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 9. การจัดการ                   
(1) โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดองคกรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2549  ไดเผยแพรผานทาง website://www.icc.co.th ของ
บริษัท 
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โครงสรางกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 6 ชุด ดังรายละเอียด 
 

 
ช่ือ 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ  และ 
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการ 
กําหนด 

คาตอบแทน 

คณะกรรมกา
รสรรหา 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

1. ดร.สม                      จาตุศรีพทิักษ        ประธาน      

2. ดร.บุณยสิทธ์ิ            โชควัฒนา         รองประธาน ที่ปรึกษา   ประธาน  
3. ดร.บุญเกียรติ      โชควัฒนา             กรรมการ 

ผูอํานวยการ 
ประธาน 
 

 ประธาน กรรมการ  

4. ดร.ธีระพงษ             วิกิตเศรษฐ        กรรมการ   ประธาน    
5. คุณอมร             อัศวานันท            กรรมการ  กรรมการ   ประธาน 
6. พล.ต.อ. สมชาย       ประภัสภักด ี กรรมการ  กรรมการ    
7. พล.ต.ท. อัมรินทร เนียมสกุล กรรมการ  กรรมการ    
8. คุณมนู                      ลีลานวุัฒน กรรมการ    กรรมการ  
9. คุณดารณี  มานะวาณิชเจริญ  กรรมการ ผอ.ฝายบัญชีการ 

เงินและสารสนเทศ 
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

10. คุณวีระ        เอื้ออารักษ กรรมการ      
11. คุณธรรมรัตน           โชควัฒนา          กรรมการ ผอ. ฝาย X  กรรมการ   
12. คุณสมพล                 ชัยสิริโรจน           ผอ. ฝาย  C     
13. คุณอํานวย บํารุงวงศทอง  ผอ. ฝาย  G , K      
14. คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ  ผอ. ฝาย  H     
15. คุณพิสมัย     ชุนมนุ                ผอ. ฝาย  I           
16. คุณสมคิด จักรวาฬนรสิงห  ผอ. ฝาย  J     
17. คุณนงลักษณ เตชะบุญเอนก  ผอ. ฝาย  E, M, O     
18. ดร.เพ็ญนภา   ธนสารศิลป  ผอ. ฝาย  P, V     
19. คุณชุมาพันธ        วิเชียรเกื้อ            ผอ. ฝายสํานักงาน

บริษัท 
    

20. ไพโรจน หิรัญวงศสวาง  ผอ. บริหารการขาย     
21. คุณอนุวัตร อารีกุล  กรรมการบริหาร     
22. คุณณัฐพัฒน เพ็ชรรัตนาภรณ      กรรมการ 
23. คุณมัญชุสา ธีรพงษพิพัฒน      กรรมการ 

รวม 11 14 4 3 4 4 
 

กรรมการและผูบริหารของบรษัิททุกทาน  ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย และไมมีประวัติการกระทําผิด 
 
เลขานุการบริษัท  :  นางดารณี  มานะวาณิชเจริญ   
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ 
ก.   อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 1. ปฏิบัติหนาท่ีจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามวัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท 
 2. รับผิดชอบตอผูถือหุนของบริษัทโดยสม่ําเสมอ 
                         - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชนตอผูถือหุน 
                         - เปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐาน และเช่ือถือได 

- รายงานผลการดําเนินงานท่ีถูกตอง ครบถวนและทันตอเหตุการณ 
- จัดสรรผลตอบแทนใหกับผูถือหุนอยางเหมาะสมและคุมคา 

