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รายงานประจำาปี 2559การกำากับดูแลกิจการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การวางเป้าหมายนั้นต้องละเอียดรอบคอบ อย่ามองข้ามจุดเล็กจุดน้อย

การกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจอย่าง
ย่ังยืน โดยยึดหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีและให้ความสำาคญัตอ่การ
สรา้งระบบการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี มุง่มัน่พฒันาระดบัมาตรฐานการ
กำากบัดแูลกจิการท่ีดอีย่างตอ่เนือ่ง  เพ่ือให้มีการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิท
อย่างเป็นธรรม  มีระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้โดยไม่เกีย่วข้องกบัการคอรรั์ปช่ันทุกรปูแบบท้ังทางตรง
หรอืทางอ้อม และมีความรับผดิชอบตอ่ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความ
ม่ังคัง่อย่างย่ังยนืแกผู่ถ้อืหุ้น โดยมีนโยบายในการบริหารงานตามหลกั
การกำากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บน 
พืน้ฐานของเศรษฐกจิพอเพียง คอื ความพอประมาณ ความมีเหตผุล 
และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังในการวางแผนและการดำาเนินงาน ขณะเดียวกันได้ 
เสริมสร้าง ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต
ความขยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำาเนินงาน
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน
 คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเช่ือมัน่วา่การมีระบบบรหิารจดัการ
ท่ีดี โปรง่ใส และตรวจสอบไดต้ลอดจน มกีารถว่งดลุอำานาจและระบบ
การควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม  ควบคู่ไปกับการ
เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มี
สว่นไดเ้สยี จะเป็นปัจจยัสำาคญัท่ีช่วยเสรมิสรา้งให้องคก์รมภีมิูคุม้กนั
ที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
 และตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ มีการปรบัเปลีย่นหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีเป็น
หลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอยู่
ระหว่างการศึกษาเพื่อนำามาปรับใช้
แนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
  ด้วยปณิธานท่ีจะดำาเนนิธรุกจิอยา่งเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
และมปีระสทิธภิาพ  ตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี คณะกรรมการ 
บริษัท  จึงได้กำาหนดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้กรรมการ
บรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน ยึดถอืเป็นแนวทางในการปฏบัิติ
งาน  โดยยึดหลกัเกณฑก์ารกำากบัดแูลกจิการท่ีดขีองตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  ระเบียบปฏบัิตขิองคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์  พร้อมปรับปรุงหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี   
ตามเกณฑ์โครงการสำารวจการกำากบัดแูลกจิการของบรษัิทจดทะเบียน 
(Corporate  Governace  Report  of  Thai  Listed  Companies  :  CGR) 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของ ASEAN  CG  Scorecard เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
งานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท  
 คณะกรรมการบรษัิทมกีารทบทวนหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ี
ดขีองบรษัิทเป็นประจำาทุกปี และไดพ้ฒันาหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ี

ดีให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ใหมอ่ย่างตอ่เนือ่ง เพือ่ให้มคีวามทันสมัย
ต่อสภาพการดำาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ของบริษัทสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ 
และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง  ทัดเทียมมาตรฐานสากล  พร้อมเข้า
สู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน           
          คณะกรรมการบรษัิท  จงึไดจ้ดัทำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี
(ฉบับปรบัปรงุครัง้ท่ี  1)  เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง ASEAN  
CG  Scorecard และเป็นไปตามแนวทาง หลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดี
สำาหรบับริษัทจดทะเบียนปี   2555  ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  9/2556   เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2557  
 ประกอบด้วย   1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
  2. หลักการกำากับดูแลกิจการ  5  หมวด
  3. จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
  4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
   และพนักงาน 
และได้แจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่
รายละเอียดใน  website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) เพื่อเป็น 
แนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำาเนินธุรกิจ และเป็นหลัก
ยึดในการทำางาน
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 ดังนั้น คณะกรรมการบรษัิทจงึไดก้ำาหนดนโยบายการกำากบัดแูล
กจิการเพ่ือให้กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนยึดถอืเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน มุ่งมัน่ท่ีจะนำา 
หลักการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำาเนินงาน
ของบริษัท 
 2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำาเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำาหนด
อำานาจ หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแตล่ะคณะและ
ผู้บริหารอย่างชัดเจน     
 4. ดำาเนนิการให้มีระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงาน
ทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
 5. ดำาเนนิการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสำาคญัอยา่งเพยีงพอ  
เช่ือถือได ้และทันเวลา ตราบเท่าท่ีไม่กระทบตอ่ประโยชนอั์นชอบธรรม 
ของบริษัท
 6. ตระหนกัและเคารพในสทิธแิห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้อืหุ้น 
 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 7. ดำาเนนิการโดยคำานงึถงึความรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุ้น ผูมี้สว่น 
ได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
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 8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำาเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการ
สร้างความพึงพอใจให้แกล่กูคา้ดว้ยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพือ่
เพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำานึกอันดีงาม ปฏิบัติ
ตอ่พนกังานดว้ยความเป็นธรรม ตลอดจนมุง่ม่ันในการพัฒนาและยก
ระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
 11. ดำาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความ
รอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
การดำาเนินงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
ประกอบด้วย
 1.  นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
 2. หลักการกำากับดูแลกิจการ 5 หมวด  
 3. จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ  
 4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
เป็นรปูเลม่ 3 ภาษา คอื ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่น เพือ่ใช้
เผยแพร ่อบรม ทำาความเข้าใจ และแจกให้กบักรรมการบรษัิท  ผูบ้รหิาร 
 และพนักงาน อีกครั้งหนึ่ง  
 อีกท้ังจดัทำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี ในรูปแบบสือ่วดีทัิศน ์ 
(Animation) เพือ่ใช้อบรม ทำาความเข้าใจ ให้กบักรรมการบรษัิท  ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกระดับ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคคล
ภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และคู่ค้า รับทราบด้วย     
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะส่ง 
ผลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้านการบริหารจัดการ  ความไว้วางใจ  การ
ยอมรบั และความเชือ่ถอืจากผูม้สีว่นไดเ้สยีซ่ึงจะกอ่ให้เกดิผลเสยีตอ่
ความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว
 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption : CAC)  และในปี 
2559 บรษัิทฯ ไดย่ื้นขอการรับรองมาตรฐานการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยฝ่ายจัดการและ 
คณะทำางานของบริษัทได้ดำาเนินการตามข้ันตอน  พร้อมย่ืนแสดง
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามข้ันตอนเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ
ให้การรบัรอง (Certification Process)   ท้ังนี ้คณะกรรมการธรรมาภบิาล
ไดพ้จิารณา  และทบทวนแบบประเมินตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้น 
การคอรร์ปัช่ัน จำานวน 71 ข้อ  พรอ้มให้แนวทางในการประเมินความ
เสีย่งและการควบคมุภายในของบรษัิท  และคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดส้อบทานระบบควบคมุภายในของตนเองตามแนวทางท่ีกำาหนดใน
แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน  71  ขอ้ 
และบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption) แล้ว เมื่อวันที่  
14 ตุลาคม 2559

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัของบรษัิท 
ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ
มุ่งม่ันพัฒนาการกำากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง จากการมุ่งม่ัน
ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ
 - ผลการประเมนิคณุภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจำาปี 
  2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยระดับคะแนน 100  
  คะแนน จดัอยู่ในระดบั “ยอดเยีย่ม ดเีลศิ”  ตอ่เนือ่งเป็นปีท่ี  8 
 - ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
  (Corporate  Governance  Report  of   Thai   Listed  Companies) 
  จากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย ซ่ึงไดร้บัการ 
  สนบัสนนุจาก  ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
  จดัอยู่ในระดบั “ยอดเยีย่ม ดเีลศิ” (ระดบั  5  ดาว) ตอ่เนือ่ง 4 ปี 
 - ประกาศนยีบัตรรบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฏบัิตขิองภาค 
  เอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจรติ จากโครงการแนวรว่มปฏบัิต ิ
  ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (CAC) 
 ในปี 2559 บรษัิทฯ บรหิารงานตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดี
สำาหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2555 ซ่ึงครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด ดงันี ้
1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้นและ
เคารพสทิธแิห่งความเป็นเจา้ของ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดแูลปกป้อง
คุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุ้นทุกรายให้ไดร้บัสทิธข้ัินพืน้ฐานโดยเท่าเทียม
กัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตาม 
ท่ีกำาหนดไวใ้นข้อบังคบัและจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิท 
นอกจากนี้ยังคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิ
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูถ้อืหุ้นประเภทสถาบันให้เข้ารว่มประชุมผูถ้อืหุ้น  
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
 - สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขายและการโอนหุ้น
 - สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลง 
  คะแนนแทน 
 - สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน การรว่มตดัสนิใจในเรือ่งสำาคญั 
  ของบริษัท
 - สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
 - สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกำาหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการบริษัท
 - สิทธิในการแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
 - สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุม 
  ผูถ้อืหุ้นและสทิธท่ีิจะไดร้บัสารสนเทศอย่างเพยีงพอ ทันเวลา 
   และเท่าเทียมกัน
 - สทิธิในการไดร้บัการปฏบิตัท่ีิเท่าเทียมกนัในการรบัซ้ือหุ้นคนื 
  โดยบริษัท
 นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการ
บรษัิทให้ความสำาคญัในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น 
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ทันเวลา และโปรง่ใส เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นรับทราบข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนั
และทั่วถึง และดำาเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น
และอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
 1.1	สิทธิในการรับทราบข้อมูล 
  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดย
บริษัทฯ ได้เผยแพร่ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://
www.icc.co.th) เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นมีช่องทางท่ีจะไดรั้บข่าวสารข้อมูลของ
บริษัทมากขึ้น  เช่น  ผลการดำาเนินงานรายไตรมาส  และประจำาปี 
นโยบายการบริหารงาน รวมถึงข้อมูลการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  
การซ้ือขายสนิทรพัย์ท่ีสำาคญั ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมผูถ้อืหุ้น  รายชือ่ 
ผูถ้อืหุ้น 10 อันดบัแรกของบรษัิท ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้อืหุ้น เพือ่
ประชุมสามัญประจำาปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับ
จากวันประชุม จำานวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และข้อมูลที่
จำาเป็นตอ่การตดัสนิใจของผู้ถอืหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีถกูตอ้ง 
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
 1.2	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  คณะกรรมการบรษัิทให้ความสำาคญักบัการจดัประชมุผูถ้อืหุ้น 
เป็นประจำาทุกปีภายใน 120 วนั นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบัญชขีองบรษัิท  
ประชมุในวนั เวลา สถานท่ี และวธิกีาร ท่ีเหมาะสม สะดวกตอ่การเดนิทาง 
และไม่เป็นอุปสรรคในการเข้ารว่มประชุมของผูถ้อืหุ้น เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้น 
มีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแลผลการดำาเนินงานของบริษัท และหาก
มีความจำาเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ เป็นเรื่องที่อาจ
กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์ หรือ
กฎหมายท่ีใช้บังคบั  ซ่ึงตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากผูถ้อืหุ้น  บรษัิทฯ จะเรยีก
ประชุมวสิามัญผูถ้อืหุ้นเป็นกรณไีป ในการประชุมผูถ้อืหุ้นบรษัิทฯ ได้
ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามคู่มือ  AGM Checklist 
ของ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด
  อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา 
สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คำาชี้แจงและเหตุผลประกอบใน
แต่ละวาระในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น   
  ในปี 2559 บรษัิทฯ จดัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นคร้ังท่ี 51 ปี พ.ศ. 
2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  
ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีจัดประชุมเป็นประจำาทุกปี เพ่ือไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน 
และสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย พร้อมแนบแผนที่ สถานที่
ท่ีประชุมท่ีมคีวามชัดเจน เข้าใจงา่ย ไปกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุ้น 
  ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนและไม่มีการทำา 
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำาคัญต่อบริษัท
หรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม  
สง่เสรมิให้ผูถ้อืหุ้นมโีอกาสแสดงความคดิเห็นและตัง้คำาถามในเรือ่งท่ี
เกีย่วขอ้งกับบรษัิท โดยให้สทิธผิูถ้อืหุ้นสว่นนอ้ยเสนอเร่ือง  เพือ่บรรจุ
เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ / หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

  นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเกี่ยวข้อง
กับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
โดยส่งผ่าน E - mail : iccset@icc.co.th หรือโทรสารของบริษัท 
: 02-294-1155  โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้า 
อยา่งชัดเจนไว้ ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุ้น พร้อมเผยแพร่บน  website 
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาส 
ให้ผูถ้อืหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญ ผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี 51 ปี พ.ศ. 2559 
และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดย
ให้จัดทำาเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท  
เพื่อพิจารณาดำาเนินการตามข้ันตอน โดยเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ  
website ของบรษัิท เมือ่ครบกำาหนดระยะเวลา ปรากฏวา่ไมม่ผู้ีถอืหุ้น
เสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  และไม่มีการส่งคำาถามล่วงหน้า
  2. บริษัทฯ แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม 
ผู้ถือหุ้นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันท่ี  
23 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 2 เดือน  เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนจัดตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมรวม
ท้ังแจง้กำาหนดวนัให้สทิธผิูถ้อืหุ้นเข้ารว่มประชุมและการรบัเงนิปันผล  
พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
  3. บริษัทฯ เปิดเผยหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์
ของบริษัท ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม โดยเปิดเผย
ตัง้แตว่นัท่ี 22 มนีาคม  2559 เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นท้ังชาวไทยและตา่งชาต ิ
สามารถเข้าถงึข้อมูลไดโ้ดยสะดวกรวดเรว็ และมเีวลาพจิารณาข้อมูล
มากยิ่งขึ้น
  4. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชมุท่ีมรีายละเอยีดเพยีงพอ ซ่ึงมีท้ังขอ้เท็จจรงิพรอ้ม
คำาช้ีแจง และเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระ เพือ่ประกอบมตท่ีิขอตาม
ท่ีระบุในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่าเป็น
เรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ  รวมทั้งความเห็นของ 
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม  24  วัน  ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานกำาหนด  โดยส่งวันที่ 
1 เมษายน  2559 เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นพจิารณาลว่งหนา้ ประกอบดว้ยราย
ละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำาปี งบการเงิน  หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข.ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลท่ีเสนอแตง่ตัง้เปน็กรรมการ แผนท่ี
สถานที่จัดประชุม พร้อมคำาอธิบายเอกสารและหลักฐานที่จำาเป็นที่ผู้
ถอืหุ้นตอ้งนำามาแสดง และวธิกีารเข้ารว่มประชุมเพือ่รกัษาสทิธ ิรวม
ท้ังข้อบังคับในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซ่ึงมี
ข้อมูลครบถว้นเพยีงพอให้ผูถ้อืหุ้นใช้ประกอบการตดัสนิใจลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ (ข้อมูลในแต่ละวาระสามารถดูได้จากหนังสือนัด
ประชมุผูถ้อืหุ้นท่ีเผยแพรผ่า่น  website ของบรษัิท) อีกท้ังลงประกาศ
โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุ้นในหนงัสอืพมิพ์ไทยตดิตอ่กนั 3 วนั 
ก่อนวันประชุม  7  วัน ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 เมษายน 2559 



93“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

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

  กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่ง
หนงัสอืนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชมุชดุภาษาอังกฤษ
ไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวม
นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดู
รายละเอียดท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
(http://www.icc.co.th)
  นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่
ไดจ้ดัทำา และปฏิบตัติามประกาศของกระทรวงพาณิชย ์ซึง่ม ี 3 แบบ
คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบ
ฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
  ในปี 2559 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบันมอบฉันทะ
ให้กรรมการตรวจสอบประชุมแทน 5 ราย
 วันประชุมผู้ถือหุ้น
  1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้น และให้
ความสำาคญัตอ่การประชุมผูถ้อืหุ้น โดยถอืเป็นหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วม
ประชุมทุกครั้ง เพื่อพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทพร้อมตอบคำาถามของผู้ถือหุ้น
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ.  2559 เมื่อ
วนัท่ี 25 เมษายน 2559 กรรมการบริษัทเข้ารว่มประชุมครบ  11  ท่าน
ซ่ึงรวมประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการชุดย่อยท้ัง  6 ชุด
เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมท้ังกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาลเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
คณะกรรมการบรหิารฝา่ยจดัการมีประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้อำานวยการ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และผู้อำานวยการฝ่าย
ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
เข้าร่วมประชุมด้วย รวมท้ังมีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำาแหน่งของ
คณะกรรมการทุกคณะ และผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ใน
รายงานการประชุม  ซ่ึงสามารถดจูากรายงานการประชุมสามัญผูถ้อื
หุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท
  2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย  โดย
กอ่นเริม่การประชมุเลขานกุารบริษัทไดแ้จง้จำานวน/ สดัสว่นผูถ้อืหุ้นท่ี
เข้าประชมุ และประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงกตกิาท้ังหมด รวมถงึวธิกีาร
ลงคะแนนเสยีง และนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้นท่ีลงมติในแตล่ะวาระ
ตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมช้ีแจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่าง
ชัดเจน ตรงประเดน็ และสรุปผลการลงมตจิากการนบัคะแนนเสยีงใน
ทุกวาระดว้ยระบบ Barcode ท้ังเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง
พร้อมท้ังมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ถูกต้อง   
ครบถว้น มีการบันทึกวธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน จำานวนคะแนน
เสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง และบันทึกคำาถามและคำาตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงาน
การประชุม
  ในปีท่ีผ่านมาประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม  

