงพัฒนา
และขยายผลเพือ่ จัดเป็นประจำ�ทุกปี และได้เผยแพร่ผา่ นช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://
www.icc.co.th)
		 11. บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ
โปร่งใสเท่าเทียมกันและทั่วถึง สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ผลู้ งทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน website
ของบริษทั (http://www.icc.co.th) รวมถึงเผยแพร่การถือหุน้ ในบริษทั
ต่างๆ และนำ�เสนอข่าว (Press Release) ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายงานฐานะ
การเงินของบริษัท ผ่าน website ของบริษัทด้วย
		 12. นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือ
สารสนเทศอืน่ ๆ ต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ตามข้อกำ�หนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว
บริษทั ฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ผ่านรายงานประจำ�ปี แบบ 56-1
และ website ของบริษทั และปรับปรุงข้อมูลบน website ให้เป็นปัจจุบนั
ตลอดเวลา
			 1. เปิ ด เผยรายชื่ อ กรรมการ กรรมการอิ ส ระ และ
					 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท
					 และ หน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และ
					 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจำ�นวนครั้งในการ
					 เข้าประชุม ตาม หน้า 12-21 และหน้า 84-85 ตามลำ�ดับ
					 ในรายงานประจำ�ปีนี้ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
					 คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ผ่าน website ของบริษทั
					 (http://www.icc.co.th)
			 2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
					 และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำ�นวน
					 ค่าตอบแทน ทีแ่ ต่ละท่านได้รบั หน้า 81-82 ในรายงาน
					 ประจำ�ปีนี้
			 3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวม
					 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หน้า 83 ใน
					 รายงานประจำ�ปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของ
					 บริษัท
			 4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น
					 10 อันดับแรกของบริษทั ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
					 เพือ่ ประชุมสามัญประจำ�ปี หน้า 71 ในรายงานประจำ�
					 ปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
			 5. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษทั หน้า 78 ในรายงาน
					 ประจำ�ปีนี้ นอกจากนี้ ยังเปิดเผยโครงสร้างกลุม่ ธุรกิจ
					 ตามเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 60-65 และ
					 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 43-44 ใน
“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

101

การกำ�กับดูแลกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2559

					 รายงานประจำ�ปีนี้ และได้เผยแพร่ผา่ น website ของ
					 บริษัท
			 6. เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
			
หน้า 40-44 ในรายงานประจำ�ปีนี้
			 7. เปิดเผยลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
					 ชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ
					 แข่ ง ขั น รวมทั้ ง สถานภาพและศั ก ยภาพในการ
					 แข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด ตาม
					 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 45-54 ในรายงาน
					 ประจำ�ปีนี้
			 8. เปิดเผยผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน
					 โดยวั ด ผลจากระดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ใน
					 มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ การให้ กั บ ลู ก ค้ า
					 ดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558
			 9. เปิดเผยความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
					 ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้ง
					 แนวทาง ในการป้องกันหรือลดความเสีย่ ง ตามปัจจัย
					 ความเสี่ยง หน้า 55-58 ในรายงานประจำ�ปีนี้ และ
					 เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
		 10. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
					 ของบริษัท ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน
					 ในส่วนต่างๆ 5 ส่วน ตามข้อกำ�หนดของ ก.ล.ต.
					 ตามการควบคุมภายใน และการบริหารการจัดการ
					 ความเสี่ ย ง หน้ า 125-126 พร้ อ มรายงานของ
					 คณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 123 ในรายงาน
					 ประจำ�ปีนี้ และเผยแพร่ ผ่าน website ของบริษัท
			 11. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส ทั้งภาษา
					 ไทยและภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่ผา่ น website
					 ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
			 12. เผยแพร่รายงานประจำ�ปีของบริษทั ย้อนหลัง 10 ปี
				 และแบบ 56-1 และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง
					 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษทั
		 			 และสามารถดาวน์โหลดได้
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			 13. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัย
					 ต่างๆ ผ่านสำ�นักงานเลขานุการคณะกรรมการ และ
					 เลขานุการ บริษทั ซึง่ ทำ�หน้าทีง่ านด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์
					 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
			 14. เปิ ด เผยข้ อ มู ล การเข้ า พั ฒ นาและฝึ ก อบรมของ
					 กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ตามหน้า 109 ในรายงาน
					 ประจำ�ปีนี้
			 15. เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
					 บริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
			 16. เผยแพร่ขอ้ บังคับ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริษทั
					 ผ่าน website ของบริษัท
			 17. เผยแพร่กฎบัตร กำ�หนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ
				 คุณสมบัติ วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการ
					 บริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผ่าน web					 site ของบริษัท
			 18. เปิดเผยนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด (Whistle
					 blowing) และเผยแพร่บน website ของบริษัท
			 19.เปิดเผยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หลักการกำ�กับ
					 ดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
					 จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
					 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
			 20. เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และข้อปฏิบตั ิ
					 ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และเผยแพร่ผา่ น
					 website ของบริษัท
			 21. เผยแพร่ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
			 22. จัดทำ�และเผยแพร่ จดหมายข่าวที่นำ�เสนอผลการ
					 ดำ�เนินงานของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website
			
ของบริษัท
			 23. เผยแพร่ขอ้ มูลและข่าวสารของบริษทั (Press Release)
					 ผ่าน website ของบริษัท

เงยหน้าต้องไม่อายฟ้า ก้มหน้าต้องไม่อายดิน

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและผลการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี
สำาหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำาหนด
นโยบายการกำากับดูแลกิจการหลักการกำากับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน
บริษัทฯ กำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ เป็นประจำาทุกปี และปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์
ASEAN CG Scorecard พร้ อ มนำ า มาปฏิ บั ติ แ ละปรั บ ใช้ ตามความเหมาะสม สำ า หรั บ ส่ ว นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ บริ ษั ท ฯจะนำ า ไปเป็ น
แนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป
ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

เหตุผล

1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิดในกลุ่ม เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่มีมาตั้งแต่ก่อน
ของบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้
ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการให้อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่
2. บริษัทฯไม่มีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียน บริษทั ฯ มัน่ ใจว่าไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ต่อย่างใด เนือ่ งจาก
ที่กรรมการแต่ละคนรวมทั้งกรรมการอิสระ จะไปดำารงตำาแหน่ง กรรมการทุกท่านได้อทุ ศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้กบั บริษทั อย่างเต็มที่
กรรมการไม่เกิน 5 แห่ง
โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ และทำาคุณประโยชน์ให้
กับบริษัทมาโดยตลอด
3. บริษทั ฯไม่มกี ารกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปี ในการดำารงตำาแหน่ง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถ
ของกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี
ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำารงตำาแหน่งเป็นเวลานานจะช่วย
ให้กรรมการเข้าใจการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ประธาน เนือ่ งจากทุกท่านเป็นกรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีความเชีย่ วชาญ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาไม่ได้ มีประสบการณ์ในการทำาหน้าที่ดังกล่าว
เป็นกรรมการอิสระ
5. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ธุรกิจของบริษทั เป็นธุรกิจเฉพาะซือ้ มาขายไป จึงต้องให้ผบู้ ริหารซึง่ เข้าใจ
และกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
การดำาาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้ความคิดเห็น
กับคณะกรรมการบริษัท
6. บริษัทฯ ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล
เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ สามารถ
สะท้อนการปฏิบตั งิ านในภาพรวม ซึง่ กรรมการแต่ละท่าน สามารถนำามา
พัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”
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การกำ�กับดูแลกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2559

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทหน้าทีส่ �ำ คัญในการชีแ้ นะทิศทาง
การดำ�เนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำ�งาน ของฝ่ายจัดการ
จัดให้มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พร้อมจัดทำ�เป็นลายลักษณ์อกั ษร และ
แจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กำ�กับดูแลกิจการ
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ พร้อมดูแลให้บริษทั มีการ
ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย
ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ
- มีการกระทำ�ที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำ�ผิดด้านการทุจริต หรือกระทำ�ผิดจริยธรรม
- มีกรณีทกี่ รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารลาออก เนือ่ งจากประเด็น
		 การกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกีย่ วกับชือ่ เสียงในทางลบของบริษทั เนือ่ งจากความ
		 ล้มเหลวในการทำ�หน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
		องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