 3. กําหนดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีจัดประชุมผูถือหุน รวมท้ังกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน วันปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน กําหนดบุคคลผูรับมอบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน และเสนออัตราการ  
จัดสรรกําไร  เงินสํารอง  เงินปนผลตลอดจนทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีเสนอตอผูถอืหุน 
 4. พิจารณาแตงต้ังกรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกําหนดคาตอบแทน, กรรมการ     
สรรหา  และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี 
              5.   พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการกับบุคคลท่ีเขาขายรายการท่ีเกี่ยวโยง    ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะ 
กรรมการตรวจสอบแลว 
              6. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการให
เปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกกิจการและ       
ความม่ังค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน 
              7. ควบคุมการดําเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลารวมการติดตามพันธะท่ีกําหนดในสัญญาท่ีเกี่ยวของของ
บริษัท  
          8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
               9.  สอบทานและใหความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินท่ีผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และหรือ
สอบทานแลว 
             10. พิจารณาอนุมัติการกูเงินในวงเงินท่ีเกิน 50 ลานบาท และการออกหุนกู  เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ของกิจการ 
 11. พิจารณาอนุมัติการใหกูยืม/ยกเลิกการใหกูยืม  ในวงเงินท่ีเกิน 50 ลานบาท 
 12. พิจารณาอนุมัติการซ้ือ / ยกเลิก /5ขายทรัพยสิน  เงินลงทุน  คาใชจายตางๆ ในวงเงินท่ีเกิน 50 ลานบาท 
            13. พิจารณาอนุมัติการเขาคํ้าประกัน / ยกเลิกการคํ้าประกันการรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบตอ
บุคคล/ บริษัท  ในวงเงินท่ีเกิน 50 ลานบาท 
            14. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทตาง ๆ ในวงเงินท่ีเกิน 50 ลานบาท 
 15. อื่น ๆ ตามขอกําหนดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 
   กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  กรรมการลงลายมือช่ือ
ประกอบดวย   1. ดร. สม  จาตุศรีพิทักษ   2. นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา    3. นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา    4. นายมนู  
ลีลานุวัฒน      5. นางดารณี  มานะวาณิชเจริญ    6. นายวีระ  เอื้ออารักษ    และ  7. นายธรรมรัตน      โชควัฒนา 