  3. คณะกรรมการบรษัิทสง่เสรมิการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประชุมผูถ้อืหุ้น เพือ่ให้เกดิความถกูตอ้ง รวดเรว็ มีการลงมตเิป็นแตล่ะ
รายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และ
มีการใช้บัตรลงคะแนน รวมท้ังมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนน 
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ  Barcode  
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพ่ืออำานวยความสะดวกและ
รวดเร็ว แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
  การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำาโดยเปิดเผย 
มีบัตรลงคะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และจะเก็บบัตรลง
คะแนนเฉพาะวาระไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง ยกเวน้วาระเลอืกตัง้
กรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนท่ีมาประชุม การ
นับคะแนนเสียงจะนำาคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมา
หักออกจากจำานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยใช้ระบบ  Barcode ใน
การนบัคะแนนพรอ้มแสดงผลการลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระผา่นทาง  
Projector  ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
  การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระ มี
เจา้หนา้ท่ีของบรษัิท  วรีะลอว ์ออฟฟสิ จำากดั ซ่ึงเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย
ของบรษัิทรว่มเป็นสกัขีพยานและตรวจนบัคะแนนเสยีง และตรวจสอบ
การลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ เพือ่ความโปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมาย
และข้อบังคบัของบรษัิท และมผีูส้อบบัญชขีองบรษัิทรว่มสงัเกตการณ์
การนับคะแนน พร้อมเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบ และบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลง
คะแนนเสียงดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม
  นอกจากนีก้อ่นเข้าวาระการประชมุทุกวาระ แผนกลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง
  ในปี 2559 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

(กอ่นเข้าวาระท่ี 1 มผีูถ้อืหุ้นมาเพิม่ 1 ราย  รายละเอียดดจูากรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท) 
  4. บรษัิทฯ ดำาเนนิการประชมุเรยีงตามลำาดบัวาระการประชุม
ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพ่ิมวาระหรือพิจารณาวาระอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีได้กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
  5. นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดบั้นทึกวีดทัีศนภ์าพการประชุมผูถ้อืหุ้น
ตลอดระยะเวลาการประชุม และไดเ้ผยแพรผ่า่น  website  ของบรษัิท
(http://www.icc.co.th)
  6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำาหนดวาระการ
ประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน มีรายละเอียดและข้อเท็จจริงท่ี
ครบถว้น และเพยีงพอ วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุลของแตล่ะวาระท่ีเสนอ 
พร้อมระบุอยู่ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  

เห็นด้วย
วาระ

หุ้นหุ้นหุ้น

ไม่เห็นด้วย

%%%

งดออกเสียง

 1 - 8 150 240,041,310 100.00 - - - - - -

ราย ราย ราย
วาระ

หุ้น %

งดออกเสียง
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การศึกษาข้อบกพร่องของตน ทำาให้เรารู้จักตนเอง

   - วาระเกี่ยวกับการจัดสรรกำาไร ได้แยกเป็นแต่ละวาระ
    • วาระจ่ายเงินปันผล และวาระจัดสรรเงินสำารองต่างๆ
   - วาระเกีย่วกบักรรมการ ไดแ้ยกเร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการ 
และคา่ตอบแทนออกเป็นแตล่ะวาระ  วาระการประชุมผูถ้อืหุ้นท่ีสำาคญั 
ได้แก่ 
    • การจา่ยเงนิปันผล		:  บรษัิทฯ เสนอรายละเอยีดเกีย่ว
กับการจัดสรรกำาไร อัตราเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและ
ข้อมูลประกอบ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
มีการเปรียบเทียบเงินปันผลท่ีจ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีท่ีผ่านมา 
พร้อมระบุวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล
    • การเลอืกตัง้กรรมการบรษัิท  : บรษัิทฯ  ให้สทิธผิูถ้อืหุ้น 
เลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
กรรมการบรษัิทท่ีไดร้บัการเสนอช่ือไดผ้า่นการพจิารณากลัน่กรองจาก 
คณะกรรมการสรรหา และหากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่บริษัทฯ กำาหนดและตามประกาศของคณะกรรมการการกำากับ
ตลาดทุน โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุช่ือพร้อมแนบ
ประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนท่ีจะเสนอให้เลือกตั้ง ซ่ึง
ประกอบด้วย  ช่ือ - นามสกุล อายุ ตำาแหน่ง ประวัติการศึกษา 
ประวัตกิารทำางาน จำานวนบรษัิทท่ีดำารงตำาแหนง่กรรมการของบรษัิท/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอ่ืน  การดำารงตำาแหน่งใน
กิจการท่ีแข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ (ตาม
ข้อมูลเกีย่วกบับุคคลท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิทท่ีสง่ไปพรอ้ม
กบัหนงัสอืนดัประชุม  ผูถ้อืหุ้น และเผยแพร่ผา่น website ของบรษัิท)  
    กรณีเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเข้าดำารง
ตำาแหนง่ใหม่ บรษัิทฯ ยังไดเ้สนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผา่น
มา และจำานวนวาระ / ปีที่เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย 
    ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคล
เพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหนา้กอ่นการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามข้อ 1. 
กอ่นวนัประชุมผูถ้อืหุ้น (สทิธขิองผูถ้อืหุ้น) หนา้ 92 ในรายงานประจำาปีนี ้
    • ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษัิทให้
สทิธผิูถ้อืหุ้นเป็นผูอ้นมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทเป็นประจำาทุกปี  
มีการกำาหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ  
    บรษัิทฯ เสนอวงเงนิคา่ตอบแทนของกรรมการทุกรปูแบบ 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำาทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน ซ่ึงพจิารณาจากผลการดำาเนนิงาน 
ผลปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
จำานวนเงนิค่าตอบแทนท่ีจา่ยในปีท่ีผา่นมา  และเปรียบเทียบกบัระดบั
ท่ีปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำานาจ หน้าท่ี และความ 
รบัผดิชอบ มีการนำาเสนอถงึนโยบาย ในการกำาหนดคา่ตอบแทน รวม
ท้ังหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละตำาแหน่ง  
โดยแยกเป็นการทำาหน้าท่ีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการธรรมาภบิาล 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ  
จำานวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำานวนเงินที่จ่าย
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการธรรมาภิบาล และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล ในแบบ 56 - 1 และหน้า 
81-82 ในรายงานประจำาปีนี้
    • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบ
บัญชี : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที ่
สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน จำานวนปีท่ีทำาหน้าท่ี เหตุผลใน
การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี พร้อมข้อมูล 
เปรยีบเทียบคา่ตอบแทนของผูส้อบบัญชีระหวา่งปีปัจจบัุนกบัปีท่ีผา่น
มาและค่าบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีท่ีผู้สอบ
บัญชีสงักดั  นอกจากนียั้งพจิารณาเปรยีบเทียบกบัปรมิาณงาน  และ
อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยได้
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรรมการตรวจสอบ
 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
  1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ในวนัถดัจากวนัประชมุผูถ้อืหุ้น และเผยแพรผ่า่น  website ของบรษัิท
รวมท้ังแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อม
ประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราท่ีเท่าเทียมกันตามสิทธิ
อย่างครบถ้วน
  2. จัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังภาษาไทยและภาษา
อังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถว้น ตรงตามข้อเท็จจรงิ มกีารบันทึก
รายช่ือพรอ้มตำาแหนง่ของกรรมการทุกคณะท่ีเขา้รว่มประชุม บันทึก
ประเดน็คำาถามคำาตอบ วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน  บันทึกจำานวน
คะแนนเสยีงท่ีไดร้บัในแตล่ะวาระท้ังเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออก
เสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท เพื่อเป็น 
ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูล โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้ง
ตอ่ไปพร้อมนำาส่งกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน
เวลาที่กฎหมายกำาหนด
 1.3	โครงสร้างการถือหุ้น
  บริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงำากิจการที่จะ
ทำาให้ฝา่ยจดัการหรอืผูม้อีำานาจควบคมุใช้เป็นเกราะป้องกนัตนเอง ใน
กรณท่ีีมกีารบรหิารงานขาดประสทิธภิาพหรอืไมโ่ปรง่ใส โดยในปี  2559 
บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องท่ีทำา
ธรุกจิคลา้ยหรอืเกีย่วเนือ่งกนั และการถอืหุ้นไขวร้ะหวา่งกนั ตามหนา้ 
43-44 ในรายงานประจำาปีนี ้พรอ้มท้ังเผยแพรผ่า่น website ของบรษัิท 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) การกำากับดูแลกิจการ

 ในปี  2559  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและ 
บุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ ถอืหุ้นของบรษัิทรวมกนัเท่ากบั   6.57%  ซ่ึง 
ไม่เกิน  25% ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการ 
ถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ  27.00%  ซึ่งมากกว่า  25%  ของ
หุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วทั้งหมด
2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 1. บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของ 
ผู้ถือหุ้น ให้ความสำาคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค  
สรา้งความเท่าเทียมกนัในผูถ้อืหุ้นทุกกลุม่ ไมเ่อือ้ประโยชนต์อ่กลุม่ใด
กลุม่หนึง่ไม่วา่จะเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ ่ผูถ้อืหุ้นรายย่อย หรอืผูถ้อืหุ้น 
ต่างชาติ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองต่างๆ ในฐานะ
เจา้ของกจิการไดอ้ย่างเตม็ท่ี และมัน่ใจไดว้า่สทิธิของตนจะไดร้บัความ
คุ้มครองปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการอำานวยความสะดวกอย่าง 
เพียงพอ
 2. คณะกรรมการบรษัิทปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกนั โดยหุ้นประเภทเดยีวกนัมีสทิธิออกเสยีงเท่าเทียมกนั 
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 3. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้า
รว่มประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ืน่เข้ารว่มประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได ้และเสนอช่ือกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 4. คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำาปี
 5. คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
บน website ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม 
ผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของ
ตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบการประชุมเพือ่การพิจารณาลว่งหนา้ โดยไดจ้ดัทำาฉบับภาษา
อังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย
 7. คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกนัการนำาขอ้มลูภายในไปใช้เพือ่หา 
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบ
ข้อมูลภายใน ทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
 8. คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง  
ดำาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
 จากนโยบายการกำากบัดแูลกจิการและหลกัการกำากบัดแูลกจิการ 
ในหมวด การปฎบัิตติอ่ผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บรษัิทฯ ปฏบัิตติอ่

ผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ผูถ้อืหุ้นทุกรายมีสทิธิ
และความเท่าเทียมกัน 

  2.1	 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
   1. หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำาหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นรวมท้ังเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ
ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อม
ทั้งสามารถดูได้จาก website ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและ
อังกฤษ
   2. การกำาหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม  เป็นไปตาม
จำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และ
มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
   3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการ และ
ช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคล เพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง 
ระหว่างวันท่ี 1-30 ธันวาคม 2558 โดยเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ  website ของบริษัท 
    รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสง่คำาถามลว่งหนา้ ซ่ึงไมม่ี
ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ
บริษัท และไม่มีการส่งคำาถามล่วงหน้า
   4. ในปี 2559 บรษัิทฯ จดัประชุมสามญัถอืหุ้นท้ังหมด 1 ครัง้ 
ในวันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 และได้มอบหมายให้บริษัท  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัท ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้า 24 วัน ก่อนวันประชุม โดยส่งวันที่ 1 เมษายน  2559 และ 
เผยแพร่บน website ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม 
เพ่ืออำานวยประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบัน 
มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการ
มอบฉันทะในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    บรษัิทฯ อำานวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุ้นตา่งชาต ิโดย
จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ การประชุม
เป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
ทุกประเภท รวมผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
    นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดเ้ผยแพรห่นงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุ้น 
และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมีข้อมูลเหมือนกับ
ข้อมูลท่ีบริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบน  website  ของบรษัิท  (http://www.icc.co.th)  ลว่งหนา้ 
ก่อนส่งเอกสาร  30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่  22  มีนาคม  
2559  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้า
ถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น
    ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  52  ปี พ.ศ.  2560  
วันที่ 24 เมษายน 2560 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม  21  วัน  โดยส่ง 
วนัท่ี  3  เมษายน   2560  ประกอบดว้ยรายละเอียดวาระการประชุม  รายงาน 
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ศึกษาคนเพื่อมอบงานให้เหมาะกับความสามารถ

การกำากับดูแลกิจการ

ประจำาปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้ันตอนการมอบ
ฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนที่
สถานที่จัดประชุม ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียม
เอกสารได้อย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ
   5. บรษัิทฯ อำานวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุ้นท่ีไมส่ามารถ
เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง  สามารถมอบฉันทะ ให้ผูอ่ื้นเข้าประชมุแทน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลง
คะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม  โดย
ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม รวม
ถงึข้ันตอนในการมอบฉันทะ และไมไ่ดก้ำาหนดเงือ่นไขซ่ึงทำาให้ยากตอ่
การมอบฉนัทะของผูถ้อืหุ้น โดยผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ
ของบรษัิทเข้าประชุมแทน เพ่ือเป็นตวัแทนรกัษาสทิธขิองตนได ้โดย
บริษัทฯได้ให้ชื่อ ที่อยู่  และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของ
กรรมการตรวจสอบท้ัง  4  ท่าน  ไวใ้นหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชุม และ
สามารถดขู้อมลูเกีย่วกบักรรมการตรวจสอบท้ัง  4  ท่าน ไดจ้ากรายงาน
ประจำาปีของบริษัท ท่ีได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทส่งให้พร้อมหนังสือนัด
ประชมุ  เพือ่สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉันทะรปูแบบท่ีผูถ้อื
หุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนได ้และสามารถ  Download  
หนังสือมอบฉันทะท่ีได้จัดทำาและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวง
พาณชิย์จาก website  ของบรษัิท (http://www.icc.co.th)   ซ่ึงมี 3  แบบ
คอื แบบ ก.  แบบ ข.  และแบบ ค.  (ใช้เฉพาะกรณผีูถ้อืหุ้นเป็นผูล้งทุน
ตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
    ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  51  ปี พ.ศ. 2559  
เมื่อวันที่  25 เมษายน  2559

   6. บริษัทฯ อำานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้า
รว่มประชุม โดยมีอากรแสตมป์สำาหรบัตดิหนงัสอืมอบฉันทะไว้บรกิาร
ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
   7. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลง
ทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และ
นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป
   8. บริษัทดำาเนินการประชุมตามลำาดับระเบียบวาระการ
ประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

   9. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำาโดยเปิดเผย 
โดยบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
ทุกคน ต้ังแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลง
คะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท 
จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกรายท่ีเข้าร่วม
ประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอใน
การลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดย
ใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
  2.2	 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
   วัฒนธรรมท่ีดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ 
การยึดถอืวา่บรษัิทฯ เป็นของสว่นรวมไมไ่ดเ้ป็นของผูใ้ดผูห้นึง่ ดงันัน้
หนา้ท่ีสำาคญัหนา้ท่ีหนึง่ของพนกังานบรษัิททุกคนในทุกระดบั คอื ช่วย
กันตรวจตราดูแลป้องกันไม่ให้มีการนำาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดย
มิชอบ ไม่ว่าโดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน 
ทำาให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำานึกของพนักงานทุกระดับ
   การตระหนักในหน้าท่ีดังกล่าวทำาให้การบริหารงานของ
บรษัิท มลีกัษณะเป็นการบรหิารโดยคณะบุคคลเกอืบท้ังหมดมาหลาย
ทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่าง
ระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา  การดำาเนินงานในลักษณะดังกล่าว
ทำาให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายท่ีมีนัย
สำาคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำาการตามลำาพัง โดยปราศจากความ
รอบคอบ  
   นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทได้ยึดหลัก
ปฏบัิตติาม ISO 9001 : 2008 อย่างเครง่ครดั โดยยึดหลกัความโปรง่ใส
ของการจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งทำาให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลที่ดี
ในทุกดา้น ลกัษณะการทำางานของบรษัิทสง่ผลให้บรษัิทมีประสทิธผิล
ด้านการควบคุมภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ
   บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายใน รายละเอียดดูจาก หน้า 120 ในรายงานประจำาปีนี้ อีกทั้งได้
กำาหนดไว้ในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจท่ีต้องปฏิบัติต่อบริษัทและ
ผูถ้อืหุ้น และกำาหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร  และ
พนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูล
ภายใน โดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้กำาหนดระดับการ
เข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
พนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ
   ในปี 2559 ท่ีผา่นมา กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร ไดป้ฏบัิติ
ตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
  2.3	 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	และการ
รายงานการมีส่วนได้เสีย
   บรษัิทฯ มนีโยบายและมาตรการดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัย์
และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารโดย
กำาหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ห้าม
มิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับ
ทราบข้อมลูภายใน  ทำาการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทช่วง 1 เดอืน