		 คณะกรรมการบริษัท มีจำ�นวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
		 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน
			 (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน)
		 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
		 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลาก
หลาย ทัง้ ด้านการบริหารการจัดการ การตลาด กฎหมาย และบัญชี
การเงิน ไม่จ�ำ กัดเพศ และมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกำ�หนด โดยมี
กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่ บริษทั ฯ ดำ�เนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ
ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหน้า 79 ในรายงานประจำ�ปีนี้
		คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
		 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน
ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั กำ�หนด คิดเป็น 36.36 % ของกรรมการทัง้ คณะ
ซึง่ เป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุน กำ�หนดไว้ 1/3 = 33.33% และคณะกรรมการบริษัทยัง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำ�นวน 1 ท่าน
		 ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ มีกรรมการอิสระทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษัทเกิน 9 ปี จำ�นวน 2 คน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั เป็นผูม้ คี วามรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการ และปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี
		 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเข้ม
กว่าหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำ�หนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
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ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี อำ�นาจควบคุมของบริษทั นิยาม “กรรมการอิสระ”
ระบุอยู่ในแบบ 56-1 เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 และเผยแพร่ผ่าน website
ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
		 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ
มีวสิ ยั ทัศน์ เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม และมีประวัตกิ ารทำ�งานที่ไม่ดา่ งพร้อย
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชั ดเจน
มีประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึง่ ได้รบั
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำ�เนินธุรกิจ
บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทกำ�หนด
		กระบวนการสรรหากรรมการ
		 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็น
ผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการสรรหา
ที่ชัดเจน และโปร่งใส คณะกรรมการสรรหา จัดทำ�ตารางความรู้
ความชำ�นาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
ตลอดจน ความรู้ ความชำ�นาญ เฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล
เพื่อให้ มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ก่อนเสนอชือ่ ให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
		วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระ
		 คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มี
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามข้อบังคับของบริษทั และเมือ่ ครบวาระแล้ว
อาจได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้อกี บริษทั ฯ ไม่ได้
กำ�หนดนโยบายจำ�กัดจำ�นวนปีในการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
อิสระ เนือ่ งจากกรรมการอิสระของบริษทั ยังคงปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
ด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระ 2 ท่าน จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวเกินกว่า 9 ปี
		จำ�นวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำ�รงตำ�แหน่ง
		 บริษทั ฯ ได้เปิดเผยรายชือ่ กรรมการบริษทั ประวัติ ประสบการณ์
การถือหุ้นในบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของ
กรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นหน้า 12-21 ในรายงานประจำ�ปี
		 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำ�หนดนโยบายจำ�กัดจำ�นวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า
ความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน
นัน้ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั จำ�นวนบริษทั ทีด่ �ำ รงตำ�แหน่ง ตราบเท่าทีก่ รรมการ
คนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ตามที่ ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

แต่อยู่ในใจของคนอื่นตลอดชีวิต

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการบริษทั จำ�นวน 2 ท่าน ทีด่ �ำ รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 บริษทั แต่บริษทั ฯ มัน่ ใจว่าไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัท
ทั้ง 2 ท่าน ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่
โดยได้เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอทุกครั้ง
และทำ�คุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด
		การไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของ

กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

		 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงาน
ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
		 นโยบายและวิธีปฏิบัติ ในการไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
บริษทั ทีบ่ ริษทั อืน่ ของกรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร
บริษทั ในเครือสหพัฒน์มที มี ผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นผูพ้ จิ ารณาว่า บริษทั
อื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำ�เป็นต้องให้กรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของ
กลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำ�เป็น
ต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้
ความสามารถ และมีความชำ�นาญในธุรกิจนั้นๆ
		 นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ยังกำ�หนดนโยบายให้ประธาน
กรรมการบริหาร ไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย และบริษทั
ร่วมของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
		การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง
		 ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่าง
ประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
		 บริษทั ฯ จึงกำ�หนดให้ผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษทั
ต้องมิใช่บคุ คลเดียวกับกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ เพือ่ แบ่งแยกหน้าทีก่ าร
กำ�กับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อ
ให้เกิดความสมดุลในอำ�นาจดำ�เนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการ
บริษัท ยังกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละ
คณะ ประธานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร จัดทำ�เป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะและ
มีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ที่กำ�หนดและแยกอำ�นาจ
ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้
เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเผยแพร่ผ่าน website
ของบริษัท
		 ซึง่ ประธานกรรมการบริษทั ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทา่ น
ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการ
ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร
		เลขานุการบริษัท
		 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คุณดวงฤดี มิลนิ ทางกูร ซึง่ เป็นผูม้ คี ณุ วุฒิ
และประสบการณ์ทเี่ หมาะสม และผ่านการอบรมหลักสูตรเกีย่ วกับการ
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ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท อีกทั้งมีการอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้รับผิดชอบทำ�หน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้
การบริหารงานของบริษทั ดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
ดูจากหน้า 80 ในรายงานประจำ�ปีนี้

2. คณะกรรมการชุดย่อย

		 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำ�เนินงานของบริษัท ว่ามีการ
ดำ�เนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำ�แนะนำ�อย่าง
รอบคอบ
		 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อทำ�หน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม่�ำ เสมอ ปัจจุบนั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดย
มีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละ
ชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท ราย
ละเอียดดูจากหน้า 110-116 ในรายงานประจำ�ปีนี้
		 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ�กฎบัตรคณะกรรมการแต่ละ
คณะ โดยกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ เพื่อ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้
อย่างชัดเจน พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
		 โครงสร้ า งคณะกรรมการ และการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของ
กรรมการแต่ละชุด รายละเอียดดูจากหน้า 84-85 ในรายงานประจำ�ปีนี้
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกท่าน เป็นกรรมการที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ในการทำ�หน้าที่ดังกล่าวมา
เป็ น ระยะเวลานาน อี ก ทั้ ง ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3.1 ภาวะผู้นำ� และวิสัยทัศน์
				 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำ�หนดนโยบาย
เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจตลอดจนติดตามผลการดำ�เนินงาน
ของบริษทั โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล และผูบ้ ริหาร ซึง่ เป็น
ฝ่ายจัดการเป็นผูด้ แู ล และปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ทกี่ �ำ หนด พร้อมกำ�หนด ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีการแบ่งแยก
อำ�นาจหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
เพื่อดำ�เนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท
				 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำ�คัญในการ
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ดำ�เนินงานของบริษทั โดยมีสว่ นร่วมในการกำ�หนด วิสยั ทัศน์ / พันธกิจ
ของบริษทั เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานมีจดุ มุง่ หมาย
ไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดดูจากหน้า 40-43 ในรายงาน
ประจำ�ปีนี้
				 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็น
ประจำ�ทุกปี โดยผ่านการทบทวนและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพือ่ ให้วสิ ยั ทัศน์ และพันธกิจของบริษทั
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
				 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลให้
มีการนำ�กลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยฝ่ายจัดการจะรายงาน
แผนการปฏิบัติงาน และการวางแผนกลยุทธ์ ให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำ�ดับเป็น
ประจำ�ทุกเดือน ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะจะกำ�หนดเป็นวาระ รับ
ทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทแต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผน
กลยุทธ์รายไตรมาส ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ฝ่ายจัดการควรนำ�ไป
พัฒนาปรับปรุง
3.2 การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
				 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ทำ � นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำ�เป็นรูป เล่ม ทั้งหมด
3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและทบทวนหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีเป็นประจำ�ทุกปี พร้อมได้แจกให้กับกรรมการบริษัทกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการ
ปฏิบัติตนในการดำ�เนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำ�งาน และได้
เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท รวมทั้งได้
จัดทำ�เป็นสือ่ วีดทิ ศั น์ (Animation) เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และพนักงานเข้าใจ
เรื่องดังกล่าวได้ง่ายขึ้น
				 อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจัดทำ�รายงานความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอ ไว้ใน
รายงานประจำ�ปี
				 คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เสริมสร้างให้บริษทั ฯ มีระบบการ
บริหารจัดการทีด่ ี มีความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ สำ�หรับผูท้ ลี่ ะเว้น
การปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูก
ดำ�เนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำ�ผิดกฎหมาย และ
หากพนั ก งานมี ข้ อ สงสั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามหรื อ ตั ด สิ น ใจ
ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับขั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง
ให้ถือคำ�วินิจฉัยของกรรมการผู้อำ�นวยการ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด
				 นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้มกี ารติดตาม
และประเมินการกำ�กับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษทั ด้านธรรมาภิบาล ในการดำ�เนินกิจการต่างๆ
ให้บรรลุความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
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3.3 การจัดทำ�นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
				 คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื่องความขัด
แย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจพร้อมแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนในการดูแล เพือ่ ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รายละเอียดดูจาก website ของบริษัท
				 ในปี 2559 บริษัทฯ เปิดเผยรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน หน้า 130-132 ในรายงาน
ประจำ�ปีนี้
				 คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดให้กรรมการบริษัท และ
ผู้บริหาร ห้ามทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
				 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ มีหน้าทีร่ ายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทต่อ ก.ล.ต. และส่งสำ�เนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
				 คณะกรรมการบริ ษั ท กำ � หนดให้ กรรมการบริ ษั ท
ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
				 รายละเอียดดูจากการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
หน้า 96-97 และ 120 ในรายงานประจำ�ปีนี้
3.4 การกำ�กับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
				 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุม
ภายในด้านการดำ�เนินงาน การเงิน การปฏิบตั งิ าน และการกำ�กับดูแล
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าทีต่ รวจสอบ ประเมินผล และ
ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของระบบดั ง กล่ า ว รวมถึ ง ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้
ดำ�เนินการตามแนวทางทีก่ �ำ หนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ
สามารถทำ�หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ รายละเอียด
ดูจากการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า
125-126 ในรายงานประจำ�ปีนี้
				 บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูด้ แู ล และยังว่าจ้างบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำ�กัด เป็น
ทีป่ รึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุม
ภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้
ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหาร
ความเสีย่ ง ผลสรุปเห็นว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะ
สมเพียงพอ