 8ข. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหกรรมการบริหารลงนามกระทําแทนบริษัทในกิจการตางๆ ดังตอไปน้ี 
 1. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธการดําเนินงานของบริษัท   ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัท และ / หรือ คณะกรรมการบริหาร เชน เรียกรอง ทวงถาม และรับชําระหน้ี หรือเรียกรองทวงถามทรัพยสิน
ใดๆ รวมท้ังผลประโยชน  หรือสิทธิตางๆ จากบุคคล  และบริษัท  หางราน  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  นิติบุคล
ตางๆ ภายใตวัตถุประสงค และระเบียบตางๆ  ของบริษัท   ตลอดจนใหมีอํานาจตกลงเงื่อนไข  และลงลายมือช่ือใน
สัญญาตางๆ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 2.  รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ คณะกรรมการบริหารโดยสมํ่าเสมอ 
                    -  โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่อง และรวดเร็ว 
                     -  โดยเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง  ครบถวน  มีมาตรฐาน  และเช่ือถือได 
            3. กํากับดูแลกิจการ ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธท่ีสําคัญ แผนงาน และงบประมาณ
ประจําป 
            4. พิจารณา วินิจฉัยการเขาทํารายการกับบุคคลท่ีเขาขายรายการท่ีเกี่ยวโยงท้ังหมด ทุกวงเงิน และสรุปผล 
เพื่อสงใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เชน ทําสัญญาเก่ียวกับการซ้ือและการขายสินคา และผลิตภัณฑตางๆ 
ทุกประเภท ทําสัญญาใหบริการและรับบริการทุกประเภท ท้ังในประเทศ และตางประเทศ กับบุคคล บริษัท หางราน 
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลตางๆ ตามวัตถุประสงค และระเบียบตางๆ ของบริษัท  
               5. รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน รายงานทางการเงิน ใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบ แลวเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ รวมท้ังมีอํานาจส่ังจายเช็ค ภายในวงเงินท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนด ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมท้ังมีอํานาจทําสัญญาเก่ียวกับการกูยืม ใหกูยืมเงิน เบิก
เงินเกินบัญชี สลักหลังซึ่งหนังสือสัญญาใชเงิน เช็ค ดราฟ ต๋ัวแลกเงิน และหนังสือตราสารอื่นๆ กับบุคคลและบริษัท  
หางราน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลตางๆ ภายใตวัตถุประสงค และระเบียบตางๆ ของบริษัท ตลอดจน
ใหมีอํานาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือช่ือในสัญญาตางๆ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
             6. พิจารณา วินิจฉัย การกูเงิน/คืนเงินกู การออกหุนกูของบริษัทท้ังหมด ทุกวงเงิน เพื่อใชเปนเงินทุน     
หมุนเวียนของกิจการ และสรุปผล  เพื่อสงใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
              7. พิจารณาอนุมัติการใหกูยืม / ยกเลิกการใหกูยมื  ภายในวงเงนิท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด         สําหรับ
วงเงินท่ีเกินอํานาจใหพิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล   เพื่อสงใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
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 8. พิจารณาอนุมัติการซ้ือ / ยกเลิก / ขายทรัพยสิน เงินลงทุน คาใชจายตางๆ ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกําหนด สําหรับวงเงินท่ีเกินอํานาจใหพิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล  เพื่อสงใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ เชน ทําสัญญาเกี่ยวกับการใหเชา ใหเชาชวงสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยตางๆ  รวมท้ังจดทะเบียน
สิทธิการใหเชา และ/หรือการใหเชาชวง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเชา  และ/หรือการเชาชวงตางๆ ทุกประเภท
กับบุคคล  บริษัท  หางราน  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  นิติบุคคลตางๆ  ตามวัตถุประสงค และระเบียบตางๆ 
ของบริษัท  ตลอดจนใหมีอํานาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือช่ือในสัญญาตางๆ  และเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
 9. พิจารณา วินิจฉัย การเขาคํ้าประกัน / ยกเลิกการคํ้าประกัน การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบตอ
บุคคล / บริษัท  ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด  สําหรับวงเงินท่ีเกินอํานาจใหพิจารณาวินิจฉัยและ
สรุปผล  เพื่อสงใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
            10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทตางๆ ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 
สําหรับวงเงินท่ีเกินอํานาจใหพิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล  เพื่อสงใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
          11. อนุมัติการเปด / ปด บัญชีธนาคาร 
         12. อนุมัติการไดรับ / ยกเลิก วงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 
          13.  เปลี่ยนแปลงสิทธิเซ็นสั่งจาย  อนุมัติใบเบิกสินคาและใบยืมสินคา 
         14. อนุมัติการปรับสภาพราคาและ / หรือการทําลายสินคาคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ และ/หรือ ลาสมัย 
         15. รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการตลาด 
         16. รับผิดชอบงานทางดานบริหารการขาย  รานคา  การติดตามหน้ี  การจดจํานองหลักทรัพยเพือ่ประกัน     
การขาย 
 17. รับผิดชอบงานทางดานการบริหารงานบุคคล เชน รับพนักงานเขา ปลดพนักงานออก และมีอํานาจ
ลงโทษ หรือใหคุณกับพนักงาน  โยกยายตําแหนง  หนาท่ีการงานของพนักงาน และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงาน 
ออกคําส่ังใหพนักงานปฏิบัติ รวมท้ังทําสัญญาเกี่ยวกับการจางแรงงานกับบุคคลตางๆ และใหมีอํานาจในการตกลง
เงื่อนไข และลงลายมือช่ือในเอกสาร  และสัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล  กับกรมแรงงาน  
หนวยงานประกันสังคม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจตางๆ  ตามวัตถุประสงค  และระเบียบตางๆ ของบริษัท  
 18. แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการแก
พนักงานในตําแหนงบริหารระดับตางๆ 

19. รองทุกขตอพนักงานสอบสวน  กลาวหาผูกระทําความผิดตอบริษัท  เพื่อใหดําเนินคดีอาญา และแตงต้ัง 
ตัวแทนชวง เพื่อการดังกลาวน้ี ท้ังมีอํานาจถอนคํารองทุกข และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทน
บริษัท แตงต้ังทนายวาความ  เพื่อฟอง  หรือยื่นคําใหการตอศาลทุกศาล  เพื่อดําเนินคดีแทนบริษัทจนกวาคดีถึงท่ีสุด 

20. อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
   โดยกําหนดเงื่อนไขการรับมอบอํานาจกระทําการแทนบริษัท ดังน้ี 
                                                                                                   1. กรรมการบริหารลงนามรวมกัน 2 ทาน ภายในวงเงิน  5 แสนบาท  
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                    2.      กรรมการบรหิารลงนามรวมกับกรรมการบริษัทผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทอีก 1 ทาน ภายใน        
วงเงิน  1 ลานบาท  
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                                         3. หากธุรกรรมท่ีทํามีจํานวนเงินเกินจากวงเงินท่ีกําหนดตามขอ 1 และขอ 2 ขางตน  ธุรกรรมนั้นจะตอง
ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิาร  ภายในวงเงินท่ีบริษัทกําหนดไว  50  ลานบาท      
               4. สวนท่ีเกินกวา  50  ลานบาท ใหผานการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 5. กรณีท่ีเปนรายการเรงดวน และไมอาจจะอนุมัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดได ใหกรรมการบริหารและเปน
กรรมการบริษัท 2 ทาน  รวมกันพิจารณาอนุมัติ และดําเนินการไปกอนแลวคอยนําเรื่องขอสัตยาบันจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท  / คณะกรรมการบริหาร  ตามวงเงินอนุมัติอีกครั้ง 
 6. กฎเกณฑนี้ใหพิจารณาทบทวนใหมทุกป        
 โดยกําหนดใหมีนายทะเบียนควบคุมดูแล คือ กรรมการเลขานุการ - คุณดารณี   มานะวาณิชเจริญ 

 ค.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ และเช่ือถือได 
  2. ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
  3. พิจารณา  คัดเลือก  และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท  พรอมกําหนดคาตอบแทนท่ีสมควร 
  4. แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและติดตามตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการ   
     บริหารความเส่ียง 
  5. ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

6.   ดูแลเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
7.  พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการกับบุคคลท่ีเขาขายรายการท่ีเกี่ยวโยง 
8. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป 

        ของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  9. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 

 1ง. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
  1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ   การจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง  
      2. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการบริษัทเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  และที่
ประชุมผูถือหุน  

จ.   อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา 
ทําหนาท่ีสรรหาคัดเลือกและพิจารณากลั่นกรองผูท่ีจะเสนอแตงต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  และท่ีประชุมผูถือหุน 

ฉ.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 1.  กําหนดนโยบาย เปาหมาย และวางแผนจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ใหเกิดความ
ชัดเจนตอเน่ือง   และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2.  สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับในองคกร 
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 3. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเส่ียงท้ังองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 5. อื่นๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ช. อํานาจหนาท่ีของฝายจัดการ 
 คณะกรรมการบริษัท กําหนดบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ ของฝายจัดการ  ดังน้ี 
 1.  ดําเนินการและ / หรือ บริหารงานประจําวันของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมาย    
ขอบังคับ และระเบียบบริษัท 
 2. ดําเนินการบริหารงานใหเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 
ดวยงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติอยางเครงครดั  ซื่อสัตย  สุจริต  และระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของบริษัท และ 
ผูถือหุนอยางดท่ีีสุด 
 3. ดําเนินกิจการงานตางๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทไดกําหนดไวเปนแนวทางปฏิบัติ 
 4. รายงานผลงาน ความกาวหนาจากการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม และผลการดําเนินงานของบริษัท
ท่ีสําคัญตอคณะกรรมการบริษัทอยางตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน 
 5. อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

 
 (2)    การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
  คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเสนอเขาดํารงตําแหนงกรรมการท่ีวางลง   
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน  เวนแตกรณีท่ีมิใชเปนการออกตามวาระ  
คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแตงต้ังบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทในตําแหนงท่ีวางลง  ตามขอบังคับของบริษัท 
และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