ราย หุ้น %	(หุ้น)

 ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 1,957 290,633,730 100.00

 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 150 240,041,310 82.59

  เข้าประชุมด้วยตนเอง 53 24,330,376 8.37

  มอบฉันทะ 97 215,710,934 74.22

  - มอบให้กรรมการตรวจสอบ 13  7,703,710 2.65

  - มอบให้ผู้อื่น 84 208,007,224 71.57

%	(หุ้น)
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) การกำากับดูแลกิจการ

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ยกเว้นการซ้ือขายตาม
ธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว
   บรษัิทฯ ไดก้ำาหนดให้กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารรวมท้ังคู่
สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะมีหนา้ท่ีรายงานการถอืหลกัทรพัย์
ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท 
ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ภายใน 3 วันทำาการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง  และส่งสำาเนาให้
เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระ
รายงานการถอืครอง หลกัทรัพยข์องบรษัิท  ของคณะกรรมการบรษัิท
และผู้บริหารรวมทั้ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นวาระ
ประจำาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
   ในปี 2559 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง
ที่ห้ามการซื้อขาย
   นอกจากนี้บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการบรษัิท ผูบ้ริหาร โดยกำาหนดให้กรรมการบรษัิท และผูบ้รหิาร 
ตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และบุคคล
ท่ีมคีวามเกีย่วข้อง ซ่ึงเป็นสว่นไดเ้สยีท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการ
กิจการของบริษัท ดังนี้ 
   1. รายงานเมื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทหรือ 
    ผู้บริหารครั้งแรก 
   2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 
   3. กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร สง่แบบรายงานการมสีว่น 
    ได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท
    ส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ 
    บรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7  
    วันทำาการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
   ในปี 2559 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ที่กำาหนด
  2.4	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
   บริษัทฯ ดำาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท  
การกำาหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ีเป็นธรรมเสมือนการ
ทำารายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความ
โปรง่ใส  ปฏบัิตติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
โดยกำาหนดเป็นนโยบายหนึง่ในการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีและกำาหนด
ไว้ในจรยิธรรมท่ีต้องปฏบัิตติอ่บริษัทและผูถ้อืหุ้น มีการเปิดเผยขอ้มูล
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล
   การทำารายการระหว่างกันท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน ์บรษัิทฯ มีการควบคมุดแูล และดำาเนนิการตามข้ันตอนการ
ทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัอย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตาม 
ปกติธุรกิจการค้า ได้แจ้งและเปิดเผยต่อท่ีประชุมโดยระบุช่ือและ
ความสมัพนัธข์องบุคคลท่ีเกีย่วโยง นโยบายการกำาหนดราคา  มูลคา่
รายการ  คูส่ญัญา เหตผุลความจำาเป็นของรายการดงักลา่ว  ตลอดจน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  ความเห็นของคณะกรรมการ

บรหิาร และความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ตลอดจนความเห็นท่ี 
แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้
มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ 
และได้เปิดเผยการทำารายการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเผยแพรท้ั่งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผา่น  website  ของบรษัิท (http://www.icc.co.th)  นอกจากนี ้
ยังไดจ้ดัทำารายการสรปุไวใ้นรายงานประจำาปี  และแบบแสดงรายงาน
ข้อมูลประจำาปี (แบบ  56-1) ของบริษัท
   และการทำารายการระหวา่งกนัท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 3.26 % หรือเทียบกับราย
จ่ายรวมเท่ากับ 9.53 % ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 25
   นอกจากนี ้บรษัิทฯ มมีาตรการควบคมุดแูลการทำารายการ
ท่ีเกีย่วโยงกนั และจำากดัการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิกบับรษัิทท่ี
ไม่ใช่บริษัทย่อย  โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำาประกันเงินกู้ตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของปี  2559 หน้า 130-132 ในรายงานประจำาปีนี้ รวม
ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส
   ในปี  2559  บรษัิทฯ  ไม่มรีายการให้ความช่วยเหลอืทางการ 
เงินกับบริษัทร่วมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน แต่มีการให้ความช่วย
เหลอืทางการเงนิกบับรษัิทยอ่ยของบรษัิท โดยเป็นการตอ่อายุสญัญา
เงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย และร่วมค้ำาประกันให้กับบริษัทร่วมทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
   ในปี  2559  ท่ีผา่นมา บรษัิทฯ ไมม่กีารทำารายการเกีย่วโยง
กนัหรอืซ้ือขายทรพัย์สนิท่ีเป็นการฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏบัิตติามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
3.	 การคำานึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  1. คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัและเคารพในสทิธขิองผูมี้สว่น
ได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำานึงถึงสิทธิตามกฎหมาย หรือข้อตกลงท่ีมี
กับบริษัท เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการ
ปฏบัิตอิย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั จงึไดก้ำาหนดนโยบายเพือ่เป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำานึงถึง  
ชุมชน  สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยืน ตอ่ตา้นการ
ทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
 2. จากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และหลักการกำากับดูแล
กิจการ ในหัวข้อ การคำานึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 
  บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภาครัฐ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม คำานึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจท่ีร่วมกัน เอ้ือ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำาไปสู่การทำาธุรกิจท่ีย่ังยืน และได้
กำาหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า สิทธิตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องของผู้มีส่วน
ได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติ
ด้วยความเสมอภาค



98

รายงานประจำาปี 2559
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การกำากับดูแลกิจการ

  และกรณท่ีีเกดิความเสยีหาย บรษัิทฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่
ต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  และกำาหนดมาตรการที่เหมาะสม
เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
  บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อ 
ผูมี้สว่นไดเ้สยี โดยจัดทำาเป็นคูมื่อ “จริยธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ และ
จรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน” และเผยแพร่ให้
กบักรรมการ ผูบ้รหิาร  และพนกังานทุกระดบัผา่นระบบ  Intranet  และ 
Website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) เพื่อเป็นกรอบความ
ประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจท่ีคำานึง
ถึงการสรา้งความสมดลุและเปน็ธรรมแกผู่ม้สีว่นไดเ้สีย เปน็แนวทาง
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า  
เจ้าหนี้เงินกู้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวม
ทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้าง 
ผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน   
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณกรรมการ
บรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานเพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบัิติ
ตนของกรรมการบรษัิท ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ในการทำาหนา้ท่ีตาม
ภารกจิของบรษัิทดว้ยจิตสำานกึท่ีดแีละเผยแพร่ให้กบักรรมการบรษัิท   
ผูบ้รหิาร  และพนกังานทุกระดบัผา่น  Intranet  และ  Website  ของบรษัิท 
 3. นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  
 การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเคารพ
สิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  
รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 ของบริษัท
 4. คณะกรรมการบริษัทดำาเนินการให้มีช่องทางและข้ันตอนท่ี 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจ
ทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการ
เงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
  บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
ติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน เสนอแนะ ผ่าน  “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์”  โทร.
0-2294-4999 E-mail : service@icc.co.th บริษัทฯ กำาหนดให้ 
ศนูย์ลกูคา้สมัพนัธร์ายงานขอ้ร้องเรยีน และขอ้เสนอแนะของผูมี้สว่น
ได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป ข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับ
ของบริษัท
  ในปี 2559 มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารลดลง 51 % 
จากปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้นำาข้อมูลนี้นำาเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
สินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค
 5. คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
ปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องท่ีอาจทำาให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
 6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำารายงานความ 
รับผิดชอบทางสังคม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปี
  ในปี 2559  บรษัิทฯ จดัทำารายงานความรบัผดิชอบทางสงัคม 
โดยจดัทำาเป็นรายงานการพฒันาอย่างย่ังยืน ปี 2559  ตามกรอบของ 

Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากอีก 1 เล่ม โดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปีนี้
	 การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนภายใต้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
 บรษัิทฯ มุง่มัน่พฒันาดำาเนนิธรุกจิอยา่งย่ังยืน โดยคำานงึถงึความ
รับผิดชอบภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดให้เป็นนโยบาย
หนึง่ในพนัธกจิของบรษัิท และไดก้ำาหนดไวใ้นนโยบายการกำากบัดแูล
กจิการ และจรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ ให้บรษัิทฯ ดำาเนนิธรุกจิโดย
คำานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ จึงกำาหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้การดูแลและบริหาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดดจูากรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 ของบริษัท
 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการธุรกิจภายใต้มาตรฐาน 
สิง่แวดลอ้มท้ังภายในและภายนอกองคก์ร รายละเอยีดดจูากรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559
  ภายในองค์กร
  1. ลดโลกร้อนโดยเปลี่ยนยูนิฟอร์มของพนักงานขาย ใช้
ผลติภัณฑ์ผา้ CoolMode สง่ผลให้บรษัิทฯ ไดร้บัรางวัล องคก์รลดโลก
รอ้นในการใช้เสือ้ผา้  CoolMode  (เสือ้ผา้ลดโลกรอ้น)  จากสถาบันพฒันา
สิ่งทอ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
  2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในองค์กรด้วย
โครงการ Solar Cell Rooftop โดยใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า ด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ด้วยการติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์บนหลังคาสำานักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ
  ภายนอกองค์กร
  1. บรษัิทฯ ดำาเนนิธรุกจิเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยคดัสรร 
   ผลติภณัฑส์ำาหรบัเดก็ “ENFANT” ภายใตแ้นวคดิ Healthy &  
   Safety เพ่ือสขุอนามยั และความปลอดภยั ของลกูนอ้ย ซ่ึง 
   ผลติจากบรษัิทคูค่า้ท่ีไดร้บัการรบัรอง มาตรฐานคณุภาพ 
   ผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่ 
   ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  2. ร่วมกับโครงการ Little Forest ของมหาวิทยาลัย 
   เกษตรศาสตร ์ปลกูป่าและรกัษาพืน้ท่ีป่า จำานวน 100 ไร ่ 
   ที่สวนป่าวังชิ้น อ.วังชิ้น จ. แพร่
 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึความสำาคญัของพนกังานวา่เป็น
ทรัพยากรท่ีมีค่า และเป็นหัวใจสำาคัญในการนำาพาองค์กรมุ่งสู่ความ
สำาเร็จ  จึงกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้  
ศกัยภาพ ของพนกังาน อกีท้ัง บรษัิทฯ ยังคำานงึถงึความปลอดภยัต่อ
ชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน จึงกำาหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 
2559 ของบริษัท
 ในปี 2559  ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้น
หยุดงาน  
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) การกำากับดูแลกิจการ

 นโยบายการต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น
 บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถึงการ
สร้างจิตสำานึก ค่านิยม ทัศนคติ  และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กรท่ีจะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ตลอด
จนไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำาเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต  
บรษัิทฯ จึงกำาหนดนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ และข้อปฏบัิตติาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบรษัิท เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 15 มนีาคม 
2559 ตามลำาดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั  ซ่ึงบรษัิทฯ ไดถ้า่ยทอดนโยบายและ
ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
ไปยัง กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอด
จนจดัให้มีการฝกึอบรมปฐมนเิทศพนกังานใหม่  และสือ่สารไปยังคูค่า้ 
และ Supplier ต่างๆ พร้อมจัดทำาเป็นรูปเล่มและแจกให้กับกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา คู่ค้า และ Supplier พร้อมเผยแพร่
ผ่าน Website ของบริษัท
 อีกท้ัง บรษัิทฯ พัฒนาระบบรบัข้อรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการ
ทุจริต คอร์รัปช่ัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ผ่านทาง email: iccauditcommittee@icc.co.th และ 
ตู้ป.ณ. 22 เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 
 ในปี  2559  มข้ีอร้องเรียนและแจง้เบาะแสท่ีบุคคลภายนอกแจง้ 
เบาะแสของผู้กระทำาความผิดอันเกิดจากการทุจริต ไม่ปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบบรษัิท นโยบายตอ่ตา้นการคอร์รปัช่ัน รวม  5  เรือ่ง ไมพ่บ 
หลักฐาน 1 เร่ือง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน 3 เรื่อง และดำาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วเสร็จเข้า
ข่ายทุจรติและไมป่ฏบัิตติามระเบียบบรษัิท 1 เรือ่ง โดยมมีลูคา่ไม่เป็น
สาระสำาคัญ และพนักงานได้รับการลงโทษให้ออกตามข้อบังคับของ
บริษัท ท้ังนี้ บริษัทฯให้ความสำาคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษ
อย่างจริงจัง
 ในปี 2559 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 1. คณะกรรมการบรษัิทกำากบัดแูลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ี
สำาคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย  และข้อกำาหนด
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และ
สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ ์  ซ่ึงมผีลกระทบตอ่สทิธปิระโยชน์
ของผู้ถือหุ้น รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลอ่ืนตามหลักการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าท่ีไม่
กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ   
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน
  คณะกรรมการบริษัท จดัให้มเีว็บไซตท้ั์งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อนำาเสนอและเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารของบริษัทท่ีทันเหตุการณ์ เป็นช่องทางในการสื่อสาร
ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนนอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือ
ทางการตลาด
 2. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดทำา
รายงานทางการเงนิท่ีถกูตอ้ง และโปรง่ใส  ตามท่ีควร  ในสาระสำาคญั
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง 
ประกอบกับการใช้ ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำางบการเงิน  
เพื่อให้สะท้อนผลการดำาเนินงานท่ีเป็นจริงของบริษัท และเน้นใน
ด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดย 
ผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำานาญ มีความเป็นอิสระ ผ่านการเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และจัด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มีคำาอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน
  อีกท้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความชำานาญ  
มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. นอกจากนี้ 
ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล 
ดงักลา่วจงึมีความเป็นอิสระในการตรวจ สอบและแสดงความเห็นตอ่
งบการเงินของบริษัท 
 3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบใน
การทำาหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม
 จากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 และหลักการกำากับดูแล
กิจการ	ในหัวข้อ	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในคุณภาพข้อมูล  และ
การเปิดเผยขอ้มูลย่างเท่าเทียมกนัโปรง่ใสและเป็นธรรม ดแูลให้มกีาร
เปิดเผยสารสนเทศท่ีสำาคญัเกีย่วข้องกบับรษัิท  ท้ังข้อมูลทางการเงนิ 
และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจ
ลงทุนได้ทราบข่าวสารท่ีสำาคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน  
รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน
 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและหลาก
หลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทเพื่อ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้ 
  1. เปิดเผยข้อมูลสำาคัญท้ังข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน 
  บริ ษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำาคัญของบริ ษัท ท้ังข้อมูล 
ทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำาหนด 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
ทันเวลา โปรง่ใส ซ่ึงผา่นการพจิารณาตรวจสอบตามข้ันตอนท่ีกำาหนด
พร้อมจัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ภายในระยะ
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เวลาท่ีกำาหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
โปรง่ใส  โดยเผยแพรท้ั่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผา่นช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website  ของบริษัท (http://
www.icc.co.th)
  -		 ข้อมูลท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี 
	 	 	 (แบบ	56-1)	และรายงานประจำาปีของบริษัท
     ได้จัดทำาและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ทุกข้อตาม  
   หลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
   และตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีปี 2555 เพื่อ 
   ประโยชน์สำาหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณา ตัดสินใจ  
   รายละเอียดข้อมูลแต่ละหัวข้อ ตามแบบ 56-1 และ 
   รายงานประจำาปีของบริษัท โดยได้เผยแพร่ผ่าน  web- 
   site ของบริษัท และได้ดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็น 
   ปัจจุบันอยู่เสมอ
  -	 ด้านงบการเงินประจำาปี	 และงบการเงินประจำาไตรมาส 
     ได้จัดทำาและผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก 
   ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจาก 
   คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท ท้ังนีไ้ด ้
   เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะ 
   เวลาท่ีกำาหนด ซ่ึงนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูล 
   ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
	 	 -	 การรายงานผลการดำาเนินงานรายไตรมาส 
     บริ ษัทฯ มีการรายงานผลการดำาเนินงานทุก 
   ไตรมาส ในกรณท่ีีกำาไรสทุธติามงบการเงนิลา่สดุ  มกีาร 
   เปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อน
   เกินกว่าร้อยละย่ีสิบ นอกจากนี้ยังเผยแพร่คำาอธิบาย 
   ผลการดำาเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ 
   ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ web- 
   site ของบริษัท
  ในปีท่ีผา่นมาบรษัิทฯ ไม่ถกู ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 
ประเทศไทย ดำาเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำาหนด
  ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทได้รับรอง โดยไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำาส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่งแก้ไข
งบการเงิน
  2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำารายงานความ 
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงนิ  ตามหนา้ 
133 ในรายงานประจำาปีนี้  
  3. บริษัทฯ ได้จัดทำาและเปิดเผยนโยบายการกำากับดูแล
กจิการ หลกัการกำากบัดูแลกจิการ  5 หมวด จรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ 
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์ 
อักษร และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท  
  ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ี