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

				 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ นายคำ�นึง
สาริสระ PARTNER บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน ประวัติและคุณสมบัติ ดูจากหน้า 125 ในรายงาน
ประจำ�ปีนี้
3.5 การบริหารความเสี่ยง
				 คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญกับการบริหารความ
เสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
				 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยนายอมร อัศวานันท์ เป็นประธาน
คณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายไพโรจน์ หิรญั วงศ์สว่าง
นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์
นางพิธชา ภูส่ นุ ทรศรี เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มิลนิ ทางกูร เป็น
กรรมการเลขานุการ เพือ่ ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลให้การบริหารความเสีย่ ง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง
และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมรายงานความก้าวหน้าใน
การบริหารความเสี่ยงในปี 2559 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
				 ในปี 2559 หน่วยงาน “Corporate System Development” ร่วมกับคณะทำ�งานได้ปรับปรุงระบบงานสำ�คัญๆ (Core
Operation Systems) ตามที่ได้รับคำ�ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำ�กัด โดยได้ดำ�เนินการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำ�งาน (Work Process) ในแต่ละ
ระบบงาน ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการ
ประเมินความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
และการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้สอดคล้อง
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัท และเพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
ส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
4. การประชุมคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการประชุมทุกเดือน และ
อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยกำ�หนดตารางการ
ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ
ล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้ง
ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด
โดยประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูอ้ �ำ นวยการร่วมกันพิจารณา
เรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถ
เสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการ
บริษัท และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผยเลขานุการ
บริษัทจะจัดทำ�รายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
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		 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญกับการเข้าร่วมประชุม
และถือเป็นหน้าทีต่ อ้ งเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ยกเว้น
กรณีมีเหตุจำ�เป็น หรือเจ็บป่วย และมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบร่วมวาง
นโยบายและตัดสินใจในการดำ�เนินงานของบริษัท
		 ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษทั ได้เข้าร่วมประชุม เพือ่ ชีแ้ จงข้อมูลในฐานะผูเ้ กีย่ วข้องกับปัญหา
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำ�นวยการ
หรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง
		 ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำ�
หน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
		 นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท
ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
		 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำ�
รายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลง
ลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง และเสนอให้ทปี่ ระชุมรับรองในวาระแรก
ของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความ
คิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนถูก
ต้องมากที่สุดได้
		 รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ ณ สำ�นักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการ
ประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
		 นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้ ริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็นอย่างสม่�ำ เสมอ
และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง
		 คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายให้กรรมการอิสระมี
การประชุมกันเอง โดยไม่มกี รรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารของ
บริษทั เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้กรรมการอิสระได้
พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการ หรือประเด็น
ที่อยู่ ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธาน
กรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง
		 ในปี 2559 กรรมการอิสระได้มกี ารประชุมระหว่างกันเองโดย
ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำ�นวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระ
เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
		 ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59)
คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำ�นวน 12 ครั้ง การเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบริษทั แต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำ�แหน่ง
หน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
หน้า 84-85 ในรายงานประจำ�ปีนี้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด
“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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รายงานประจำ�ปี 2559

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

		 คณะกรรมการบริ ษั ท กำ � หนดให้ มี การประเมิ น ผลงาน
คณะกรรมการทัง้ คณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำ�
ทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย เพือ่ ทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วย
ให้การทำ�งานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		 หลักเกณฑ์ : ประเมินครอบคลุมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ความอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น ความโปร่งใส ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายบริหาร และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และการปฏิบตั ติ ามหลักกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องคณะกรรมการทัง้ คณะ
		 หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มใน
แต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
			 มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม
			 มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
			 มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
			 มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
			 ต่ำ�กว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง
		 ขัน้ ตอน : ในปี 2559 เลขานุการบริษทั จะส่งแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ให้กรรมการบริษทั
และกรรมการชุดย่อยทุกท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็น
ผูร้ วบรวม และรายงานสรุปผลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่
รับทราบและหารือกันเป็นประจำ�ทุกปี
		 ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
		 1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในปี 2559 ได้
คะแนนร้อยละ 76.27 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
		 2. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2559 ได้
คะแนนร้อยละ 75.92 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
		 3. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2559 ได้
คะแนนร้อยละ 92.20 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
		 4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี
2559 ได้คะแนนร้อยละ 78.40 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
		 5. คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินในปี 2559 ได้
คะแนนร้อยละ 72.67 อยู่ในเกณฑ์ ดี
		 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในปี
2559 ได้คะแนนร้อยละ 83.80 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
		 7. คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลการประเมินในปี 2559
ได้คะแนนร้อยละ 82.69 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก		
		 บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นราย
บุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละท่าน
สามารถนำ�มาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี
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		 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคน
ประเมินกรรมการบริหารท่านอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำ�หนดขึ้น เพื่อ
ใช้สำ�หรับพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และ
อีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		 ส่วนการประเมินผลงานประจำ�ปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO)
โดยการประเมินผลงานประธานกรรมการบริหาร จากผลการปฏิบตั งิ าน
ในแต่ละเดือน รวมทัง้ ผลงานด้านการขายและการทำ�กำ�ไรของบริษทั
ในแต่ละปี และจากดุลยพินจิ ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และอีกส่วนหนึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการบริหารทุกท่าน ตามแบบประเมินที่บริษัทฯ กำ�หนดขึ้น

6. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

		 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำ�เนินการให้มีการจ่ายค่า
ตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะตามอำ�นาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
		 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณาวงเงินค่า
ตอบแทนกรรมการทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระ
หน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีสว่ นร่วม และความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละท่านนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
		 ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2559 ได้อนุมตั วิ งเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
รวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
		 ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ( CEO ) เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กำ�หนด โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่า
ตอบแทนของประธานกรรมการบริหารทัง้ แบบระยะสัน้ เช่น เงินเดือน
โบนัส และระยะยาว ซึง่ พิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ผลการดำ�เนิน
งานของบริษัท
		 ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารในปี 2558 สำ�หรับ
ผลการดำ�เนินงานในปี 2559 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินบำ�เหน็จ
และเบี้ยประชุม รวมเป็นเงิน 9,738,000 บาท
		 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำ�หนด ซึ่งพิจารณาจากผลการ
ดำ�เนินงานของผู้บริหารแต่ละคน
		 หลั ก เกณฑ์ การกำ � หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ และค่ า
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2559 รายละเอียดดูจาก หน้า
81-82 ในรายงานประจำ�ปีนี้
		 กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยใน
การรักษายึดเหนีย่ วให้ผบู้ ริหาร และพนักงานมีความจงรักภักดีอยูก่ บั
บริษัทอย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นยังมีภาระ
ต้องเสียภาษีจากการรับโอนหุ้น จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยัง
ไม่เอื้ออำ�นวย ทำ�ให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร

อดทน รักษาเครดิต คบคนดี อย่าเอาเปรียบใคร ไม่สร้างศัตรู

การกำากับดูแลกิจการ

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

9. แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการบริษทั กำาหนดนโยบายในการสืบทอดตำาแหน่ง
มีการพัฒนาความรู้ ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้อำานวยการ
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุก และประธานกรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายสำานักงานบริษทั จัดทำาแผน
ท่านมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัท สืบทอดตำาแหน่งผู้บริหาร ดังนี้
ให้ความสำาคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ
1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director
ได้ทาำ งานร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง - ระดับผูอ้ าำ นวยการฝ่าย
Accreditation Program (DAP), Director Certification Program
ทั้งในระดับสายงาน และข้ามสายงาน
(DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the
2. กำาหนดผูบ้ ริหารระดับรองทีม่ ศี กั ยภาพเป็นผูส้ บื ทอดและ
Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for
วางตำาแหน่งให้เหมาะสม
Non - Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
3. เตรียมการให้ผบู้ ริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงาน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ
อื่นในกรณีจำาเป็น
อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
4. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความ
คณะกรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้น
สามารถบริหารงานครบวงจรมากขึน้ เพือ่ รับงานบริหาร
อีกต่อไปในอนาคต
ระดับสูง
ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการ
5. จัดตั้ง Corporate Strategies and Strategic Directions
บริษัทและผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตร ดังนี้
และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางได้
ทำางานร่วมกัน
6.
จัดให้มี Committee ต่างๆ เช่น Marketing, Advertising,
ชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหาร
อบรมหลักสูตร
Research ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและศักยภาพ
1. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
- IT Governance (ITG 3/2016)
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
2. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์
- CFO Current Issues
7. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นทั้ง
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การจัดทำาคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร
ระดับสายงาน และข้ามสายงาน
แบบมืออาชีพ จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา
8. การฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ เช่น
ธรรมนิติ จำากัด
การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด การบริหารสินค้า
และการออกแบบ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทมีการพบปะ
9. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำานึก
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับ
ในความรับผิดชอบ และความซือ่ สัตย์ตอ่ องค์กร และมอง
สูงขององค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน และ
องค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
ทัศนศึกษากับบริษทั คูค่ า้ หรือองค์กรอืน่ ๆ อยูส่ ม่าำ เสมอ ทัง้ ในประเทศ
10. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น
และต่างประเทศ
ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่าง
8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรอง ๆ
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการบริษทั ที่
11. จัดให้มบี คุ ลากรทีเ่ หมาะสม มาประจำาอยูใ่ นแต่ละฝ่าย เช่น
เข้ารับตำาแหน่งในบริษทั เป็นครัง้ แรก พร้อมจัดทำาคูม่ อื กรรมการให้กบั
CFO ฝ่าย
กรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำาคัญของบริษัท
12. จั ด ให้ มี การเขี ย นแผนการทำ า งานอย่ า งเป็ น ระบบแก่
นโยบายในการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
ผู้บริหารระดับรองๆ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พ.ร.บ. หลัก
13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำาแหน่ง
ทรัพย์ฯ พ.ร.บ. มหาชน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
14. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผูบ้ ริหารทุกระดับ ยึดธรรมะเพือ่
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการ
การปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาและทบทวนกฎระเบียบข้อ
กำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”
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การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดย่อย

รายงานประจำ�ปี 2559

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการสรรหา
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คณะกรรมการธรรมาภิบาล
รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 84-85 ในรายงานประจำ�ปี
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มัน่ ใจในการดำ�เนินงานของบริษทั ว่ามีการดำ�เนิน
งานที่โปร่งใส มีผกู้ ลัน่ กรอง สอบทานและให้ค�ำ แนะนำ�อย่างรอบคอบ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อทำ�หน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม่�ำ เสมอ ปัจจุบนั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท มีการตรวจ
สอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ มีการมอบอำ�นาจระหว่างคณะ
กรรมการและฝ่ายจัดการทีช่ ดั เจน พร้อมจัดทำ�เป็นลายลักษณ์อกั ษร
และได้ผา่ นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 พร้อมบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษทั
ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน
โดยมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพือ่ ช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของ
บริษัท มีประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำ�หน้าที่ดูแลการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท มีจำ�นวน 11 ท่าน โครงสร้างกรรมการ
บริษัทตามหน้า 104-105 ในรายงานประจำ�ปีนี้ และกำ�หนดให้มี
การประชุมทุกเดือน
ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59)
คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำ�แหน่งหน้าที่งาน
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร หน้า 84-85
ในรายงานประจำ�ปี
- คณะกรรมการบริหาร คือ คณะบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 12 ท่านประกอบด้วยกรรมการบริษัท
4 ท่าน และผู้บริหาร 8 ท่าน ให้ทำ�หน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท
ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำ�ของบริษัท และกำ�หนดให้
มีการประชุมทุกสัปดาห์
		 ในปี 2559 (ตามอายุปกี รรมการตัง้ แต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59)
คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำ�แหน่งหน้าทีง่ าน
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร หน้า 84-85
ในรายงานประจำ�ปีนี้
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- คณะกรรมการตรวจสอบ คื อ กรรมการบริ ษั ท ที่ เ ป็ น
กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด มีจำ�นวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ
จำ�นวน 2 ท่าน (คุณอมร อัศวานันท์ และคุณดวงพร สุจริตานุวัต)
จบการศึกษาและมีความเชีย่ วชาญด้านบัญชี มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
คราวละ 2 ปี กำ�หนดให้มกี ารประชุมไม่นอ้ ยกว่า ไตรมาสละ 1 ครัง้
และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ สำ�หรับกรณีพจิ ารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และกรณีพเิ ศษ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ มี
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารด้านบัญชีใน
การสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท
		 บริษัทฯ ไม่ได้กำ�หนดจำ�นวนวาระที่จะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อ
กันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติ
งานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
		 ในปี 2559 (ตามอายุปกี รรมการตัง้ แต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59)
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำ�นวน 12 ครั้ง การเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตารางแสดง
ตำ�แหน่งหน้าทีง่ าน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั และ
ผู้บริหารหน้า 84-85 ในรายงานประจำ�ปีนี้
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ
บริษทั 3 ท่าน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุม
ประจำ�ปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำ�เป็น
		 ในปี 2559 (ตามอายุปกี รรมการตัง้ แต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม จำ�นวน 2 ครั้ง
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ตามตารางแสดงตำ�แหน่งหน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 84-85 ในรายงานประจำ�ปีนี้
- คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษทั 5 ท่าน
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุมประจำ�ปี
ละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำ�เป็น
		 ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59)
คณะกรรมการสรรหามีการประชุม จำ�นวน 2 ครัง้ การเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการสรรหา ตามตารางแสดงตำ�แหน่งหน้าที่งาน และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 84-85 ใน
รายงานประจำ�ปีนี้
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการตรวจ
สอบ 1 ท่าน กรรมการบริษทั 2 ท่าน และฝ่ายจัดการ 4 ท่าน มีวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี กำ�หนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำ�เป็น
		 ในปี 2559 (ตามอายุปกี รรมการตัง้ แต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำ�นวน 9 ครั้ง การ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตามตารางแสดง
ตำ�แหน่งหน้าทีง่ าน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั และ
ผู้บริหารหน้า 84-85 ในรายงานประจำ�ปีนี้