ก. องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท  
     ตามขอบังคับบริษัท หมวดท่ี  3  คณะกรรมการ  ขอ 19 กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทได
ไมนอยกวา 5 คน  และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด  ตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 

                   วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท 
                     ตามขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 21 กําหนดใหกรรมการบริษัทใหท่ีประชุมผูถือหุน
เลือกต้ังตามหลักเกณฑ และวิธีการดังน้ี 
                    1.   ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอเสียงหนึ่ง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 
เปนกรรมการก็ได  แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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                  3.   บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนตองเลอืกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนน 
เสียงเทากัน เกินจํานวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนตองเลอืกต้ังในครั้งน้ัน ใหประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

    วิธีการถอดถอน 
      -   การออกตามวาระ 

    ตามขอบังคับบริษัท  หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ  ขอ 22  กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุก
ครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสามเปนอัตรา ถาจาํนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจาํนวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและ
ปท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันวา ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูใน
ตําแหนงนานท่ีสุดนั้น  เปนผูออกจากตําแหนง 

 -    การออกนอกจากวาระ 
                      1.   ตามขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 23 กําหนดใหกรรมการพนจากตําแหนง 
(นอกจากการพนตําแหนงตามวาระขอ 22) ดังน้ี 
                          (1)  ตาย 
                          (2)  ลาออก 
                          (3)  ขาดคุณสมบัติ หรือมลีักษณะตองหามตามกฎหมายหรอืขอบังคับนี้ 
                          (4)  ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
                          (5)  ศาลมีคําส่ังใหออก 
                            และเมื่อตําแหนงกรรมการวางลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2  เดือน 
 2. ตามขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 26 กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุน อาจลงมติให
กรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน       
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือ
หุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   

ข. องคประกอบและการแตงตัง้คณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการบริษัท 4 ทาน  และผูบริหาร 10 ทาน  ดํารงตําแหนง
กรรมการบรหิาร  เพื่อมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัท 

                 วิธีการแตงตั้งและถอดถอน    จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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ค. องคประกอบและการแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  
                   ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ               
คณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับลงวันท่ี 19 มกราคม  2541  กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
กรรมการของบริษัท  ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทแตงต้ังอยางนอย 3 คน เปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 1 คน  ตองเปนผูท่ีมีความรูดานบัญชีหรือการเงิน 

             วิธีการแตงตั้งและถอดถอน จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ง. องคประกอบและการแตงตัง้คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน   และคณะกรรมการสรรหา  
 เพื่อความถูกตอง และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังกรรมการบรษัิท 3 ทาน  ดํารงตําแหนงกรรมการกําหนดคาตอบแทน และแตงต้ัง
กรรมการบริษัท 4 ทาน  ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา 

                        วิธีการแตงตั้งและถอดถอน    จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

จ. องคประกอบและการแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 เพื่อใหการบริหารความเส่ียงของหนวยงานตางๆ ของบริษัทมีระบบระเบียบ มีประสิทธิภาพ และพัฒนา
อยางตอเน่ือง คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน กรรมการบริษัท 1 ทาน และฝายจัดการ 2 
ทาน ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงข้ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 วิธีการแตงตั้งและถอดถอน    จากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(3)  คาตอบแทนผูบริหาร                                                                 

1. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ในป 2549  สําหรับผลการดําเนินงานป 2548 
 (ก) คาตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบดวย เงินบําเหน็จ, เบ้ียประชุม และคาตําแหนง 

 

 

ชื่อ คาตอบแทนรวม * 
            1     ดร. สม     จาตุศรีพิทักษ           6,322,000 
       2     ดร. บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา           2,272,000 
       3     ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา           2,272,000 
       4     ดร. ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ 472,000 
       5    คุณอมร อัศวานันท 466,000 

         6    พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี            472,000 
         7    พล.ต.ท. อัมรินทร ลีลานุวัฒน - 
         8    คุณมนู ลีลานุวัฒน 448,000 
                    9    คุณวีระ เอื้ออารักษ 466,000 