ดีปี  2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่าน
รายงานประจำาปีนี้  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี  (แบบ 56-1)  
และ website ของบริษัท  
  4. คณะกรรมการบรษัิท  ไดก้ำาหนดนโยบายการดแูลสงัคม
และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ปี  2559 ของบริษัท
  5. บริษัทฯ มีการเปิดเผยการทำารายการระหว่างกัน ซึ่ง
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  เปิดเผยช่ือบุคคลท่ีทำารายการ  ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ พร้อม
กำาหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและยุติธรรม  ตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า  เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจาก รายการระหว่างกัน 
หน้า 127-133 ในรายงานประจำาปีนี้
  6. การทำารายการระหวา่งกนัท่ีสำาคญัตอ้งไดร้บัการพจิารณา
และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
   บริษัทฯ กำาหนดนโยบายในการทำารายการระหว่างกัน 
ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
บรษัิทฯ กำาหนดให้นำาเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณากอ่น
นำาเสนอคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา และ
หากเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 
  7. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร 
รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะรายงานการซ้ือขาย 
หลกัทรพัย ์การถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษัิท และรายงานการมีสว่น
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด
ดูจากการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 96-97 และ120 ใน
รายงานประจำาปีนี้
โดยมีมาตรการดูแล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
  - รายงานเมื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 
   ครั้งแรก
  - รายงานทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วน 
   ได้เสีย
  - รายงานเป็นประจำาทุกสิ้นปี
  - ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วน 
   ได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน  นับจาก 
   วันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง และมีการเปลี่ยนแปลง  
  - เลขานุการบริษัทจะส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย  
   ให้กับประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ 
   ตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน
  ในปี 2559 บริ ษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือตักเตือนการ 
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กระทำาความผิด จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  8. วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
  บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำาธุรกิจแฟชั่น ทั้งในประเทศ ภูมิภาค 
และระดับสากล ครอบคลุมความหลากหลายของช่องทางการตลาด 
และกลุ่มลูกค้า โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม สู่อนาคตที่ยั่งยืน 
พร้อมมุ่งเน้นในการทำาการตลาดท่ีสร้างความแตกต่างนวัตกรรมใน
การเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ และช่องว่างทางการตลาดท่ีเหมาะสม 
เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า ให้เกิด 
ประสบการณ์ท่ีประทับใจ ในช่องทางการตลาดท่ีหลากหลาย ตาม 
ความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอล สร้างความเชื่อม่ันจงรักภักดีต่อตรา 
สินค้าขององค์กร รวมท้ังรักษาตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม โดยพัฒนา
คุณค่าผลิตภัณฑ์ การบริการและคุณค่าตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวติประจำาวนัของลกูคา้ รายละเอยีดดจูากนโยบายและภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ หน้า 40-44 ในรายงานประจำาปีนี้
  9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการ
บริหารกบัผูบ้รหิารระดบัสงูและผูบั้งคบับัญชาสงูสดุของทุกหนว่ยงาน  
บรษัิทฯ จดัให้มีการประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการบรหิารระดบั
สงูและผูบั้งคบับัญชาสงูสดุของทุกหนว่ยงานเป็นประจำาทุกเดอืน  เพือ่
รับทราบถึงเป้าหมายและกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสาร
ให้พนักงานท่ัวท้ังองค์กรเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  
พร้อมท้ังเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของ
ตนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท
  10. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์  บริ ษัทฯ มีหน่วยงาน 
สำานักงานเลขานุการคณะกรรมการ ทำาหน้าท่ีงานด้านผู้ลงทุน
สัมพันธ์โดยเฉพาะ ในการให้ข้อมูลและข่าวสารตามท่ีนักลงทุนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่  :
    คุณดวงฤดี  มิลินทางกูร
    เลขานุการบริษัท
    โทรศัพท์  0-2295-0688  โทรสาร  0-2294-1155
    E-mail : duangm@icc.co.th
  หรือ คุณธัญลักษณ์  วรรธนะกุลโรจน์
    สำานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
    โทรศัพท์  0-2295-0688  โทรสาร  0-2294-1155 
    E-mail : iccset@icc.co.th
  และไดเ้ผยแพร่ช่ือบุคคลและช่องทางการตดิตอ่ท่ีสะดวกผา่น
ข้อมลูนกัลงทุนสมัพนัธ์ใน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนัก
วเิคราะห์หลกัทรพัยเ์ป็นประจำาทุกปี ในสถานท่ีทำาการของบรษัิท  เพ่ือ
เปิดโอกาสให้นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ นกัลงทุนไดซั้กถามข้อมลูตา่งๆ 
โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจง
  ในปี  2559 บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกับ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จดังาน  “นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน พบ
กลุม่สหพฒัน”์  ตอ่เนือ่งเปน็ปีท่ี  8  ในงาน  Saha Group Fair  ครัง้ท่ี  20 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อพบปะนักลงทุน  นักวิเคราะห์  
และสือ่มวลชน  โดยมกีรรมการผูอ้ำานวยการและรองประธานกรรมการ

บริหารร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ และผลประกอบการของ
บริษัท   นอกจากนี้ บริษัทฯ  ยังจัดทำาหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และ 
ผลประกอบการของบริษัท แจกให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และ
สือ่มวลชน ท่ีมารว่มงาน ซ่ึงไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากนกัลงทุน 
นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน โดยบริษัทฯ จะนำามาปรับปรุงพัฒนา
และขยายผลเพือ่จดัเป็นประจำาทุกปี และไดเ้ผยแพรผ่า่นช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website  ของบริษัท  (http://
www.icc.co.th)
  11. บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความ
โปร่งใสเท่าเทียมกันและท่ัวถึง สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก   
เผยแพรข้่อมูลข่าวสารตา่งๆ ผา่นชอ่งทางท่ีหลากหลาย เพือ่ให้ผูล้งทุน 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมลูตา่งๆ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และผา่น  website  
ของบรษัิท(http://www.icc.co.th)  รวมถงึเผยแพรก่ารถอืหุ้นในบรษัิท
ตา่งๆ และนำาเสนอข่าว (Press Release) ท่ีเกีย่วข้องกบัรายงานฐานะ
การเงินของบริษัท ผ่าน website ของบริษัทด้วย
  12. นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือ 
สารสนเทศอ่ืนๆ ตอ่ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยผา่น
ช่องทางตา่งๆ ตามขอ้กำาหนดอยา่งเคร่งครดั ครบถว้น และตรงเวลาแลว้ 
บรษัิทฯ ยงัไดเ้ปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนี ้ผา่นรายงานประจำาปี แบบ  56-1  
และ website ของบรษัิท และปรบัปรงุข้อมลูบน website  ให้เป็นปัจจบัุน 
ตลอดเวลา
   1. เปิดเผยรายช่ือกรรมการ กรรมการอิสระ และ 
     คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท  
     และ หน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และ 
     คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจำานวนครั้งในการ 
     เข้าประชุม ตาม หนา้  12-21  และหนา้  84-85  ตามลำาดบั 
      ในรายงานประจำาปีนี้ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 
     คณะกรรมการและผูบ้รหิาร ผา่น website ของบรษัิท 
     (http://www.icc.co.th)
   2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
     และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำานวน 
     คา่ตอบแทน ท่ีแตล่ะท่านไดรั้บ หนา้ 81-82 ในรายงาน 
     ประจำาปีนี้
   3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร  รวม 
     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หน้า 83 ใน 
     รายงานประจำาปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน  website  ของ 
     บริษัท
   4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายช่ือผู้ถือหุ้น   
     10 อันดบัแรกของบรษัิท ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้อืหุ้น 
       เพ่ือประชุมสามัญประจำาปี  หน้า  71 ในรายงานประจำา 
     ปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท   
   5. เปิดเผยโครงสรา้งองคก์รของบรษัิท หนา้  78 ในรายงาน 
     ประจำาปีนี ้นอกจากนี ้ยงัเปิดเผยโครงสรา้งกลุม่ธรุกจิ 
      ตามเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 60-65 และ 
      โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 43-44 ใน 
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - เกิดเป็นคน เงยหน้าต้องไม่อายฟ้า ก้มหน้าต้องไม่อายดิน

     รายงานประจำาปีนี ้และไดเ้ผยแพร่ผา่น website  ของ 
     บริษัท
   6. เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
      หน้า 40-44 ในรายงานประจำาปีนี้
   7. เปิดเผยลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง 
     ชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ 
     แข่งขัน รวมท้ังสถานภาพและศักยภาพในการ 
     แข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด ตาม 
     ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 45-54 ในรายงาน 
     ประจำาปีนี้
   8.  เปิดเผยผลการดำาเนินงานของบริษัทท่ีไม่ใช่การเงิน 
     โดยวัดผลจากระดับความพึงพอใจของลูกค้าใน 
     มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้า   
     ดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558
   9. เปิดเผยความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
     ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้ง 
     แนวทาง ในการป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง ตามปัจจยั 
     ความเสี่ยง หน้า 55-58  ในรายงานประจำาปีนี้ และ 
     เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
      10. เปิดเผยการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
     ของบริษัท ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน 
     ในส่วนต่างๆ 5 ส่วน ตามข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. 
     ตามการควบคุมภายใน และการบริหารการจัดการ 
     ความเสี่ยง หน้า125-126 พร้อมรายงานของ 
     คณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 123 ในรายงาน 
     ประจำาปีนี้ และเผยแพร่ ผ่าน website ของบริษัท
   11. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส ท้ังภาษา 
     ไทยและภาษาอังกฤษ และไดเ้ผยแพรผ่า่น  website   
     ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
   12. เผยแพรร่ายงานประจำาปีของบริษัท ยอ้นหลงั  10  ปี 
        และแบบ  56-1  และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง 
     ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผา่น website ของบรษัิท 
      และสามารถดาวน์โหลดได้

   13. เปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปสามารถซักถามข้อสงสัย 
     ต่างๆ ผ่านสำานักงานเลขานุการคณะกรรมการ และ 
     เลขานกุาร บริษัท ซ่ึงทำาหนา้ท่ีงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ ์
     และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
   14. เปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของ 
     กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร ตามหนา้ 109 ในรายงาน 
     ประจำาปีนี้
   15. เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ 
     บริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท 
   16. เผยแพรข้่อบังคบั  วสิยัทัศน ์ และพันธกจิของบรษัิท 
     ผ่าน website ของบริษัท 
   17. เผยแพร่กฎบัตร กำาหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
      คณุสมบัต ิ วาระการดำารงตำาแหนง่ของคณะกรรมการ 
     บรษัิท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผา่น  web- 
     site  ของบริษัท
   18. เปิดเผยนโยบายแจง้เบาะแสการกระทำาผดิ (Whistle 
     blowing) และเผยแพร่บน website ของบริษัท 
   19.เปิดเผยนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ หลกัการกำากบั 
     ดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ  
     จรรยาบรรณกรรมการบรษัิท  ผูบ้รหิาร  และพนกังาน 
     และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท 
   20. เปิดเผยนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน  และขอ้ปฏบัิต ิ
     ตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน และเผยแพรผ่า่น   
     website ของบริษัท
   21. เผยแพร่ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
   22. จัดทำาและเผยแพร่ จดหมายข่าวท่ีนำาเสนอผลการ 
     ดำาเนินงานของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website 
      ของบริษัท 
   23. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท (Press Release) 
     ผ่าน website ของบริษัท
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) การกำากับดูแลกิจการ

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล

1.  บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิดในกลุ่ม

 ของบริษัท

2. บริษัทฯไม่มีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียน

 ท่ีกรรมการแต่ละคนรวมท้ังกรรมการอิสระ  จะไปดำารงตำาแหน่ง

 กรรมการไม่เกิน  5 แห่ง

3. บรษัิทฯไม่มกีารกำาหนดนโยบายจำากดัจำานวนปี ในการดำารงตำาแหนง่

 ของกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา  ประธาน

 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาไม่ได้

 เป็นกรรมการอิสระ

5. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  และกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

6. บริษัทฯ ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล

เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ท่ีมีมาตั้งแต่ก่อน

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้

ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันท่ีขัดหรือแย้งกับ

หลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ.

28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการให้อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก

ใหม่

บรษัิทฯ มัน่ใจว่าไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏบัิตหินา้ท่ีแตอ่ย่างใด  เนือ่งจาก

กรรมการทุกท่านไดอุ้ทิศเวลาในการปฏบัิตหินา้ท่ีให้กบับรษัิทอยา่งเตม็ท่ี  

โดยเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิททุกครัง้  และทำาคุณประโยชน์ให้

กับบริษัทมาโดยตลอด

บริษัทฯ เช่ือมั่นว่ากรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถ 

ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำารงตำาแหน่งเป็นเวลานานจะช่วย

ให้กรรมการเข้าใจการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

เนือ่งจากทุกท่านเป็นกรรมการท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ มคีวามเช่ียวชาญ

มีประสบการณ์ในการทำาหน้าที่ดังกล่าว

ธรุกจิของบรษัิท เป็นธรุกจิเฉพาะซ้ือมาขายไป จงึตอ้งให้ผูบ้รหิารซ่ึงเขา้ใจ

การดำาาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้ความคิดเห็น

กับคณะกรรมการบริษัท

เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ สามารถ

สะท้อนการปฏบัิตงิานในภาพรวม ซ่ึงกรรมการแตล่ะท่าน สามารถนำามา

พัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและผลการปฏิบัติ
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
สำาหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำาหนด
นโยบายการกำากับดูแลกิจการหลักการกำากับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน
 บริษัทฯ กำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ เป็นประจำาทุกปี และปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์
ASEAN CG Scorecard พร้อมนำามาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม สำาหรับส่วนท่ียังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯจะนำาไปเป็น
แนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - เราพูดด้วยความโมโหเพียงครั้งเดียว แต่อยู่ในใจของคนอื่นตลอดชีวิต

การกำากับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำานาจควบคุมของบริษัท นิยาม  “กรรมการอิสระ” 
ระบุอยู่ในแบบ 56-1 เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 และเผยแพร่ผ่าน  website  
ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
  บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกกรรมการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ   
มวีสิยัทัศน ์ เป็นผูมี้คณุธรรม  และมปีระวตักิารทำางานท่ีไมด่า่งพรอ้ย  
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน   
มปีระธานกรรมการบรหิาร ในฐานะหัวหนา้คณะฝา่ยจดัการ ซ่ึงไดร้บั 
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าท่ีดูแลการดำาเนินธุรกิจ 
บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุ 
ตามวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีคณะกรรมการ 
บริษัทกำาหนด
  กระบวนการสรรหากรรมการ
  คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็น 
ผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลท่ีเหมาะสม โดยมีกระบวนการสรรหา
ท่ีชัดเจน และโปร่งใส คณะกรรมการสรรหา จัดทำาตารางความรู้  
ความชำานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) 
ตลอดจน ความรู ้ความชำานาญ เฉพาะดา้นของกรรมการเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้ มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสม ก่อนเสนอช่ือให้คณะกรรมการ 
บริษัทพิจารณา
  วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ 
  คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มี
วาระการดำารงตำาแหนง่ตามข้อบังคบัของบรษัิท และเมือ่ครบวาระแลว้
อาจไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเข้าดำารงตำาแหนง่ตอ่ไปไดอี้ก บรษัิทฯ ไม่ได ้
กำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
อิสระ เนือ่งจากกรรมการอิสระของบรษัิท ยังคงปฏบัิตหินา้ท่ีกรรมการ
ด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีอาจขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระ 2 ท่าน จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวเกินกว่า 9 ปี
  จำานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำารงตำาแหน่ง
  บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายช่ือกรรมการบริษัท ประวัติ  ประสบการณ์ 
การถือหุ้นในบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของ
กรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นหน้า 12-21 ในรายงานประจำาปี
  คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำาหนดนโยบายจำากัดจำานวน
บริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ในบริษัทอ่ืนไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเช่ือว่า 
ความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน 
นัน้ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัจำานวนบรษัิทท่ีดำารงตำาแหนง่ ตราบเท่าท่ีกรรมการ
คนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน
ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น  