ช้า หนัก เบา หมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่า งานไหนทำ�ก่อน งานไหนทำ�หลัง งานไหนต้องจริงจัง และงานไหนที่พอควร

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

- คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 2 ท่าน มีวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี และกำ�หนดให้มีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำ�เป็น 		
		 ในปี 2559 (ตามอายุปกี รรมการตัง้ แต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59 )
คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุม จำ�นวน 3 ครั้ง การเข้า
ร่วมประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตามตารางแสดงตำ�แหน่ง
หน้าที่งาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
หน้า 84-85 ในรายงานประจำ�ปีนี้

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- อำ�นาจดำ�เนินการ

1. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ และกำ�หนดขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่
2. แต่ ง ตั้ ง ถอดถอน มอบอำ � นาจหน้ า ที่ ใ ห้ แ ก่ ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ / หรือ บุคคลอื่น
ใดไปปฏิบัติ
3. พิจารณาอนุมัติการกู้เงินในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท และ
การออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
4. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินที่
เกิน 50 ล้านบาท
5. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าค้�ำ ประกัน / ยกเลิกการค้�ำ ประกันการ
รับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัทในวงเงินที่
เกิน 50 ล้านบาท
7. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ
ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
8. พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทำ�รายการกับบุคคลทีเ่ ข้าข่ายรายการ
ที่เกี่ยวโยง
9. ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำ�ความผิดต่อบริษัท
เพื่อให้ดำ�เนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้
ทัง้ มีอ�ำ นาจถอนคำ�ร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอม ยอมความและ
รับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายว่าความ เพื่อฟ้องหรือยื่นคำ�ให้การ
ต่อศาลทุกศาลเพื่อดำ�เนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด สำ�หรับ
เรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ / หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า
10. เสนอการเพิม่ ทุน ลดทุน การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ / หรือ วัตถุประสงค์
ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
11. มอบอำ�นาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท
หรือบุคคลอื่นใดทำ�การแทนได้
12. มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น

การกำ�กับดูแลกิจการ
13. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้าง
ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎ
ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้นของบริษัท
2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำ�เสมอ
		 - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
		 - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และ
			 เชื่อถือได้
		 - รายงานผลการดำ�เนินงานทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และทันต่อ
			 เหตุการณ์
		 - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและ
			 คุ้มค่า
3. กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานของบริษทั กำ�กับ
ควบคุมดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ควบคุมการดำ�เนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมการ
ติดตามพันธะที่กำ�หนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท
5. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำ�ปี รวมทั้งกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และ
แผนงานที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมให้จัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้กรรมการบริษทั
ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำ�เนินธุรกิจ
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้
มั่นใจว่าการทำ�รายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำ�นาจ มีการ
สอบทานและจัดทำ�บัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถ
ป้องกันการนำ�ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
8. การทำ�รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมี
การพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผล
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำ�เนิน
การ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผล
ประโยชน์ให้ถูกต้อง

“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการ
เงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ / หรือ สอบทานแล้ว และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
11. กำ�หนดวัน เวลา สถานที่ ทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ กำ�หนด
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำ�หนดอัตราการจ่าย
เงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
เรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
แต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้
ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำ�นักงานใหญ่ และสำ�นักงานสาขาของบริษัทไม่
น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำ�หนด
วันเพื่อกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำ�หนดวันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำ�การถัดจากวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิ
ในการรับเงินปันผล
12. จัดทำ�รายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
13. ติ ด ตามดู แ ลเอกสารที่ จ ะยื่ น ต่ อ หน่ ว ยงานกำ � กั บ ดู แ ลที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดย
ถูกต้องตรงตามข้อมูลทีป่ รากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสาร
อื่นใดของบริษัท
14. อนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และ / หรือคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ
15. อื่นๆ ตามข้อกำ�หนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำ�นาจให้กรรมการบริหารลงนาม
กระทำ�แทนบริษัทในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- อำ�นาจดำ�เนินการ

		 1. ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าทีท่ ค่ี ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
		 2. พิจารณาวินิจฉัยการเข้าทำ�รายการกับบุคคลที่เข้าข่าย
รายการที่เกี่ยวโยงทั้งหมดทุกวงเงิน และสรุปผลเพื่อส่งให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำ�สัญญาเกี่ยวกับการซื้อและ
ขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกประเภท ทำ�สัญญาให้บริการ
และรับบริการทุกประเภททั้งในประเทศ และต่างประเทศ กับบุคคล
บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท
		 3. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

		 1. ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าทีท่ ค่ี ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
		 2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การดำ�เนิน
งานของบริษัท ซึ่งกำ�หนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ / หรือคณะ
กรรมการบริหาร เช่น เรียกร้อง ทวงถาม และรับชำ�ระหนี้ หรือเรียก
ร้องทวงถามทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆ จาก
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บุคคล และบริษทั ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิตบิ คุ คล
ต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทตลอดจน
ให้มีอำ�นาจตกลง เงื่อนไข และลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		 3. รั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ / หรื อ
คณะกรรมการบริหารโดยสม่ำ�เสมอ
			 - โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการดำ�เนินงาน
				 ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
			 - โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน
				 และเชื่อถือได้
		 4. กำ�กับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับ
นโยบาย กลยุทธ์ที่สำ�คัญ แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปี
		 5. รับผิดชอบในการจัดทำ�งบการเงิน รายงานทางการเงิน
ให้ผู้สอบบัญชีทำ�การตรวจสอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำ�ดับ รวม
ทั้งมีอำ�นาจสั่งจ่ายเช็ค ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมทั้งมีอำ�นาจทำ�สัญญาเกี่ยวกับการ
กู้ยืม ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลักหลังซึ่งหนังสือสัญญาใช้
เงิน เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงิน และหนังสือตราสารอื่นๆ กับบุคคลและ
บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภาย
ใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำ�นาจ
ในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
		 6. พิจารณา วินจิ ฉัย การกูเ้ งิน / คืนเงินกู้ การออกหุน้ กูข้ อง
บริษทั ทัง้ หมด ทุกวงเงิน เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ
สรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
		 7. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ภายใน
วงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด สำ�หรับวงเงินที่เกินอำ�นาจให้
พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
		 8. พิจารณาอนุมตั กิ ารซือ้ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สนิ เงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด สำ�หรับ
วงเงินที่เกินอำ�นาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำ�สัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า
ให้เช่าช่วงสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งจด
ทะเบียนสิทธิการให้เช่า และ / หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียน
ยกเลิกสิทธิการเช่า และ / หรือการเช่าช่วงต่างๆ ทุกประเภทกับ
บุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้
มีอำ�นาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		 9. พิจารณาวินิจฉัย การเข้าค้ำ�ประกัน / ยกเลิกการค้ำ�
ประกัน การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัท
ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด สำ�หรับวงเงินที่เกิน
อำ�นาจให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยและสรุปผล เพือ่ ส่งให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติ
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