     10    คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ           1,072,000 
     11    คุณธรรมรัตน โชควัฒนา 310,000 
     12    คุณสมพล ชัยสิริโรจน              810,000 
            15,382,000 

 

หมายเหตุ  :  * นับตามอายุปกรรมการท่ีไดรับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท  โดยนับ 
       จากวันประชุมสามัญผูถือหุนอยูในชวงเดือนเมษายนของทุกป (ซึ่งไมตรงกับปปฏิทิน) 
   #   7    เขาเปนกรรมการ  24  เม.ย. 2549 
   # 12 กรรมการออกตามวาระ  24  เม.ย.  2549  

   (ข) คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหารส่ีรายแรกรองจากผูจัดการลงมา และผูบริหารในระดับ     
    เทียบเทารายท่ีสี่ทุกราย รวม 15 ทาน เทากับ 66,530,831 บาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน,       
    เงินอุดหนุน, เบ้ียเลี้ยง, เบ้ียประชุม 
          2. คาตอบแทนอื่น  
  เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
                    บริษัทฯ และพนักงานรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
2530 โดยจัดต้ัง ณ วันท่ี 3 มิถุนายน 2539 ทะเบียนเลขท่ี 41/2539 และมอบหมายใหผูจัดการรับอนุญาตเปนผูจัดการ
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การถือหุนของกรรมการและผูบริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ 
 

 -  จํานวนหุนของกรรมการและผูบริหารในบริษัทเพิ่มข้ึน/ลดลงในปท่ีผานมา 
   ณ  31  ธันวาคม เพิ่ม(ลด) 

       *          2549     *        2548  

ดร. สม จาตุศรีพิทักษ                 10,680                10,680       - 
ดร. บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 6,486,740  6,486,740        -  
ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา 3,429,120  3,428,720               400  
ดร. ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ             -            -        -  
คุณอมร อัศวานันท             -            -        -  
พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักด ี             -            -        -  
พล.ต.ท. อัมรินทร เนียมสกุล             -            -        -  
คุณมนู ลีลานุวัฒน        1,075,280          1,075,280        -  
คุณดารณี มานะวาณิชเจริญ         617,030          617,030        -  
คุณวีระ เอื้ออารักษ          612,320           612,320        -  
คุณธรรมรัตน โชควัฒนา        318,670         318,670        -  
คุณสมพล ชัยสิริโรจน          63,340           63,340        -  
คุณประพันธ จึงพัฒนาพงษ             -            -        -  

คุณอํานวย บํารุงวงศทอง 143,050  123,050        20,000  

คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ 14,640  14,640        -  

คุณพิสมัย ชุนมนุ 21,150  21,150        -  

คุณสมคิด จักรวาฬนรสิงห 99,050  99,050        -  

คุณนงลักษณ เตชะบุญเอนก             -            -        -  

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป 16,100  16,100        -  

คุณชุมาพันธ วิเชียรเกือ้ 2,840  2,840        -  

คุณไพโรจน หิรัญวงศสวาง 6,470  6,470        -  

คุณอนุวัตร อารีกุล 7,060  7,060        -  

รวม  12,923,540  12,903,140          20,400  
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 หมายเหตุ  :  *  รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
 
 -  การถือหุนของกรรมการในบริษัทในเครือ 
                            -  ไมมี - 
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 (4)   การกํากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  เพื่อใหการดําเนินธุรกจิ
ของบริษัท  เปนไปอยางโปรงใส  มีประสิทธิภาพ  มั่นคง  เจริญเติบโต  และเปนธรรมตอผูมีสวนเกีย่วของทุกฝาย  
ตลอดจนเพิ่มมลูคาทางเศรษฐกิจ  และความมั่งค่ังอยางยัง่ยืนแกผูถือหุน  โดยมีนโยบายในการบริหารงานตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดี  โดยอาศัยองคความรู  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังมา
ใชในการวางแผนและการดําเนินงาน  ขณะเดียวกันไดเสรมิสรางผูบริหารและพนักงานทุกคนใหมีคุณธรรม ความ
ซื่อสัตยสุจริต ความขยัน อดทน อดออม รูจักแบงปนและใชสติปญญาความสามารถในการดําเนินงาน  พรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง วัฒนธรรมและสังคม  เพื่อประโยชนสขุอยางสมดุลและยั่งยืน  
 หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  ไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  ครั้งท่ี 9/2545  เมื่อ
วันท่ี 27 ธันวาคม 2545  ประกอบดวยนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ  จรยิธรรมธรุกิจ  และจรรยาบรรณพนักงาน  
และไดเปดเผยรายละเอียดใน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) 
 