5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบรษัิทมบีทบาทหนา้ท่ีสำาคญัในการช้ีแนะทิศทาง
การดำาเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำางาน ของฝ่ายจัดการ  
จัดให้มีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้กำาหนดนโยบายการกำากับ
ดแูลกจิการ จรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ  และจรรยาบรรณกรรมการ
บรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน พรอ้มจดัทำาเป็นลายลกัษณอั์กษร และ
แจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กำากับดูแลกิจการ
เพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถ้อืหุ้น พร้อมดแูลให้บรษัิทมกีาร
ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย
 ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ
 - มีการกระทำาที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
 - มีการกระทำาผิดด้านการทุจริต หรือกระทำาผิดจริยธรรม
 - มกีรณท่ีีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารลาออก เนือ่งจากประเดน็ 
  การกำากับดูแลกิจการของบริษัท
 - มกีรณเีกีย่วกบัช่ือเสยีงในทางลบของบรษัิท เนือ่งจากความ 
  ล้มเหลวในการทำาหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
 1.	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 11 ท่าน  ประกอบด้วย
  -  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7   ท่าน   
   (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน)
  -  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
  คณะกรรมการบริษัทกำาหนดโครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท  
ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลาก
หลาย  ท้ังดา้นการบรหิารการจดัการ  การตลาด  กฎหมาย และบัญชี
การเงนิ ไม่จำากดัเพศ  และมีคณุสมบัตติามท่ีกฎหมายกำาหนด  โดยมี 
กรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 2 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์ใน
ธรุกจิท่ี บรษัิทฯ  ดำาเนนิกจิการอยู่  มีกรรมการอิสระตามประกาศของ 
ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหน้า 79 ในรายงานประจำาปีนี้
  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน  
ซ่ึงทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบรษัิทกำาหนด  คดิเป็น 36.36 % ของกรรมการท้ังคณะ 
ซ่ึงเป็นสดัสว่นมากกว่ามาตรฐานขอ้กำาหนดของคณะกรรมการกำากบั
ตลาดทุน กำาหนดไว้ 1/3 = 33.33% และคณะกรรมการบริษัทยัง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำานวน 1 ท่าน
  ท้ังนีบ้รษัิทฯ มกีรรมการอสิระท่ีดำารงตำาแหนง่เป็นกรรมการ
ของบริษัทเกิน 9 ปี จำานวน 2 คน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมี
คณุสมบัตคิรบถว้นตามนยิามกรรมการอสิระของบรษัิท  เป็นผูม้คีวามรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในดา้นท่ีบรษัิทฯ ตอ้งการ และปฏบัิต ิ
หน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี
  คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนิยามกรรมการอิสระ ซ่ึงเข้ม
กว่าหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำาหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) การกำากับดูแลกิจการ

ซ่ึงปัจจบัุนบรษัิทฯ มกีรรมการบรษัิทจำานวน  2  ท่าน  ท่ีดำารงตำาแหนง่
กรรมการบรษัิทจดทะเบียนมากกวา่  5 บริษัท แตบ่ริษัทฯ ม่ันใจวา่ไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัท
ทั้ง 2 ท่าน ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ 
โดยได้เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอทุกคร้ัง 
และทำาคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด
  การไปดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทท่ีบริษัทอื่นของ
กรรมการบริษัท	กรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหาร
  คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการบริษัทและ 
ผู้บริหารท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอ่ืน ต้องรายงาน
ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
  นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บรษัิทท่ีบรษัิทอ่ืนของกรรมการบรษัิท กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร  
บรษัิทในเครอืสหพฒันมี์ทีมผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นผูพิ้จารณาวา่  บรษัิท
อ่ืนนั้นประกอบธุรกิจอะไร  มีความจำาเป็นต้องให้กรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของ
กลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำาเป็น
ต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มท่ีมีความรู้  
ความสามารถ และมีความชำานาญในธุรกิจนั้นๆ
  นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทยังกำาหนดนโยบายให้ประธาน
กรรมการบรหิาร ไปดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษัิทย่อย และบรษัิท 
ร่วมของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
  การรวมหรือแยกตำาแหน่ง	
  ด้วยบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันระหว่าง
ประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
  บรษัิทฯ จงึกำาหนดให้ผูด้ำารงตำาแหนง่ประธานกรรมการบรษัิท
ตอ้งมิใช่บุคคลเดยีวกบักรรมการผูอ้ำานวยการ เพือ่แบ่งแยกหนา้ท่ีการ
กำากับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อ
ให้เกิดความสมดุลในอำานาจดำาเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการ
บริษัท ยังกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละ 
คณะ ประธานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร จัดทำาเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะและ
มีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ท่ีกำาหนดและแยกอำานาจ
ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ 
เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเผยแพร่ผ่าน website  
ของบริษัท
  ซ่ึงประธานกรรมการบริษัทไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ แตท่่าน
ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการ
ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร
  เลขานุการบริษัท
  บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณุดวงฤด ีมลินิทางกรู  ซ่ึงเป็นผูม้คีณุวุฒิ
และประสบการณท่ี์เหมาะสม และผา่นการอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบัการ

ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท อีกท้ังมีการอบรมและพัฒนาความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้รับผิดชอบทำาหน้าท่ีเลขานุการบริษัท เพื่อให้ 
การบรหิารงานของบรษัิทดำาเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพตามหลกัการ
กำากบัดแูลกจิการท่ีด ีหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของเลขานกุารบรษัิท 
ดูจากหน้า 80 ในรายงานประจำาปีนี้
 2.	คณะกรรมการชุดย่อย
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำาเนินงานของบริษัท ว่ามีการ
ดำาเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำาแนะนำาอย่าง
รอบคอบ
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
เพ่ือทำาหน้าท่ีดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง 
สม่ำาเสมอ ปัจจบัุนประกอบดว้ย คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการธรรมาภบิาล  โดย
มขีอบเขตอำานาจหนา้ท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแตล่ะ
ชุดเป็นอิสระกัน เพ่ือช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท ราย
ละเอียดดูจากหน้า 110-116 ในรายงานประจำาปีนี้
  คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำากฎบัตรคณะกรรมการแต่ละ
คณะ โดยกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง ขอบเขตอำานาจหน้าที่ เพื่อ
แบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ี  ความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษัิท  
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้
อย่างชัดเจน พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
  โครงสร้างคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแตล่ะชุด รายละเอียดดจูากหนา้ 84-85 ในรายงานประจำาปีนี ้
 คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกท่าน เป็นกรรมการท่ีมี 
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำาหน้าท่ีดังกล่าวมา 
เป็นระยะเวลานาน อีกท้ังได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
	 3.	 บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 	 3.1	 ภาวะผู้นำา	และวิสัยทัศน์
    คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในการกำาหนดนโยบาย 
เป้าหมาย  และกลยุทธ์ทางธุรกิจตลอดจนติดตามผลการดำาเนินงาน
ของบริษัท โดยแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง  คณะกรรมการธรรมาภบิาล  และผูบ้รหิาร  ซ่ึงเป็น 
ฝา่ยจดัการเป็นผูด้แูล  และปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย  
และวตัถปุระสงคท่ี์กำาหนด พรอ้มกำาหนด ขอบเขตอำานาจหนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด  ซ่ึงมีการแบ่งแยก 
อำานาจหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทกบัฝา่ยจดัการอยา่งชัดเจน  
เพื่อดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท
    คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญในการ
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การกำากับดูแลกิจการ

	 	 3.3	 การจัดทำานโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื่องความขัด
แย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจพร้อมแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนในการดแูล  เพือ่ขจดัปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชนอ์ย่าง 
รอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รายละเอียดดูจาก website ของบริษัท
    ในปี 2559 บริษัทฯ เปิดเผยรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหวา่งกนั หนา้ 130-132 ในรายงาน
ประจำาปีนี้
    คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้กรรมการบริษัท และ 
ผู้บริหาร ห้ามทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน  
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
    คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
รวมท้ังคูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ มหีนา้ท่ีรายงานการถอื
ครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทต่อ ก.ล.ต. และส่งสำาเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป 
    คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้กรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 
    รายละเอียดดูจากการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
หน้า 96-97 และ 120 ในรายงานประจำาปีนี้
	 	 3.4	 การกำากับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
    คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำาคัญต่อระบบควบคุม
ภายในดา้นการดำาเนนิงาน การเงนิ การปฏบัิตงิาน และการกำากบัดแูล 
โดยมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในทำาหนา้ท่ีตรวจสอบ ประเมินผล และ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำาแนะนำาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ 
ดำาเนินการตามแนวทางท่ีกำาหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ
สามารถทำาหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี รายละเอียด 
ดูจากการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 
125-126 ในรายงานประจำาปีนี้
    บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรง
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผูด้แูล และยังวา่จา้งบรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจำากดั  เป็น
ท่ีปรกึษาดแูลคณุภาพงานดา้นตรวจสอบภายใน และระบบการควบคมุ
ภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน  
ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้
ประเมนิความพอเพยีงของระบบการควบคมุภายในและระบบบรหิาร
ความเสีย่ง ผลสรปุเห็นวา่บรษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะ
สมเพียงพอ

ดำาเนนิงานของบรษัิท โดยมีสว่นร่วมในการกำาหนด วิสยัทัศน ์/ พนัธกจิ 
ของบรษัิท เพือ่ให้กรรมการบริษัท ผูบ้รหิารและพนกังานมีจดุมุง่หมาย 
ไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดดูจากหน้า 40-43 ในรายงาน
ประจำาปีนี้
    ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็น
ประจำาทุกปี โดยผา่นการทบทวนและอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิท
เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2560 เพ่ือให้วิสยัทัศน ์ และพันธกจิของบรษัิท 
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
    นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลให้
มีการนำากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ  โดยฝ่ายจัดการจะรายงาน
แผนการปฏิบัติงาน และการวางแผนกลยุทธ์  ให้ท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำาดับเป็น
ประจำาทุกเดือน  ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะจะกำาหนดเป็นวาระ รับ
ทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทแต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผน
กลยุทธ์รายไตรมาส  ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องท่ีฝ่ายจัดการควรนำาไป
พัฒนาปรับปรุง
	 	 3.2	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี  
    บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ
จรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ และจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร 
และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำาเป็นรูป เล่ม ทั้งหมด 
3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการท่ี
ดีเป็นประจำาทุกปี พร้อมได้แจกให้กับกรรมการบริษัทกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการ
ปฏิบัติตนในการดำาเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำางาน และได้
เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท รวมท้ังได้ 
จดัทำาเป็นสือ่วดีทัิศน ์(Animation) เพ่ือให้ผูบ้รหิาร และพนกังานเขา้ใจ 
เรื่องดังกล่าวได้ง่ายขึ้น
    อีกท้ังคณะกรรมการบริษัทจัดทำารายงานความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอ ไว้ใน
รายงานประจำาปี
    คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่เสรมิสรา้งให้บรษัิทฯ มีระบบการ
บรหิารจดัการท่ีด ีมคีวามโปร่งใสในการดำาเนนิธรุกจิ สำาหรับผูท่ี้ละเวน้ 
การปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูก 
ดำาเนินคดีตามกฎหมายในกรณีท่ีเป็นการกระทำาผิดกฎหมาย และ
หากพนักงานมีข้อสงสัยท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจ  
ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำาดับข้ัน ซ่ึงในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้ง
ให้ถือคำาวินิจฉัยของกรรมการผู้อำานวยการ คณะกรรมการบริหาร   
และคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด
    นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มกีารตดิตาม
และประเมินการกำากับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการ 
ธรรมาภบิาล  เพือ่สนบัสนนุการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรหิาร 
และคณะกรรมการบรษัิทดา้นธรรมาภบิาล  ในการดำาเนนิกจิการตา่งๆ  
ให้บรรลุความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำาหนดไว้
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) การกำากับดูแลกิจการ

    ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้นายคำานงึ  
สารสิระ  PARTNER  บรษัิท สอบบัญชีธรรมนติ ิจำากดั เป็นหัวหนา้งาน
ตรวจสอบภายใน ประวัติและคุณสมบัติ ดูจากหน้า  125  ในรายงาน 
ประจำาปีนี้
	 	 3.5	 การบริหารความเสี่ยง
    คณะกรรมการบรษัิทให้ความสำาคญักบัการบรหิารความ
เสีย่งท่ีมีผลกระทบตอ่เป้าหมายขององคก์ร โดยมกีระบวนการบรหิาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซ่ึงประกอบด้วยนายอมร อัศวานันท์ เป็นประธาน 
คณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควฒันา  นายไพโรจน ์หิรญัวงศส์วา่ง  
นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์    
นางพธิชา ภูส่นุทรศรี เป็นกรรมการ  และนางดวงฤด ีมิลนิทางกรู เป็น 
กรรมการเลขานกุาร เพือ่ทำาหนา้ท่ีกำากบัดแูลให้การบริหารความเสีย่ง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง 
และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมรายงานความก้าวหน้าใน
การบริหารความเสี่ยงในปี  2559  ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
    ในปี 2559 หน่วยงาน “Corporate System Devel-
opment” ร่วมกับคณะทำางานได้ปรับปรุงระบบงานสำาคัญๆ (Core 
Operation Systems) ตามท่ีได้รับคำาปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญของ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด โดยได้ดำาเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำางาน (Work Process) ในแต่ละ
ระบบงาน ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการ
ประเมนิความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์การประเมินความเสีย่งดา้นปฏบัิตกิาร 
และการประเมินความเสีย่งจากการทุจรติคอรรั์ปช่ัน เพือ่ให้สอดคลอ้ง
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัท และเพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกบริษัท   
ส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
	 4.	 การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และ
อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร โดยกำาหนดตารางการ
ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปี และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ
ล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมท้ัง
ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสาร
ประกอบการประชุมลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ให้คณะกรรมการบรษัิท
ทราบเรื่อง เพ่ือพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด 
โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำานวยการร่วมกันพิจารณา
เรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถ
เสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการ
บริษัท และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผยเลขานุการ
บริษัทจะจัดทำารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ี
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัท 
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการเข้าร่วมประชุม 
และถอืเป็นหนา้ท่ีตอ้งเข้าประชุมคณะกรรมการบรษัิททุกครัง้  ยกเวน้
กรณีมีเหตุจำาเป็น หรือเจ็บป่วย และมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบร่วมวาง
นโยบายและตัดสินใจในการดำาเนินงานของบริษัท
  ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูงของ
บรษัิทไดเ้ข้ารว่มประชมุ เพือ่ชีแ้จงข้อมลูในฐานะผูเ้กีย่วข้องกบัปัญหา
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำานวยการ
หรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง
  ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำา
หน้าท่ีประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดง
ความคดิเห็นไดอ้ย่างอิสระ  โดยกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีไม่มีสทิธอิอก 
เสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
  นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท 
ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
  เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำา
รายงานการประชุม และจดัสง่ให้ประธานกรรมการบรษัิทพจิารณาลง
ลายมอืช่ือรบัรองความถกูตอ้ง และเสนอให้ท่ีประชุมรบัรองในวาระแรก 
ของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความ
คิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนถูก
ต้องมากที่สุดได้
  รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ ณ สำานักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการ
ประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
  นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ยงัเปิดโอกาสให้กรรมการท่ี
ไมเ่ป็นผูบ้รหิารประชมุระหวา่งกนัเองตามความจำาเป็นอย่างสม่ำาเสมอ  
และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง
  คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมี
การประชุมกนัเอง โดยไมม่กีรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร และผูบ้รหิารของ
บรษัิทเข้ารว่มประชุม อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้กรรมการอสิระได้
พจิารณาและอภปิรายประเดน็ตา่งๆ เกีย่วกบัการจดัการ  หรอืประเดน็
ท่ีอยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธาน
กรรมการบริหาร  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง 
  ในปี 2559 กรรมการอสิระไดม้กีารประชุมระหวา่งกนัเองโดย
ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำานวน  1  ครั้ง  ซึ่งกรรมการอิสระ
เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
  ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59) 
คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำานวน 12 คร้ัง การเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบรษัิทแตล่ะท่าน  ตามตารางแสดงตำาแหนง่
หน้าที่งาน  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
หน้า 84-85 ในรายงานประจำาปีนี้ ซ่ึงกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมมากกว่าร้อยละ 80  ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ขยัน อดทน รักษาเครดิต คบคนดี อย่าเอาเปรียบใคร ไม่สร้างศัตรู