		 10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัท
ต่างๆ ภายในวงเงินทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนดสำ�หรับวงเงินทีเ่ กิน
อำ�นาจให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยและสรุปผล เพือ่ ส่งให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติ
		 11. อนุมัติการเปิด / ปิด บัญชีธนาคาร
		 12. อนุมัติการได้รับ / ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
		 13. เปลี่ยนแปลงสิทธิเซ็นสั่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้าและ
ใบยืมสินค้า
		 14. อนุมัติการปรับสภาพราคา และ / หรือการทำ�ลายสินค้า
คงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ / หรือ ล้าสมัย
		 15. รับผิดชอบในการกำ�หนดนโยบายการตลาด
		 16. รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การติดตาม
หนี้ การจดจำ�นองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย
		 17. รั บ ผิ ด ชอบงานทางด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล เช่ น
รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอำ�นาจลงโทษหรือให้คุณ
กับพนักงาน โยกย้ายตำ�แหน่ง หน้าที่การงานของพนักงาน และมี
อำ�นาจบังคับบัญชาพนักงาน ออกคำ�สั่งให้พนักงานปฏิบัต รวมทั้ง
ทำ�สัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอำ�นาจใน
การตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกับกรมแรงงาน หน่วยงานประกัน
สังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และ
ระเบียบต่างๆ ของบริษัท
18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ
ตลอดจนกำ�หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำ�แหน่ง
บริหารระดับต่างๆ
		 19. ร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวน กล่าวหาผูก้ ระทำ�ความผิด
ต่อบริษัท เพื่อให้ดำ�เนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการ
ดังกล่าวนี้ ทัง้ มีอ�ำ นาจถอนคำ�ร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอม
ความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายว่าความเพื่อฟ้อง หรือยื่น
คำ�ให้การต่อศาลทุกศาล เพือ่ ดำ�เนินคดีแทนบริษทั จนกว่าคดีถงึ ทีส่ ดุ
		 20. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และ
นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 21. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
		 โดยกำ�หนดเงื่อนไขการรับมอบอำ�นาจกระทำ�การแทน
บริษัท ดังนี้
			 1.		 กรรมการบริหารลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และไม่ต้อง
					 ประทับตราสำ�คัญของบริษทั ภายในวงเงิน 5 แสนบาท
			 2.		 กรรมการบริหารลงนามร่วมกับกรรมการบริษัท ผู้มี
					 อำ�นาจกระทำ�การแทนบริษัทอีก 1 ท่าน และไม่ต้อง
					 ประทับตราสำ�คัญของบริษทั ภายในวงเงิน 1 ล้านบาท
			 3.		 กรรมการบริษัทลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และประทับ
					 ตราสำ�คัญของบริษทั ไม่จ�ำ กัดวงเงิน (ไม่ตอ้ งมอบอำ�นาจ
					 กระทำ�การแทนบริษทั ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามหนังสือรับรอง
					 ของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้)

			 4.		 หากธุ ร กรรมที่ ทำ � มี จำ � นวนเงิ น เกิ น จากวงเงิ น ที่
					 กำ�หนดธุรกรรมนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
					 คณะกรรมการ VC ภายในวงเงินที่บริษัทกำ�หนดไว้
					 10 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
					 ภายในวงเงินที่บริษัทกำ�หนดไว้ 50 ล้านบาท
			 5.		 ส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท ให้ผ่านการอนุมัติจากที่
					 ประชุมคณะกรรมการบริษัท
			 6.		 กรณีที่เป็นรายการเร่งด่วนและไม่อาจจะอนุมัติตาม
					 ขั้ น ตอนที่ กำ � หนดได้ ให้ กรรมการบริ ห ารที่ เ ป็ น
					 กรรมการบริษัท 2 ท่าน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติและ
					 ดำ�เนินการไปก่อน แล้วค่อยนำ�เรื่องขอสัตยาบัน
					 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการ
					 บริษัทตามวงเงินอนุมัติอีกครั้ง
			 7.		 กฎเกณฑ์นี้ให้พิจารณาทบทวนใหม่ทุกปี
			 โดยกำ�หนดให้มนี ายทะเบียนควบคุมดูแล คือ เลขานุการ
			 บริษัท
					 - คุณดวงฤดี มิลินทางกูร

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- อำ�นาจดำ�เนินการ

		 1. กำ�หนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทาง
เดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
		 2. มีอ�ำ นาจเชิญผูบ้ ริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจำ�เป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้
ทุกระดับขององค์กร
		 3. มี อำ � นาจในการตรวจสอบผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
		 4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ
จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำ�เป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

		 1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีทสี่ �ำ คัญของบริษทั รวม
ทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล
		 3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ของบริษัท
		 4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
		 5. พิจารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตั ิ
ตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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		 6. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอนบุคคลซึ่ง
มีความเป็นอิสระ เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนทีส่ มควร รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 8. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		 9. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
			 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
					 เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
			 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
					 ภายในของบริษัท
			 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
					 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
					 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย
					 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
			 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
			 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
					 ผลประโยชน์
			 (ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
					 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
			 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
					 ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
				 (charter)
			 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร
					 ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
					 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 10. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล
กระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
			 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่
					 สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
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รู้น้อยไม่เกี่ยงงาน

รายงานประจำ�ปี 2559

			 (ค) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
					 ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
					 แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
					 ของบริษัท
			 หากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู้ บ ริ ห ารไม่ ใ ห้ มี การ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำ�หนด กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระทำ � ดั ง กล่ า วต่ อ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ
		 12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี
		 13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำ�นาจ
ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
		 ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการ
บริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของบริษัทต่อบุคคล
ภายนอก

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- อำ�นาจดำ�เนินการ

		 1. มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่
เกีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็น
ว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น
		 2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ
จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำ�เป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
- หน้าที่และความรับผิดชอบ 		
		 1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำ�หรับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใน
แต่ละปี
		 3. พิจารณากำ�หนดวงเงินค่าตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมการ
บริษัท (โดยคำ�นึงถึงผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน) วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ และจำ�นวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยในปีทผี่ า่ นมา เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นรายบุคคล โดยคำ�นึงถึงอำ�นาจหน้าที่ และ
ปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
		 5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

		 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมสรรหา
- อำ�นาจดำ�เนินการ

		 1. มีอ�ำ นาจเชิญผูจ้ ดั การ หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
มาชี้แจ้งให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องจำ�เป็น
		 2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือ
จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำ�เป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท

เสี่ยง และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- อำ�นาจดำ�เนินการ

		 1. มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่
เกีย่ วข้องมาชีแ้ จงให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็น
ว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น
		 2. ขอรับคำ�ปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั
(ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็น
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
		 1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 		 3. มีอ�ำ นาจแต่งตัง้ คณะทำ�งาน เพือ่ ดำ�เนินการด้านธรรมาภิบาล
ที่จะเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
ทั่วทั้งองค์กร
		 2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ ได้รับ
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
การคัดเลือก โดยคำ�นึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 		 1. กำ�หนดทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำ � กั บดู แ ล
ความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสม โดย กิจการ หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้าน
		 3. จัดทำ�ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบ การคอร์รัปชั่น และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
การพิจารณา
ของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง อย่าง
		 4. เสนอชื่อบุคคลที่ ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ ต่อเนื่อง
บริษัทเพื่อพิจารณา
		 2. กำ�หนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
		 5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้ ติดตามดูแลและประเมินผล
นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การปฏิบัติงาน
		 6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 		 3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พนักงาน มีการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบาย
- อำ�นาจดำ�เนินการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
		 1. ขอรับคำ�ปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั 		 4. ทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และ
(ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกในกรณีจ�ำ เป็นด้วย นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
		 5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
		 2. มี อำ � นาจแต่ ง ตั้ ง คณะทำ � งาน ประเมิ น และติ ด ตาม อำ�นาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
		
คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดอำ�นาจ หน้าที่ และความรับ
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้
		 1. กำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการ 		 1. เป็นผูน้ �ำ ของคณะกรรมการบริษทั ในการกำ�กับ การทำ�งาน
บริหารความเสีย่ งของบริษทั ให้เกิดความชัดเจนต่อเนือ่ ง รวมถึงความ ของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยให้ บ รรลุ
เพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน เพือ่ การจัดการความ วัตถุประสงค์และแผนงานที่กำ�หนดไว้
เสี่ยงต่างๆ ที่สำ�คัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
		 2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
		 2. สนั บ สนุ น ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ในการบริ ห าร 		 3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และเป็นผูล้ ง
ความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
คะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลง
		 3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ คะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยให้ความ 		 4. เป็นประธานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และกำ�กับการประชุมให้
สำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
มีประสิทธิผล
		 4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มี 		 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
		 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
		 5. ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย และกฎระเบี ย บ อำ�นาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ กำ�หนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
		 6. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความ ของฝ่ายจัดการ ดังนี้
“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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การกำ�กับดูแลกิจการ
		 1. ดำ�เนินการและ / หรือ บริหารงานประจำ�วันของบริษทั ให้
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษทั
		 2. ดำ�เนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้
รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผล
ประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
		 3. ดำ�เนินกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติ
		 4. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำ�เนินงานตามมติ
ทีป่ ระชุม และผลการดำ�เนินงานของบริษทั ทีส่ �ำ คัญต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกเดือน
		 5. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจอย่างมี
จรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
		 6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำ�หน้าที่สรรหาคัดเลือก
บุ ค คลที่ ท รงคุ ณวุ ฒิ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเข้ า ดำ � รงตำ � แหน่ ง
กรรมการที่ว่างลง นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทแทนตำ�แหน่งกรรมการที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ตาม
ข้อบังคับของบริษัท
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ บริษทั ฯได้ก�ำ หนดแนวทางการสรรหาคัดเลือก โดยพิจารณา
จากผูท้ รงคุณวุฒิ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตอบสนองความต้องการของ
ตำ�แหน่งที่ว่างลง โดยจัดทำ�ตารางความรู้ ความชำ�นาญเฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจนความรู้ ความ
ชำ�นาญเฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และ
เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และมีประวัติการทำ�งานที่ไม่ด่างพร้อย และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาบุคคลที่จะเสนอ
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท จากทำ�เนียบกรรมการอาชีพของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหา
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำ�รงตำ�แน่งกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และ ก.ล.ต. เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำ�หนดนิยามและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
ของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ของ ก.ล.ต. ระบุอยู่ในแบบ
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รายงานประจำ�ปี 2559

56-1 และเอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
(http://www.icc.co.th)

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อกรรมการ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอชื่อระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559
โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนและโปร่งใส และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับ
สูงสุดของบริษัท โดยคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น
ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมาย พร้อมนำ�เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้
บริหารระดับสูงสุดไว้อย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำ�เนินธุรกิจบริหารการงานของบริษัท
อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดนโยบายในการสืบทอดตำ�แหน่งในกรณี
ที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูงสุด
โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ พิจารณาสรรหาพนักงานภายในบริษัทที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบใน
สายงานนั้นๆ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาสร้าง
ความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคต โดย
ผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้
รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำ�งานดี จะได้รับมอบหมายงาน
ทีท่ า้ ทายและมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีส่ งู ขึน้ ซึง่ บริษทั ฯ เตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพือ่ ทดแทนในกรณีทมี่ ตี �ำ แหน่ง
งานว่างลง ในกรณีที่ ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสม
จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กร และเสนอต่อ
ประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

		 ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 18 และ
กฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำ�หนดจำ�นวนตำ�แหน่งกรรมการ
บริษทั แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และเลือกตัง้ บุคคลทีไ่ ม่มลี กั ษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งต้องไม่มีลักษณะ

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด ทั้งนี้กรรมการบริษัท
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำ�นวนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน

		 และตามข้อบังคับบริษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 24 และ
กฎบัตร ในกรณีทตี่ �ำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำ�แหน่ง
กรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
		 2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ที่
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 และ ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อน
กฎบัตร กรรมการบริษทั ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์ ถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
และวิธีการดังนี้
จำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวม
1.		ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง กันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม และมีสิทธิออกเสียง
			(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
2. องค์ ป ระกอบและการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
		 ตามกฎบัตรต้องมีจำ�นวนกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 5 คน
			แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.		บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ ษั ท 4 ท่ า น และ
			รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่ที่ประชุม ผู้บริหาร 8 ท่าน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหาร เพื่อมอบหมายให้
			ผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในครัง้ นั้น ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การ คณะกรรมการบริหารปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทโดยต้องมี
			เลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำ�นวน ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำ�หน้าที่บริหารจัดการกิจการ
			กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ งานของบริษัทได้เป็นอย่างดี
			ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ
		 ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และ
กฎบัตร ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและ
ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- การออกนอกจากวาระ
		 1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22
และกฎบัตร นอกจากการพ้นตำ�แหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ตำ�แหน่งเมื่อ
				 1. ถึงแก่กรรม
				 2. ลาออก
				 3. ขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
						 กฎหมายหรือข้อบังคับนี้
				 4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
						 ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
						 มหาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการ
						 กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
						 กำ�หนด
				 5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
				 6. ศาลมีคำ�สั่งให้ออก

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ
		 ตามกฎบัตรมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี นับจาก
วันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท
ยังไม่ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
บริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิม
ที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำ�ภายใน 2 เดือน นับแต่วัน
ครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหาร ซึ่งพ้น
จากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- การออกนอกจากวาระ
		 ตามกฎบัตรกำ�หนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำ�แหน่ง เมือ่
		 1. ถึงแก่กรรม
		 2. ลาออก
		 3. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
		 4. มี ลั ก ษณะที่ แ สดงถึ ง การขาดความเหมาะสมที่ จ ะได้
			 รั บ ความไว้ ว างใจให้ บ ริ ห ารกิ จ การที่ มี ม หาชนเป็ น
			 ผู้ถือหุ้นตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
			 และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำ�หนด
		 5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำ�แหน่ง
		 และเมื่อตำ�แหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ) คณะกรรมการบริษัทอาจจะแต่งตั้งบุคคลอื่นแทน
ตำ�แหน่งที่ว่างลงหรือไม่ก็ ได้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทเห็น
สมควร หากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
บริหารจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
บริหารที่ตนแทน
“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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รายงานประจำ�ปี 2559

3. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามกฎบัตรต้องมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้อง
เป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตาม
ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดังนี้
1.		ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุม
			ผู้ถือหุ้นของบริษัท
2.		เป็นกรรมการอิสระ
3.		ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
			ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
			บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
			รายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
4.		ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อย
			ลำ�ดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5.		มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอสามารถทำ�หน้าทีใ่ นฐานะ
			กรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
			หนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทำ�
			หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ทั้งนี้ หากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ / หรือคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ได้มีประกาศ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุก
ประการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน เป็น
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผูท้ ี่
มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน
วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ
		 ตามกฎบัตรมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี นับจาก
วันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุด
ใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมทีห่ มดวาระลง
ในการแต่งตัง้ ต้องกระทำ�ภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ครบวาระของคณะ
กรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำ�แหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- การออกนอกจากวาระ
		 ตามกฎบัตรกำ�หนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำ�แหน่งเมือ่
		 1. ถึงแก่กรรม
		 2. ลาออก
		 3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
		 4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำ�แหน่ง
			 ก่อนครบวาระ
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		 5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามที่สำ�นัก
งานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
		 และเมือ่ ตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบแทนตำ�แหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป
และจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจ
สอบที่ตนแทน
		 บริษัทฯ ไม่กำ�หนดจำ�นวนวาระที่จะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกัน
ได้นานทีส่ ดุ ของกรรมการตรวจสอบ ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของคณะ
กรรมการสรรหา และกรรมการบริษัท

4. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
		 ตามกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะ
กรรมการสรรหาต้องมีจำ�นวนคณะละไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ / หรือบุคคลอื่นให้
ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าว ทัง้ นีต้ อ้ งมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอ
ทีจ่ ะทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาค่าตอบแทนและสรรหากรรมการบริษทั คณะ
กรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่าน ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งตั้งกรรมการบริษัท 5 ท่าน
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหา
วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ
		 ตามกฎบัตรมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวัน
ทีม่ มี ติแต่งตัง้ และเมือ่ ครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษทั ยังไม่ได้
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
สรรหาแทนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการสรรหาชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ
บริษัท จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการสรรหาชุดใหม่ แทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้อง
กระทำ�ภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม กรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน และกรรมการสรรหาซึง่ พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รบั
การแต่งตั้งใหม่ได้

- การออกนอกจากวาระ

		 ตามกฎบัตรกำ�หนดให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา พ้นจากตำ�แหน่ง เมื่อ
		 1. ถึงแก่กรรม
		 2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
		 3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำ�แหน่ง
		 และเมื่ อ ตำ � แหน่ ง กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และ
กรรมการสรรหาว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยัง
คงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาแทนตำ�แหน่งที่

จิตใจต้องการอาหารใจฉันนั้น

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
ที่ตนแทน
		 บริษัทฯ ไม่กำ�หนดจำ�นวนวาระที่จะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกัน
ได้นานที่สุดของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
5. องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
		 ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีจ�ำ นวนอย่างน้อย
3 คน คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้กำ�กับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการอีก 6 คน
วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามความ
							 เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำ�ภายใน
2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิม
กรรมการธรรมาภิบาลซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ได้
- การออกนอกจากวาระ
		
ตามกฎบัตรกำ�หนดให้กรรมการธรรมาภิบาล พ้นจากตำ�แหน่ง
เมื่อ
		 1. ถึงแก่กรรม
		 2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
		 3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำ�แหน่ง
		 และเมื่อตำ�แหน่งกรรมการธรรมาภิบาลว่างลง (นอกจากถึง
คราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลแทนตำ�แหน่งที่
วิธีการถอดถอน
ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระ
- การออกตามวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาลที่ตนแทน
		 ตามกฎบัตรมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่ 		 บริษทั ฯ ไม่ก�ำ หนดจำ�นวนวาระทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันได้
มีมติแต่งตัง้ และเมือ่ ครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษทั ยังไม่มี นานทีส่ ดุ ของกรรมการธรรมาภิบาล ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของคณะ
มติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ กรรมการบริษัท
บริหารความเสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม
บริษทั จะได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดใหม่ แทนคณะ
บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษัท นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้อง ผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย โดยมี
กระทำ�ภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานบริษทั ในบริษทั ย่อย มีบทบาท
ความเสี่ยงชุดเดิม กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่ง อำ�นาจหน้าที่ในการกำ�กับและบริหารงานของบริษัทย่อย กำ�หนดให้
ตามวาระสามารถรับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
ใช้นโยบายบัญชีตามบริษัทใหญ่ และในการทำ�กิจกรรมใดๆ ให้เป็น
- การออกนอกจากวาระ
ไปตามข้อกำ�หนดของบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
		 ตามกฎบัตรกำ�หนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจาก แห่งประเทศไทย
ตำ�แหน่ง เมื่อ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้บคุ คลที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั ฯ
		 1. ถึงแก่กรรม
ต้องดูแลให้บริษทั ย่อยมีการปฏิบตั แิ ละเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญตามหลัก
		 2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
เกณฑ์ตา่ งๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ปฏิบตั ิ อาทิเช่น
		 3. ถูกถอดถอนจากกรรมการบริษัท
การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
6. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือการทำ�รายการสำ�คัญอื่นๆ
		 ตามกฎบั ต รคณะกรรมการธรรมาภิบ าล มีจำ�นวนอย่าง
บริษทั ฯ มีบริษทั ร่วม 9 บริษทั ซึง่ เป็นการร่วมลงทุนในกิจการ
น้อย 3 คน โดยกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/ ของบริษทั ในเครือและบริษทั อืน่ ๆ บริษทั ฯ ไม่มอี �ำ นาจควบคุมกิจการ
หรือบุคคลอื่นให้ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และ ในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำ�หน้าที่ด้านธรรมาภิบาล
กรรมการของแต่ละบริษัท
		 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็น
นโยบายและวิธปี ฏิบตั ิในการส่งบุคคลเพือ่ เป็นตัวแทนของบริษทั
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่าย ไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ผู้บริหาร ในบริษทั ร่วมหรือบริษทั
จัดการ 2 ท่าน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธรรมาภิบาล
ลงทุน บริษทั ในเครือสหพัฒน์มที มี ผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นผูพ้ จิ ารณาว่า
วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษทั อืน่ นัน้ ประกอบธุรกิจอะไร มีความจำ�เป็นต้องให้กรรมการบริษทั
วิธีการถอดถอน
หรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของ
- การออกตามวาระ
กลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำ�เป็น
		 ตามกฎบัตรมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่ ต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้
มีมติแต่งตัง้ และเมือ่ ครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษทั ยังไม่ได้มี ความสามารถ และมีความชำ�นาญในธุรกิจนั้นๆ
มติแต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลแทนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท
“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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การกำากับดูแลกิจการ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

รายงานประจําป 2559

ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั ติ าม
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำาหนด หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
ไว้ในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้รบั
และกำาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้จา่ ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำานึกที่ดีต่อส่วนรวมและ แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำากัด ดังนี้
ต่อตนเอง ไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
2559
2558
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดย
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำากัด (มหาชน)
1,750,000
1,390,000
ไม่นำาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง บริษัทย่อย 3 บริษัท
427,759
431,561
2,177,759
1,821,561
และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำาการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใด รวม
ให้ทำาธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกนโยบายในการกำากับ
บริษทั Amis Du Monde SARL ไม่ได้ใช้ผสู้ อบบัญชีรายเดียวกับ
ดูแลกิจการ หลักการกำากับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการ
ดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน บริษทั เนือ่ งจากเป็นบริษทั ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ และขนาดของรายการ
ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ ค้ายังน้อย
บริษัท ไหมทอง จำากัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท
ปฏิบัติตนในการดำาเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำางาน และเผย
เนื่องจากบริษัท ไหมทอง ยังสามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีได้
แพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัท มีกำาหนด เท่ากับปีกอ่ นและผูส้ อบบัญชีเป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีม่ มี าตรฐาน
เรื่องดังกล่าวและกำาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือการเลิกจ้าง ถูกต้องตามกฎหมายจึงยังคงใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท คือ
ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำาหนด สำานักงานธรรมการย์การบัญชี
2. ค่าบริการอื่น
บริษทั ฯ มีมาตรการดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดย
ในรอบปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่า
กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ห้าม
ตอบแทนของงานบริ
การอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท
มิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับ
ทราบข้อมูลภายใน ทำาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ช่วง 1 เดือน ย่อย สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ยกเว้นการซื้อขายตาม เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว
นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีการ
รายงานการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิตภิ าวะให้ทปี่ ระชุมรับทราบ หากมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
จะต้องแจ้งให้บริษทั และ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมากรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ได้ปฏิบตั ติ าม
นโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม
และไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้มี
กรรมการบริษทั 2 ท่าน ซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั และได้แจ้งให้ ก.ล.ต.
รับทราบตามระยะเวลาที่กำาหนด พร้อมรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย
อี กทั้ งยั งกำ า หนดให้กรรมการและผู้บ ริห ารต้อ งแจ้งต่อคณะ
กรรมการบริษทั เกีย่ วกับการซือ้ ขายหุน้ ล่วงหน้าก่อนการซือ้ ขายอย่าง
น้อย 1 วัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ กำาหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่
มีการเปลี่ยนแปลง
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