การกำากับดูแลกิจการ

  นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิท  จดัให้มีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคน
ประเมินกรรมการบริหารท่านอื่นๆ ตามหัวข้อท่ีได้กำาหนดข้ึน เพื่อ
ใช้สำาหรับพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และ
อีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  ส่วนการประเมินผลงานประจำาปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) 
โดยการประเมนิผลงานประธานกรรมการบรหิาร จากผลการปฏบัิตงิาน
ในแตล่ะเดอืน รวมท้ังผลงานดา้นการขายและการทำากำาไรของบรษัิท
ในแตล่ะปี และจากดลุยพนิจิของคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
และอีกส่วนหนึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการบริษัท  และคณะ
กรรมการบริหารทุกท่าน ตามแบบประเมินท่ีบริษัทฯ กำาหนดข้ึน 
 6.	ค่าตอบแทนกรรมการ	และผู้บริหาร	
  คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำาเนินการให้มีการจ่ายค่า
ตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะตามอำานาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
  คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาวงเงนิคา่
ตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสม โดยพจิารณาจากประสบการณ ์ ภาระ
หนา้ท่ี  ขอบเขตและบทบาท  ความมีสว่นรว่ม  และความรบัผดิชอบ
ของกรรมการแต่ละท่านนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  
และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
  ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  51  ปี พ.ศ.  2559  เมื่อ
วนัท่ี  25  เมษายน   2559 ไดอ้นมุตัวิงเงนิคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท 
รวมไม่เกิน  20  ล้านบาทต่อปี  โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
  ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ( CEO ) เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กำาหนด โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่า
ตอบแทนของประธานกรรมการบรหิารท้ังแบบระยะสัน้ เช่น เงนิเดอืน 
โบนสั และระยะยาว ซ่ึงพจิารณาจากผลการปฏบัิตงิาน ผลการดำาเนนิ
งานของบริษัท 
  คา่ตอบแทนของประธานกรรมการบรหิารในปี  2558  สำาหรบั 
ผลการดำาเนินงานในปี 2559 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินบำาเหน็จ 
และเบี้ยประชุม รวมเป็นเงิน 9,738,000 บาท
  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำาหนด  ซึ่งพิจารณาจากผลการ
ดำาเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน
  หลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่า
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2559 รายละเอียดดูจาก หน้า  
81-82 ในรายงานประจำาปีนี้ 
  กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน  (ESOP)  มิใช่เป็นปัจจัยใน
การรกัษายึดเหนีย่วให้ผูบ้รหิาร และพนกังานมคีวามจงรกัภกัดอียู่กบั 
บริษัทอย่างม่ันคงถาวร อีกท้ังพนักงานท่ีได้รับจัดสรรหุ้นยังมีภาระ
ต้องเสียภาษีจากการรับโอนหุ้น จากกฎหมายของประเทศไทยท่ียัง
ไม่เอื้ออำานวย ทำาให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร

 5.	การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีการประเมินผลงาน 
คณะกรรมการท้ังคณะ  และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำา 
ทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการ
ปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษัิท และกรรมการชุดย่อย เพือ่ทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา เพื่อช่วย 
ให้การทำางานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  หลักเกณฑ์	 : ประเมินครอบคลุมเรื่อง บทบาทหน้าท่ีของ
กรรมการบรษัิท และกรรมการชดุย่อย  ความอิสระในการแสดงความ
คดิเห็น ความโปรง่ใส ความสมัพันธก์บัฝา่ยบรหิาร และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
และการปฏิบัติตามหลักกำากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการท้ังคณะ
  หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มใน
แต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
   มากกว่าร้อยละ 85  = ดีเยี่ยม
   มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
   มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
   มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
   ต่ำากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง
  ข้ันตอน : ในปี 2559  เลขานุการบริษัทจะสง่แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผล
การปฏบัิตงิานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ให้กรรมการบรษัิท 
และกรรมการชุดย่อยทุกท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็น 
ผูร้วบรวม  และรายงานสรุปผลตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท  เพือ่
รับทราบและหารือกันเป็นประจำาทุกปี
  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. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ผลการประเมนิในปี 
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 ซ่ึงกรรมการแต่ละท่าน
สามารถนำามาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) การกำากับดูแลกิจการ

 7.	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
  คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการพัฒนาความรู้ ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
อย่างต่อเนื่อง  
  คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุก
ท่านมีโอกาสพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัท 
ให้ความสำาคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP), Director Certification Program 
(DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the 
Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for 
Non - Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ  
อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้น
อีกต่อไปในอนาคต
  ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตร ดังนี้

  คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทมีการพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับ
สูงขององค์กรอื่น พร้อมท้ังมีการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน และ
ทัศนศกึษากบับรษัิทคู่คา้ หรือองคก์รอืน่ๆ อยู่สม่ำาเสมอ  ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ  
 8.	การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
  คณะกรรมการบริษัท จดัให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการบรษัิทท่ี
เข้ารบัตำาแหนง่ในบรษัิทเป็นคร้ังแรก พร้อมจดัทำาคูมื่อกรรมการให้กบั
กรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำาคัญของบริษัท  
นโยบายในการกำากับดูแลกิจการ  จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ  
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  พ.ร.บ. หลัก
ทรพัย์ฯ  พ.ร.บ. มหาชน   และกฎระเบียบตา่งๆ ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. 
  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการ
ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาและทบทวนกฎระเบียบข้อ
กำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

 9.	แผนการสืบทอดงาน
  คณะกรรมการบรษัิท กำาหนดนโยบายในการสบืทอดตำาแหนง่
ของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น
  คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้อำานวยการ
และประธานกรรมการบรหิารรว่มกบัฝา่ยสำานกังานบรษัิท จดัทำาแผน
สืบทอดตำาแหน่งผู้บริหาร ดังนี้
  1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และ
   ไดท้ำางานรว่มกบัผูบ้รหิารระดบัสงู - ระดบัผูอ้ำานวยการฝา่ย
   ทั้งในระดับสายงาน และข้ามสายงาน   
  2. กำาหนดผูบ้รหิารระดบัรองท่ีมีศกัยภาพเป็นผูส้บืทอดและ
   วางตำาแหน่งให้เหมาะสม
  3. เตรยีมการให้ผูบ้รหิารระดบัสงูพรอ้มรบังานของสายงาน
   อื่นในกรณีจำาเป็น
  4. เตรียมบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางให้มีความ
   สามารถบรหิารงานครบวงจรมากข้ึน เพือ่รบังานบรหิาร
   ระดับสูง
  5. จัดตั้ง Corporate Strategies and Strategic Directions
    และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางได้
   ทำางานร่วมกัน
  6. จดัให้ม ีCommittee ตา่งๆ เช่น Marketing, Advertising,
    Research ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและศักยภาพ
   ของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
  7. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากข้ึนท้ัง
   ระดับสายงาน และข้ามสายงาน
  8. การฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ เช่น
   การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด การบริหารสินค้า
   และการออกแบบ
  9. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำานึก
   ในความรบัผดิชอบ และความซ่ือสตัย์ตอ่องคก์ร และมอง
   องค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
  10. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากข้ึน  
   ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่าง
   เป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรอง ๆ
  11. จดัให้มีบุคลากรท่ีเหมาะสม มาประจำาอยู่ในแตล่ะฝา่ย  เช่น
   CFO ฝ่าย
  12. จัดให้มีการเขียนแผนการทำางานอย่างเป็นระบบแก่
   ผู้บริหารระดับรองๆ
  13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำาแหน่ง
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
  14. พัฒนาคณุภาพจติใจของผูบ้รหิารทุกระดบั ยึดธรรมะเพือ่
   การปฏิบัติต่อกัน  อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ช่ือกรรมการและผูบ้รหิาร อบรมหลักสูตร

1. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

2. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์

-  IT Governance (ITG 3/2016)
 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CFO Current Issues
 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การจัดทำาคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร
 แบบมืออาชีพ จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา
 ธรรมนิติ จำากัด
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - เร็ว ช้า หนัก เบา หมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่า งานไหนทำาก่อน งานไหนทำาหลัง งานไหนต้องจริงจัง และงานไหนที่พอควร

การกำากับดูแลกิจการ

 -	 คณะกรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการบริษัทท่ีเป็น
กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด มีจำานวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ  
จำานวน 2 ท่าน  (คุณอมร อัศวานันท์  และคุณดวงพร  สุจริตานุวัต) 
จบการศกึษาและมคีวามเชีย่วชาญดา้นบัญชี มวีาระการดำารงตำาแหนง่
คราวละ  2  ปี   กำาหนดให้มกีารประชุมไม่นอ้ยกวา่ ไตรมาสละ  1  ครัง้ 
และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ สำาหรับกรณีพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  
และกรณพีเิศษ และมกีารรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท พรอ้มท้ังม ี
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารด้านบัญชีใน
การสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท
  บริษัทฯ ไม่ได้กำาหนดจำานวนวาระที่จะดำารงตำาแหน่งติดต่อ
กันได้นานท่ีสุดของกรรมการตรวจสอบ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติ
งานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
  ในปี  2559  (ตามอายุปีกรรมการตัง้แต ่เม.ย. 58 - เม.ย. 59) 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำานวน  12 ครั้ง  การเข้าร่วม 
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  ตามตารางแสดง
ตำาแหนง่หนา้ท่ีงาน  และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการบรษัิทและ
ผู้บริหารหน้า 84-85 ในรายงานประจำาปีนี้
 -		 คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน	  ประกอบดว้ยกรรมการ
บรษัิท 3 ท่าน มวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 1 ปี  และมีการประชุม
ประจำาปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น
  ในปี  2559  (ตามอายุปีกรรมการตัง้แต ่เม.ย. 58 - เม.ย. 59) 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม จำานวน 2 ครั้ง 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าท่ีงาน และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 84-85 ในรายงานประจำาปีนี้
 -	 คณะกรรมการสรรหา	 ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิท  5  ท่าน  
มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี  และมีการประชุมประจำาปี 
ละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น
  ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59) 
คณะกรรมการสรรหามกีารประชุม จำานวน 2 ครัง้ การเข้ารว่มประชุม
ของคณะกรรมการสรรหา ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าที่งาน  และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 84-85 ใน 
รายงานประจำาปีนี้
 -	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการตรวจ
สอบ 1 ท่าน กรรมการบรษัิท  2  ท่าน และฝา่ยจดัการ  4  ท่าน  มีวาระ 
การดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี  กำาหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น
  ในปี  2559  (ตามอายุปีกรรมการตัง้แต ่เม.ย. 58 - เม.ย. 59) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำานวน  9  ครั้ง  การ
เข้ารว่มประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ตามตารางแสดง
ตำาแหนง่หนา้ท่ีงาน   และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการบรษัิทและ
ผู้บริหารหน้า 84-85 ในรายงานประจำาปีนี้

คณะกรรมการชุดย่อย
 โครงสร้างกรรมการของบริษัท  ประกอบด้วย
 1. คณะกรรมการบริษัท
 2. คณะกรรมการบริหาร
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ
 4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 5. คณะกรรมการสรรหา
 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 7. คณะกรรมการธรรมาภิบาล
 รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 84-85 ในรายงานประจำาปี 
 เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นมัน่ใจในการดำาเนนิงานของบรษัิท ว่ามกีารดำาเนนิ 
งานท่ีโปรง่ใส มผีูก้ลัน่กรอง สอบทานและให้คำาแนะนำาอยา่งรอบคอบ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  
เพื่อทำาหน้าท่ีดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม่ำาเสมอ ปัจจบัุนประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
 โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท มีการตรวจ
สอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ มีการมอบอำานาจระหว่างคณะ
กรรมการและฝา่ยจัดการท่ีชัดเจน  พรอ้มจดัทำาเป็นลายลกัษณอั์กษร  
และไดผ้า่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  1/2559  เมือ่ 
วนัท่ี  31 พฤษภาคม  2559 พร้อมบันทึกเป็นมตคิณะกรรมการบรษัิท 
ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน
 โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการแตล่ะชุดเป็นอิสระกนั เพือ่ชว่ยในการกำากบัดแูลกจิการของ 
บริษัท มีประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำาหน้าท่ีดูแลการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 -	 คณะกรรมการบริษัท	มีจำานวน 11 ท่าน  โครงสรา้งกรรมการ 
บริษัทตามหน้า  104-105  ในรายงานประจำาปีนี้ และกำาหนดให้มี 
การประชุมทุกเดือน
 ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย.  58 -  เม.ย.  59)  
คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของ 
คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าที่งาน  
และการเข้ารว่มประชุมของกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร หนา้ 84-85 
ในรายงานประจำาปี
 -		 คณะกรรมการบริหาร คอื คณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 12 ท่านประกอบด้วยกรรมการบริษัท  
4  ท่าน  และผู้บริหาร 8 ท่าน  ให้ทำาหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท  
ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำาของบริษัท  และกำาหนดให้
มีการประชุมทุกสัปดาห์
  ในปี  2559  (ตามอายุปีกรรมการตัง้แต ่เม.ย. 58 -  เม.ย. 59)  
คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารแตล่ะท่าน ตามตารางแสดงตำาแหนง่หนา้ท่ีงาน   
และการเข้ารว่มประชุมของกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร หนา้ 84-85 
ในรายงานประจำาปีนี้
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 13. ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญ หรอืท่ีปรกึษาของบรษัิท (ถา้ม)ี หรอืจา้ง 
ท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
 14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
  - หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎ
ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
วตัถปุระสงค ์และขอ้บังคบัของบรษัิท ตลอดจนตามมตท่ีิประชุมผูถ้อื
หุ้นของบริษัท
 2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำาเสมอ
  - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
  - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และ 
   เชื่อถือได้
  - รายงานผลการดำาเนนิงานท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น และทันตอ่ 
   เหตุการณ์
  - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและ 
   คุ้มค่า
 3. กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนนิงานของบรษัิท กำากบั
ควบคมุดแูลให้ฝา่ยจดัการดำาเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 4. ควบคุมการดำาเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมการ
ติดตามพันธะที่กำาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 5. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำาปี รวมทั้งกำากับดูแล
การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และ
แผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 6.  ส่งเสริมให้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณธรุกจิท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพือ่ให้กรรมการบรษัิท 
ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจ 
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
 7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้
ม่ันใจว่าการทำารายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจ  มีการ
สอบทานและจัดทำาบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถ
ป้องกันการนำาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
 8. การทำารายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน ์ตอ้งมี
การพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชัดเจน และเป็นไปเพื่อผล
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับข้ันตอนการดำาเนิน
การ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผล
ประโยชน์ให้ถูกต้อง

    	-	 คณะกรรมการธรรมาภบิาล ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ  
1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 2 ท่าน มีวาระการ
ดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี และกำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น   
  ในปี  2559  (ตามอายุปีกรรมการตัง้แต ่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59 ) 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุม  จำานวน  3 ครั้ง  การเข้า
รว่มประชุมของคณะกรรมการธรรมาภบิาล ตามตารางแสดงตำาแหนง่
หน้าที่งาน  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
หน้า 84-85 ในรายงานประจำาปีนี้
ขอบเขตอำานาจหน้าที่
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
-  อำานาจดำาเนินการ
 1. พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดตา่งๆ และกำาหนดขอบเขต 
อำานาจหน้าที่
 2. แต่งต้ัง ถอดถอน มอบอำานาจหน้าท่ีให้แก่ ท่ีปรึกษา  
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. พจิารณาอนมัุตกิารเขา้ค้ำาประกนั / ยกเลกิการค้ำาประกนัการ 
รับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัทในวงเงินท่ี
เกิน 50 ล้านบาท
 7. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ 
ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
 8. พจิารณาอนมัุตกิารเข้าทำารายการกบับุคคลท่ีเข้าข่ายรายการ 
ที่เกี่ยวโยง
 9. ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ 
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำาความผิดต่อบริษัท
เพื่อให้ดำาเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้
ท้ังมีอำานาจถอนคำารอ้งทุกข์ และตกลงประนปีระนอม ยอมความและ
รับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายว่าความ เพื่อฟ้องหรือยื่นคำาให้การ
ต่อศาลทุกศาลเพื่อดำาเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงท่ีสุด สำาหรับ
เรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ / หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า 
 10. เสนอการเพิม่ทุน ลดทุน การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้น การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ / หรือ วัตถุประสงค์
ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
 11. มอบอำานาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท 
หรือบุคคลอื่นใดทำาการแทนได้
 12. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา -  เข็มเล่มหนึ่ง ใช้เย็บชุนสองด้านมิได้

การกำากับดูแลกิจการ

บุคคล และบรษัิท ห้างรา้น  หนว่ยงานราชการ   รฐัวสิาหกจิ นติบุิคคล 
ต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์  และระเบียบต่างๆ ของบริษัทตลอดจน
ให้มีอำานาจตกลง เงื่อนไข และลงลายมือช่ือในสัญญาต่างๆ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ 
คณะกรรมการบริหารโดยสม่ำาเสมอ
   - โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการดำาเนินงาน 
    ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
   - โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน 
    และเชื่อถือได้
  4. กำากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับ 
นโยบาย กลยุทธ์ที่สำาคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำาปี
  5. รับผิดชอบในการจัดทำางบการเงิน รายงานทางการเงิน
ให้ผู้สอบบัญชีทำาการตรวจสอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับ รวม
ท้ังมีอำานาจสั่งจ่ายเช็ค ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด 
ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมท้ังมีอำานาจทำาสัญญาเกี่ยวกับการ
กู้ยืม ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลักหลังซ่ึงหนังสือสัญญาใช้
เงิน เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงิน และหนังสือตราสารอื่นๆ กับบุคคลและ
บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภาย
ใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท  ตลอดจนให้มีอำานาจ
ในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ  และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
  6. พจิารณา วนิจิฉัย การกูเ้งนิ / คนืเงนิกู ้การออกหุ้นกูข้อง
บรษัิทท้ังหมด ทุกวงเงนิ เพือ่ใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการ และ
สรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  7. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ภายใน
วงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด สำาหรับวงเงินท่ีเกินอำานาจให้
พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
  8. พจิารณาอนมัุตกิารซ้ือ / ยกเลกิ / ขายทรพัย์สนิ เงนิลงทุน 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด  สำาหรับ
วงเงินท่ีเกินอำานาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพ่ือส่งให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำาสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า  
ให้เช่าช่วงสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมท้ังจด
ทะเบียนสิทธิการให้เช่า และ / หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียน
ยกเลิกสิทธิการเช่า และ / หรือการเช่าช่วงต่างๆ ทุกประเภทกับ
บุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้
มีอำานาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือช่ือในสัญญาต่างๆ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  9. พิจารณาวินิจฉัย การเข้าค้ำาประกัน / ยกเลิกการค้ำา
ประกัน การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัท 
ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด สำาหรับวงเงินท่ีเกิน
อำานาจให้พจิารณาวินจิฉัยและสรปุผล  เพือ่สง่ให้คณะกรรมการบรษัิท
พิจารณาอนุมัติ

 9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงนิ รายงานทางการ
เงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ / หรือ สอบทานแล้ว และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
 10. รบัทราบรายงานการบริหารกจิการจากคณะกรรมการบรหิาร
 11. กำาหนดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีจดัประชุมผูถ้อืหุ้นรวมท้ังกำาหนด
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำาหนดอัตราการจ่าย
เงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
เรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
แต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้
ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขาของบริษัทไม่
น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำาหนด
วันเพื่อกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำาการถัดจากวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 
เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา  225  ของ  พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์  ท้ังนี ้ เพือ่สทิธใินการเข้ารว่มประชุมผูถ้อืหุ้นและสทิธ ิ
ในการรับเงินปันผล
 12. จัดทำารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตอ่รายงานทางการเงนิ” โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจำาปีของบรษัิท 
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)
 13. ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะยื่นต่อหน่วยงานกำากับดูแลท่ี
เกีย่วข้อง เพือ่ให้ม่ันใจวา่ไดแ้สดงข้อความ หรอืลงรายการเป็นไปโดย
ถกูตอ้งตรงตามขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ในสมดุบัญชี ทะเบียน หรอืเอกสาร
อื่นใดของบริษัท
 14. อนมุตักิฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ
 15. อื่นๆ ตามข้อกำาหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำานาจให้กรรมการบริหารลงนาม
กระทำาแทนบริษัทในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - อำานาจดำาเนินการ
  1. ตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  2. พิจารณาวินิจฉัยการเข้าทำารายการกับบุคคลท่ีเข้าข่าย
รายการท่ีเกี่ยวโยงท้ังหมดทุกวงเงิน และสรุปผลเพื่อส่งให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำาสัญญาเกี่ยวกับการซ้ือและ
ขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกประเภท ทำาสัญญาให้บริการ
และรับบริการทุกประเภทท้ังในประเทศ และต่างประเทศ กับบุคคล 
บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท
  3. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
 - หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การดำาเนิน
งานของบริษัท ซึ่งกำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ / หรือคณะ
กรรมการบริหาร เช่น เรียกร้อง ทวงถาม และรับชำาระหนี้ หรือเรียก
ร้องทวงถามทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆ  จาก
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  10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัท
ตา่งๆ ภายในวงเงนิท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนดสำาหรับวงเงนิท่ีเกนิ
อำานาจให้พจิารณาวนิจิฉัยและสรุปผล เพ่ือสง่ให้คณะกรรมการบรษัิท
พิจารณาอนุมัติ
   11. อนุมัติการเปิด / ปิด บัญชีธนาคาร
   12. อนุมัติการได้รับ / ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
   13. เปลี่ยนแปลงสิทธิเซ็นสั่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้าและ 
ใบยืมสินค้า
   14. อนุมัติการปรับสภาพราคา และ / หรือการทำาลายสินค้า
คงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ / หรือ ล้าสมัย
   15. รับผิดชอบในการกำาหนดนโยบายการตลาด
   16. รบัผดิชอบงานทางดา้นบรหิารการขาย รา้นคา้ การตดิตาม 
หนี้ การจดจำานองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย
   17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น  
รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอำานาจลงโทษหรือให้คุณ
กับพนักงาน โยกย้ายตำาแหน่ง หน้าท่ีการงานของพนักงาน และมี
อำานาจบังคับบัญชาพนักงาน ออกคำาสั่งให้พนักงานปฏิบัต รวมท้ัง
ทำาสัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอำานาจใน
การตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกับกรมแรงงาน หน่วยงานประกัน
สังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และ
ระเบียบต่างๆ ของบริษัท
    18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ 
ตลอดจนกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำาแหน่ง
บริหารระดับต่างๆ
   19. รอ้งทุกข์ตอ่พนกังานสอบสวน กลา่วหาผูก้ระทำาความผดิ
ต่อบริษัท เพื่อให้ดำาเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการ 
ดงักลา่วนี ้ท้ังมีอำานาจถอนคำารอ้งทุกข ์และตกลงประนปีระนอมยอม
ความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายว่าความเพื่อฟ้อง หรือยื่น
คำาให้การตอ่ศาลทุกศาล เพือ่ดำาเนนิคดแีทนบรษัิทจนกว่าคดถีงึท่ีสดุ
   20. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และ 
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  21. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  	 โดยกำาหนดเงื่อนไขการรับมอบอำานาจกระทำาการแทน
บริษัท	ดังนี้	
   1.  กรรมการบริหารลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และไม่ต้อง 
     ประทับตราสำาคญัของบรษัิท ภายในวงเงนิ  5 แสนบาท 
   2.  กรรมการบริหารลงนามร่วมกับกรรมการบริษัท ผู้มี 
     อำานาจกระทำาการแทนบริษัทอีก 1 ท่าน และไม่ต้อง 
     ประทับตราสำาคญัของบรษัิท ภายในวงเงนิ 1 ลา้นบาท 
   3.  กรรมการบริษัทลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และประทับ 
     ตราสำาคัญของบริษัท ไม่จำากัดวงเงิน (ไม่ต้องมอบอำานาจ 
     กระทำาการแทนบรษัิท ท้ังนีเ้ป็นไปตามหนงัสอืรบัรอง 
     ของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้)

   4.  หากธุรกรรมท่ีทำามีจำานวนเงินเกินจากวงเงินท่ี 
     กำาหนดธุรกรรมนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
     คณะกรรมการ VC ภายในวงเงินที่บริษัทกำาหนดไว้  
     10 ล้านบาท และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
     ภายในวงเงินที่บริษัทกำาหนดไว้ 50 ล้านบาท
   5.  ส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท ให้ผ่านการอนุมัติจากที่ 
     ประชุมคณะกรรมการบริษัท
   6.  กรณีท่ีเป็นรายการเร่งด่วนและไม่อาจจะอนุมัติตาม 
     ข้ันตอนท่ีกำาหนดได้ ให้กรรมการบริหารท่ีเป็น 
     กรรมการบริษัท 2 ท่าน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติและ 
     ดำาเนินการไปก่อน แล้วค่อยนำาเรื่องขอสัตยาบัน 
     จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการ 
     บริษัทตามวงเงินอนุมัติอีกครั้ง
   7.  กฎเกณฑ์นี้ให้พิจารณาทบทวนใหม่ทุกปี
   โดยกำาหนดให้มนีายทะเบียนควบคมุดแูล คอื  เลขานกุาร 
   บริษัท
     -  คุณดวงฤดี  มิลินทางกูร
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - อำานาจดำาเนินการ
  1. กำาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทาง
เดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
  2. มีอำานาจเชิญผูบ้รหิาร  ฝา่ยจดัการ  ฝา่ยตรวจสอบภายใน  
หรอืพนกังานของบรษัิทท่ีเกีย่วขอ้งมาชีแ้จง ให้ความเห็นรว่มประชุม 
หรอืสง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เกีย่วขอ้งจำาเป็น ตลอดจนเข้าถงึข้อมลูได้
ทุกระดับขององค์กร
  3.  มีอำานาจในการตรวจสอบผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง และเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
  4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ
จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
 - หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. สอบทานให้บรษัิทมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง 
และเพยีงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีท่ีสำาคญัของบรษัิท รวม
ทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ  และมีประสิทธิผล 
  3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
ของบริษัท
  4. พจิารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  5. พจิารณาอนมัุตแิผนการตรวจสอบ และตดิตามการปฏบัิติ
ตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน



114

รายงานประจำาปี 2559
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   (ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่ าด้ ว ยหลั กทรัพ ย์และ 
     ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
     แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
     ของบริษัท
   หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีกำาหนด กรรมการตรวจสอบรายใด 
รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาดังกล่าวต่อ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ
  12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี
  13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  15. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำานาจ
ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
  ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการ
บริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทต่อบุคคล
ภายนอก
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 - อำานาจดำาเนินการ 
  1. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทท่ี
เกีย่วข้องมาช้ีแจง ให้ความเห็นรว่มประชุม หรอืสง่เอกสารตามท่ีเห็น
ว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
  2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ
จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
 -  หน้าที่และความรับผิดชอบ   
  1. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนสำาหรบั
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใน
แต่ละปี
  3. พจิารณากำาหนดวงเงนิคา่ตอบแทนสำาหรบัคณะกรรมการ
บริษัท  (โดยคำานึงถึงผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดยีวกนั)  วงเงนิคา่ตอบแทนท่ีไดร้บัอนมัุตจิากท่ีประชุม
ผูถ้อืหุ้นและจำานวนเงนิคา่ตอบแทนท่ีจา่ยในปีท่ีผา่นมา เสนอตอ่คณะ
กรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และ
กรรมการชดุย่อยตา่งๆ เป็นรายบุคคล โดยคำานงึถงึอำานาจหนา้ท่ี และ
ปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
  5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำากับดูแลกิจการ

  6. สอบทานให้บรษัิทปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอนบุคคลซึ่ง
มีความเป็นอิสระ เพือ่ทำาหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท  และเสนอ
คา่ตอบแทนท่ีสมควร  รวมท้ังเข้ารว่มประชุมกบัผูส้อบบัญช ีโดยไมม่ี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  8. พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และประกาศคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน ท้ังนี ้เพือ่ให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  9. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ี 
     เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม 
     ภายในของบริษัท
   (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ 
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย 
     ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
     ผลประโยชน์
   (ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
     การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการ 
     ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
      (charter)
   (ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควร 
     ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
     ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  10. ในการปฏบัิตหินา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ 
หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจมีผล 
กระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
   (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ 
     สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมสรรหา
- อำานาจดำาเนินการ 
  1. มอีำานาจเชิญผูจ้ดัการ หรอืพนกังานของบรษัิทท่ีเกีย่วข้อง
มาช้ีแจ้งให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามท่ีเห็นว่า 
เกี่ยวข้องจำาเป็น
  2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือ
จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
 - หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท
  2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลท่ีได้รับ
การคัดเลือก โดยคำานึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ มคีณุสมบัตท่ีิเหมาะสม  โดย
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดทำาความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณา
  4. เสนอช่ือบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา
  5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และ 
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - อำานาจดำาเนินการ
  1. ขอรบัคำาปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญ หรอืท่ีปรึกษาของบรษัิท 
(ถา้ม)ี หรอืจา้งท่ีปรกึษา หรอืผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณจีำาเป็นดว้ย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
  2. มีอำานาจแต่งตั้งคณะทำางาน ประเมินและติดตาม 
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 - หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. กำาหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการ
บรหิารความเสีย่งของบริษัท ให้เกดิความชัดเจนตอ่เนือ่ง รวมถงึความ
เพยีงพอและเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน เพือ่การจดัการความ
เสี่ยงต่างๆ ที่สำาคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหาร 
ความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
  3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยให้ความ
สำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
  4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  5. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
  6. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
 - อำานาจดำาเนินการ
  1. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทท่ี
เกีย่วข้องมาช้ีแจงให้ความเห็น รว่มประชุม หรอืสง่เอกสารตามท่ีเห็น
ว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
  2. ขอรบัคำาปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญ  หรอืท่ีปรกึษาของบรษัิท 
(ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
  3. มีอำานาจแต่งต้ังคณะทำางาน เพ่ือดำาเนินการด้านธรรมาภิบาล
ทั่วทั้งองค์กร
 - หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. กำาหนดทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแล
กิจการ หลักการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ  
จรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน  นโยบายตอ่ตา้น
การคอร์รัปชั่น  และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธรุกจิ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคบั และกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง อย่าง
ต่อเนื่อง
  2. กำาหนดแนวทางการปฏบัิตติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการ  
นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน  พรอ้มท้ังตดิตามดแูลและประเมินผล
การปฏิบัติงาน
  3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังาน มีการปฏิบัตติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีและนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
  4. ทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และ 
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท	
  คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดอำานาจ หน้าที่ และความรับ
ผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้
  1. เป็นผูน้ำาของคณะกรรมการบริษัทในการกำากบั  การทำางาน 
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และแผนงานที่กำาหนดไว้
  2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
  3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรษัิท  และเป็นผูล้ง 
คะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลง
คะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
  4. เป็นประธานการประชมุผูถ้อืหุ้น และกำากบัการประชมุให้
มีประสิทธิผล 
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อำานาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ	
 คณะกรรมการบรษัิทฯ  กำาหนดบทบาท หนา้ท่ี ความรบัผดิชอบ
ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

การกำากับดูแลกิจการ
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56-1 และเอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่  52 ปี พ.ศ. 2560 พร้อมเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท  
(http://www.icc.co.th) 
 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อกรรมการ 
 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอช่ือระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559  
โดยมีข้ันตอนและวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนและโปร่งใส และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท
 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
 คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับ
สูงสุดของบริษัท โดยคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอ่ืน   
ท่ีมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมาย  พรอ้มนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทเพือ่
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
 คณะกรรมการบริษัท กำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้
บริหารระดับสูงสุดไว้อย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายจัดการ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำาเนินธุรกิจบริหารการงานของบริษัท 
 อีกท้ังบรษัิทฯ ไดก้ำาหนดนโยบายในการสบืทอดตำาแหนง่ในกรณี
ท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูงสุด 
โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส
 การสรรหาผู้บริหาร
 บริษัทฯ พิจารณาสรรหาพนักงานภายในบริษัทท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานท่ีต้องรับผิดชอบใน 
สายงานนั้นๆ เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาสร้าง
ความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคต โดย
ผ่านข้ันตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซ่ึงพนักงานท่ีได้
รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำางานดี จะได้รับมอบหมายงาน 
ท่ีท้าทายและมีหนา้ท่ีความรบัผดิชอบท่ีสงูข้ึน ซ่ึงบรษัิทฯ เตรยีมความ
พรอ้มในการพฒันาพนกังานทุกระดบัเพือ่ทดแทนในกรณท่ีีมตีำาแหนง่
งานว่างลง ในกรณีท่ีไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในท่ีเหมาะสม 
จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และทัศนคติ ท่ีดีต่อองค์กร และเสนอต่อ
ประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
 1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
  ตามข้อบังคับบริษัท  หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 18 และ
กฎบัตร ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำาหนดจำานวนตำาแหน่งกรรมการ
บรษัิท แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่  5  คน  และเลอืกตัง้บุคคลท่ีไมม่ลีกัษณะตอ้ง
ห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทรวมท้ังต้องไม่มีลักษณะ

การกำากับดูแลกิจการ

  1. ดำาเนนิการและ / หรอื บริหารงานประจำาวันของบรษัิท ให้
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคบั และระเบียบบรษัิท 
  2. ดำาเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณท่ีได้
รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผล
ประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
  3. ดำาเนินกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติ
  4. รายงานผลงาน ความกา้วหนา้จากการดำาเนนิงานตามมติ
ท่ีประชุม และผลการดำาเนนิงานของบรษัิทท่ีสำาคญัตอ่คณะกรรมการ
บริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกเดือน
  5. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอย่างมี
จรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำาหน้าท่ีสรรหาคัดเลือก
บุคคลท่ีทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการท่ีว่างลง นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระ  
คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทแทนตำาแหน่งกรรมการท่ีว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ตาม
ข้อบังคับของบริษัท  
 ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเสนอเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ บรษัิทฯไดก้ำาหนดแนวทางการสรรหาคดัเลอืก โดยพจิารณา
จากผูท้รงคณุวฒุ ิมคีณุสมบัตเิหมาะสมตอบสนองความตอ้งการของ
ตำาแหน่งที่ว่างลง โดยจัดทำาตารางความรู้ ความชำานาญเฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจนความรู้ ความ
ชำานาญเฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล  เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาสรรหากรรมการ  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และ
เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และมีประวัติการทำางานท่ีไม่ด่างพร้อย และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
 นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาบุคคลท่ีจะเสนอ
เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท จากทำาเนียบกรรมการอาชีพของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 การสรรหากรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหา พจิารณาสรรหา
คัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดำารงตำาแน่งกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และ ก.ล.ต.  เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 คุณสมบัติกรรมการอิสระ
 บริษัทฯ กำาหนดนิยามและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
ของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำาหนดขั้นต่ำาของ ก.ล.ต. ระบุอยู่ในแบบ  

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - คนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลก
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จดัการกจิการท่ีมีมหาชนเป็นผูถ้อืหุ้น ตามท่ีสำานกังานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด  ทั้งนี้กรรมการบริษัท
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการบริษัทท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ี
อยู่ในราชอาณาจักร  และมีจำานวนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
 ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 และ
กฎบัตร  กรรมการบรษัิทให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ ์
และวิธีการดังนี้
 1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม 
   (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
   แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3.  บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้ 
   รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีท่ีประชุม 
   ผูถ้อืหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการ 
   เลอืกตัง้ในลำาดบัถดัลงมา มีคะแนนเสยีงเท่ากนั เกนิจำานวน 
   กรรมการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ 
   ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 วิธีการถอดถอน
 -  การออกตามวาระ
  ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และ
กฎบัตร ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ท่ีสุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและ
ปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
 - การออกนอกจากวาระ
  1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 
และกฎบัตร นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ตำาแหน่งเมื่อ
    1. ถึงแก่กรรม
    2.  ลาออก
    3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม 
      กฎหมายหรือข้อบังคับนี้
    4.  มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะ 
      ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมี 
      มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการ 
      กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ 
      กำาหนด
    5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
    6. ศาลมีคำาสั่งให้ออก 

  และตามข้อบังคบับรษัิท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการข้อ 24 และ
กฎบัตร ในกรณท่ีีตำาแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถงึ
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำาแหน่ง
กรรมการท่ีว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน    
  2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อน
ถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวม
กันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง  
 2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
  ตามกฎบัตรต้องมีจำานวนกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 5 คน 
โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน และ 
ผู้บริหาร  8 ท่าน ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร เพื่อมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทโดยต้องมี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทำาหน้าท่ีบริหารจัดการกิจการ
งานของบริษัทได้เป็นอย่างดี
 วิธีการแต่งตั้ง	 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 วิธีการถอดถอน
 - การออกตามวาระ
  ตามกฎบัตรมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี นับจาก
วันท่ีมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท    
ยังไม่ไดม้มีตแิตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารชุดใหม ่ ก็ให้คณะกรรมการ
บริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้
แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารชุดใหมแ่ทนคณะกรรมการบรหิารชุดเดมิ
ที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำาภายใน 2 เดือน นับแต่วัน
ครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหาร ซึ่งพ้น
จากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
 - การออกนอกจากวาระ
  ตามกฎบัตรกำาหนดให้กรรมการบรหิารพน้จากตำาแหนง่ เมือ่
  1. ถึงแก่กรรม
  2. ลาออก
  3. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
  4. มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้ 
   รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการท่ีมีมหาชนเป็น 
   ผู้ถือหุ้นตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
   และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด
  5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำาแหน่ง
  และเมื่อตำาแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ) คณะกรรมการบริษัทอาจจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนแทน
ตำาแหน่งท่ีว่างลงหรือไม่ก็ได้ ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริษัทเห็น
สมควร หากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการ
บริหารจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ
บริหารที่ตนแทน

การกำากับดูแลกิจการ
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  5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามที่สำานัก
งานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
  และเม่ือตำาแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลง (นอกจากถงึคราว
ออกตามวาระ)  และยังคงเหลอืวาระไมน่อ้ยกว่า  2  เดอืน ให้คณะกรรมการ
บริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบแทนตำาแหน่งท่ีว่างในการประชุมคราวถัดไป 
และจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจ
สอบที่ตนแทน
  บริษัทฯ ไม่กำาหนดจำานวนวาระท่ีจะดำารงตำาแหน่งติดต่อกัน
ไดน้านท่ีสดุของกรรมการตรวจสอบ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของคณะ
กรรมการสรรหา และกรรมการบริษัท
 4. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน	และคณะกรรมการสรรหา
  ตามกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะ
กรรมการสรรหาต้องมีจำานวนคณะละไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ / หรือบุคคลอื่นให้
ดำารงตำาแหนง่ดงักลา่ว ท้ังนีต้อ้งมีความรู ้ และประสบการณเ์พียงพอ 
ท่ีจะทำาหนา้ท่ีพจิารณาคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการบรษัิท  คณะ
กรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่าน ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งตั้งกรรมการบริษัท 5 ท่าน 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา
 วิธีการแต่งตั้ง  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 วิธีการถอดถอน
 - การออกตามวาระ
  ตามกฎบัตรมวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 1 ปี นบัจากวัน
ท่ีมีมตแิตง่ตัง้ และเมือ่ครบวาระแลว้หากคณะกรรมการบรษัิทยังไมไ่ด้
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
สรรหาแทนชุดใหม ่ให้คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน และคณะ
กรรมการสรรหาชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ
บริษัท จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการสรรหาชุดใหม่ แทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้อง
กระทำาภายใน 2 เดอืน นบัแตวั่นครบวาระของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม กรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน และกรรมการสรรหาซ่ึงพน้จากตำาแหนง่ตามวาระอาจไดร้บั
การแต่งตั้งใหม่ได้
 - การออกนอกจากวาระ
  ตามกฎบัตรกำาหนดให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา พ้นจากตำาแหน่ง เมื่อ
  1. ถึงแก่กรรม
  2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
  3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง
  และเม่ือตำาแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหาว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยัง
คงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาแทนตำาแหน่งที่

การกำากับดูแลกิจการ

 3. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
 ตามกฎบัตรต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยท้ังหมดต้อง 
เป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตาม
ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ดังนี้
 1.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุม 
   ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 2.  เป็นกรรมการอิสระ
 3.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
   ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่  
   บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้น 
   รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
 4.  ไม่เป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย หรอืบรษัิทยอ่ย 
   ลำาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 5.  มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอสามารถทำาหนา้ท่ีในฐานะ 
   กรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
   หนึ่งคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทำา 
   หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
 ท้ังนี้ หากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ และ / หรือคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ได้มีประกาศ 
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุก
ประการ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน เป็น
กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่าน เป็นผูท่ี้ 
มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน
 วิธีการแต่งตั้ง	 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 วิธีการถอดถอน
 - การออกตามวาระ
  ตามกฎบัตรมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี  นับจาก
วันท่ีมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท
หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุด
ใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบรษัิท หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นจะไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดมิท่ีหมดวาระลง 
ในการแตง่ตัง้ตอ้งกระทำาภายใน 3 เดอืน นบัแตว่นัครบวาระของคณะ
กรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากตำาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
 -  การออกนอกจากวาระ
  ตามกฎบัตรกำาหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำาแหน่งเม่ือ
  1. ถึงแก่กรรม  
  2. ลาออก
  3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
  4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำาแหน่ง 
   ก่อนครบวาระ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ร่างกายต้องการอาหารกายฉันใด จิตใจต้องการอาหารใจฉันนั้น
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ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และกรรมการสรรหา
ที่ตนแทน
  บริษัทฯ ไม่กำาหนดจำานวนวาระท่ีจะดำารงตำาแหน่งติดต่อกัน
ได้นานท่ีสุดของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
	 5.		องคป์ระกอบและการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
  ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจำานวนอย่างน้อย 
3 คน คณะกรรมการบริษัท  มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผู้กำากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการอีก 6 คน
 วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามความ
       เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 วิธีการถอดถอน
 - การออกตามวาระ
  ตามกฎบัตรมีวาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 2 ปี นบัจากวนัท่ี
มีมตแิตง่ตัง้และเม่ือครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบรษัิท  ยังไมมี่
มตแิตง่ต้ังคณะกรรมการบริหารความเสีย่งชุดใหม ่ก็ให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ
บรษัิทจะไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งชุดใหม ่แทนคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้อง
กระทำาภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงชุดเดิม กรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงพ้นจากตำาแหน่ง
ตามวาระสามารถรับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
 - การออกนอกจากวาระ
  ตามกฎบัตรกำาหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจาก
ตำาแหน่ง เมื่อ
  1. ถึงแก่กรรม
  2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
  3. ถูกถอดถอนจากกรรมการบริษัท
 6.		องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
  ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีจำานวนอย่าง
น้อย 3 คน โดยกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/ 
หรือบุคคลอ่ืนให้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าว ท้ังนี้ ต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำาหน้าที่ด้านธรรมาภิบาล
  คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน  เป็น
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่าย
จัดการ 2 ท่าน ดำารงตำาแหน่งกรรมการธรรมาภิบาล
 วิธีการแต่งตั้ง  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 วิธีการถอดถอน
 - การออกตามวาระ
  ตามกฎบัตรมีวาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ี
มมีตแิตง่ตัง้ และเม่ือครบวาระแลว้หากคณะกรรมการบรษัิทยังไมไ่ดมี้
มตแิตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภบิาลแทนชุดใหม่  ให้คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท

จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำาภายใน 
2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิม 
กรรมการธรรมาภิบาลซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ได้
 -  การออกนอกจากวาระ
  ตามกฎบัตรกำาหนดให้กรรมการธรรมาภบิาล พน้จากตำาแหนง่ 
เมื่อ
  1. ถึงแก่กรรม
  2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
  3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง
  และเม่ือตำาแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลว่างลง (นอกจากถึง
คราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลแทนตำาแหน่งท่ี
ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาลที่ตนแทน
  บรษัิทฯ ไม่กำาหนดจำานวนวาระท่ีจะดำารงตำาแหนง่ตดิตอ่กนัได้
นานท่ีสดุของกรรมการธรรมาภบิาล ข้ึนอยู่กบัการพจิารณาของคณะ
กรรมการบริษัท
การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม
 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษัท นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่ง
ผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย โดยมี
ประธานกรรมการบรหิาร เป็นประธานบรษัิทในบรษัิทยอ่ย  มบีทบาท
อำานาจหน้าที่ในการกำากับและบริหารงานของบริษัทย่อย  กำาหนดให้
ใช้นโยบายบัญชีตามบริษัทใหญ่  และในการทำากิจกรรมใดๆ  ให้เป็น
ไปตามข้อกำาหนดของบริษัทใหญ่ซ่ึงเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดก้ำาหนดให้บุคคลท่ีไดร้บัแตง่ตัง้จากบรษัิทฯ  
ตอ้งดแูลให้บรษัิทยอ่ยมีการปฏบัิตแิละเปิดเผยข้อมลูสำาคญัตามหลกั
เกณฑต์า่งๆ ในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑ์ท่ีบรษัิทฯ ปฏบัิต ิอาทิเชน่  
การทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์  
หรือการทำารายการสำาคัญอื่นๆ
 บรษัิทฯ มบีรษัิทรว่ม  9  บรษัิท  ซ่ึงเป็นการรว่มลงทุนในกจิการ
ของบรษัิทในเครอืและบรษัิทอ่ืนๆ บรษัิทฯ  ไม่มอีำานาจควบคมุกจิการ 
ในบริษัทท่ีลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวข้ึนอยู่กับคณะ
กรรมการของแต่ละบริษัท
 นโยบายและวธิปีฏบัิติในการสง่บุคคลเพือ่เป็นตวัแทนของบรษัิท
ไปดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษทั  ผู้บริหาร  ในบริษทัร่วมหรือบริษทั
ลงทุน  บรษัิทในเครอืสหพฒันมี์ทีมผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูพ้จิารณาวา่  
บรษัิทอ่ืนนัน้ประกอบธรุกจิอะไร มคีวามจำาเป็นตอ้งให้กรรมการบรษัิท
หรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของ
กลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำาเป็น
ต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และมีความชำานาญในธุรกิจนั้นๆ

การกำากับดูแลกิจการ
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รายงานประจําป 2559

 ในปี 2559 ท่ีผา่นมา กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารไดป้ฏบัิตติาม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 1. คา่ตอบแทนจากการสอบบัญชีบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไดร้บั
อนมัุตจิากท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นให้จา่ยคา่ตอบแทนการสอบบัญชีให้
แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำากัด ดังนี้

 บรษัิท Amis Du Monde SARL ไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบัญชีรายเดยีวกบั
บรษัิท เนือ่งจากเป็นบรษัิทท่ีอยู่ในตา่งประเทศ และขนาดของรายการ
ค้ายังน้อย
 บริษัท ไหมทอง จำากัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท 
เนื่องจากบริษัท ไหมทอง ยังสามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีได้
เท่ากบัปีกอ่นและผูส้อบบัญชีเป็นผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตท่ีมมีาตรฐาน
ถูกต้องตามกฎหมายจึงยังคงใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท คือ 
สำานักงานธรรมการย์การบัญชี
 2. ค่าบริการอื่น
  ในรอบปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่า
ตอบแทนของงานบริการอ่ืนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท
ย่อย สำานักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2559 2558

 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) 1,750,000 1,390,000

 บริษัทย่อย 3 บริษัท 427,759 431,561

 รวม 2,177,759 1,821,561

การกำากับดูแลกิจการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำาหนด
ไว้ในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจท่ีต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 
และกำาหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร  และพนกังาน  
ให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำานึกที่ดีต่อส่วนรวมและ
ต่อตนเอง ไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดย
ไม่นำาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
และ/หรือผู้อ่ืน และห้ามกระทำาการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอ่ืนใด
ให้ทำาธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกนโยบายในการกำากับ
ดูแลกิจการ  หลักการกำากับดูแลกิจการ  5  หมวด จริยธรรมในการ
ดำาเนนิธรุกจิ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตนในการดำาเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำางาน และเผย
แพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) 
 ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัท มีกำาหนด
เรื่องดังกล่าวและกำาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือการเลิกจ้าง 
ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำาหนด
 บรษิทัฯ มมีาตรการดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพยข์องบรษิทั  โดย
กำาหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท  ผูบ้รหิาร  และพนกังาน  ห้าม
มิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับ
ทราบข้อมูลภายใน  ทำาการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบริษัทช่วง  1 เดอืน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ยกเว้นการซ้ือขายตาม
ธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว
 นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีการ
รายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์และการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นติภิาวะให้ท่ีประชุมรบัทราบ หากมีการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบรษัิท
จะตอ้งแจง้ให้บรษัิท และ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ตามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต.
 ในปี 2559 ท่ีผา่นมากรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร ไดป้ฏบัิตติาม
นโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซ้ือขายหุ้นในช่วงเวลาท่ีห้าม 
และไม่ปรากฏการซ้ือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ท้ังนี้มี
กรรมการบรษัิท  2 ท่าน ซ้ือขายหุ้นของบรษัิท  และไดแ้จง้ให้ ก.ล.ต. 
รับทราบตามระยะเวลาท่ีกำาหนด พร้อมรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย
 อีกท้ังยังกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อคณะ
กรรมการบรษัิทเกีย่วกบัการซ้ือขายหุ้นลว่งหนา้กอ่นการซ้ือขายอย่าง
น้อย 1 วัน
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ กำาหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่
มีการเปลี่ยนแปลง

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ชีวิตการศึกษาต่างจากชีวิตการทำางาน
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