1. สิทธิของผูถือหุน 
 21. นโยบายเกี่ยวกบัการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัท  ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดยไดดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง  เพื่อเสริมสรางใหองคกรมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ  กอใหเกิด
ความเช่ือม่ัน  ยอมรับจากผูถอืหุน  ผูลงทุน  บุคคลโดยท่ัวไป  อันนํามาซึ่งความเจริญกาวหนา  ความม่ันคงแกกิจการ  
เปนประโยชนตอผูถือหุน  ผูมีสวนไดเสีย  และสังคมโดยสวนรวม  ตลอดจนเปนการเสริมสรางความกาวหนาแก
พนักงาน  จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการไว  ดังน้ี 
 1. ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัท  มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดและผูบริหารอยางชัดเจน 
 2.  ดําเนินการใหเช่ือมั่นไดวารายงานทางการเงินสะทอนผลการดําเนินงานท่ีแทจริง  และมีการประเมิน  
กําหนด วางมาตรการในการปองกันและจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 
 3. ดําเนินการใหเช่ือมั่นไดวากระบวนการตางๆ ของบริษัท  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ภายใตหลักการการถวงดุลอํานาจท่ีโปรงใสและตรวจสอบได 
 4.   ดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุมีผล  โดยยึดถอืประโยชน
ของบริษัทเปนท่ีต้ัง  ดวยการจดัวางระบบการปฏิบัติงานท่ีโปรงใส 

http://www.icc.co.th/
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 5.   ดําเนินการใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง  ครบถวน  ตราบเทาท่ีไมกระทบตอประโยชนอัน
ชอบธรรมของบริษัท 
 6.   มุงม่ันสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ  โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการ
รับฟง  และ ทบทวนตนเอง   เพื่อสรางสรรคสิ่งท่ีดีท่ีสุดอยูเสมอ 
 

- 40 - 
 
 7.   ปลูกฝงคุณธรรม  สรางจิตสํานึกอันดีงาม  พัฒนาศักยภาพใหพนักงานเจริญกาวหนาไปพรอมกับ
บริษัท 
 8.   ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนรวมตลอดถงึสิทธิของผูมีสวน
เกี่ยวของแตละราย  และปฏิบัติตอบุคคลเหลาน้ันดวยความเทาเทียมกัน 

9. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถอืหุน ผูมีสวนเกี่ยวของ และตอสังคมโดยสวนรวม 
              10. ดําเนินการโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม 
 2. บริษัทฯ ตระหนักถึงหนาท่ีในการดูแลและคุมครองใหผูถอืหุนทุกรายไดรบัสิทธิข้ันพื้นฐาน  โดยคํานึงถงึ
สิทธิผูถือหุน   สงเสริมการใชสิทธิ และไมละเมิดสิทธิ 
 3. บริษัทฯ ใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถอืหุน  โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทา
เทียมกัน   ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน  
 4. สิทธิในความเปนเจาของหุนและการโอนหุน 
 5. สิทธิในการรับทราบขอมูล ผลการดําเนินงาน นโยบายการบรหิารงานอยางสม่ําเสมอและทันเวลา รวมถึง
การรับทราบขอมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของผูถอืหุน  โดยเผยแพรท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ website ของบริษัท 
(http://www.icc.co.th) 
 6. สิทธิในการเขารวมประชุมผูถอืหุนซึ่งปกติจัดใหมีปละ 1 ครั้ง ในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม บริษัทฯ 
ไดสงหนังสือนดัประชุมพรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ  ซึ่งมีท้ังขอเท็จจรงิและ
เหตุผลรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ  เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  
การลงทะเบียนเขาประชุมเปนไปโดยสะดวก  สามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา  2  ช่ัวโมง  
และ 
ใหสิทธิผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมภายหลังท่ีไดเริ่มประชุมไปแลว  มีสิทธิในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีเหลืออยู  
และยังไมไดมีการลงมติ  และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป   
 7. บริษัทฯ จัดประชุมผูถือหุนในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม  สะดวก  และไมเปนอุปสรรคในการเขา
รวมประชุมของผูถือหุน  โดยจัดประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซค  เปนประจําทุกป  เพื่อใหผูถือหุนไมสับสน  
พรอมท้ังแนบแผนท่ีสถานท่ีประชุมท่ีมีความชัดเจน  เขาใจงาย  ไปกับหนังสือนัดประชุมผูถือหุน  และแจงกําหนด
วาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานทาง Website ของบริษัทลวงหนา
กอนการประชุมไมนอยกวา 30 วัน 
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 8.   เพิ่มชองทางการเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุน  และเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุนลวงหนา
กอนจัดสงใหกบัผูถือหุนใน  website  ของบริษัท  (http://www.icc.co.th)   เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาพิจารณามากยิ่งข้ึน     
อีกท้ังลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพไทย  ติดตอกัน 3 วัน  กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  
และสามารถทราบรายช่ือผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน  เพื่อประชุมสามัญ
ประจําปไดกอนวันประชุมผานทาง website ของบริษัท  นอกจากน้ีผูถือหุนสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะท่ี 
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ไดจัดทํา และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชยซึ่งมี 3 แบบ  คือแบบ ก.  แบบ ข.  และแบบ ค. โดยสามารถ
เลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง   
 9. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน โดยมอบฉันทะใหบุคคลใด
บุคคลหน่ึง หรอืกรรมการอิสระของบริษัท เขาประชุมแทน เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตนได 
  10. บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย  โดยกอนเริ่มการประชุมไดช้ีแจง
กติกาท้ังหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัท  และเปดโอกาส
ใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมทุกรายซักถามแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  ไดทุกวาระ  ตอบขอซักถามอยางชัดเจน  
ตรงประเด็น  และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ  ท้ังเห็นดวย  ไมเห็นดวย  และงดออกเสียง  
พรอมท้ังมีการบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง   ครบถวน   และบันทึกคําถามและคําตอบไวในรายงานการ
ประชุม    ซึ่งในปท่ีผานมากรรมการผูอํานวยการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถาม   แตไมมีผูถือหุนทานใด
ซักถาม   ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู
ถือหุนและไดเผยแพรผาน Website ของบริษัทดวย 
  11. ในการตรวจนับคะแนนในแตละวาระ    มีเจาหนาท่ีของบริษัท วีระลอว ออฟฟส จํากัด   ซึ่งเปนท่ีปรึกษา  
กฏหมายของบริษัทรวมตรวจนับคะแนนเสียง  และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ   เพื่อความโปรงใส     
ถูกตองตามกฏหมายและขอบังคับของบริษัท  และมีผูสอบบัญชีของบริษัทคอยสังเกตุการณรวมอยูดวย 
  12. คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองเขารวมประชุม
ทุกครั้ง 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 41  ประจําป 2549   เมื่อวันท่ี  24  เมษายน  2549   กรรมการบริษัทเขา
รวมประชุมครบ  11  ทาน  ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน   คณะกรรมการสรรหา  กรรมการผูอํานวยการ และผูอํานวยการฝายตางๆ  และมีผูสอบบัญชีของบริษัท
เขารวมประชุมดวย 
 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
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 บริษัทฯ ใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถอืหุน  โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม
กัน  ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุนตามจํานวนหุนท่ีถืออยางเทาเทียมกัน  ผูถือหุนไดรับความยุติธรรมและการอํานวย
ความสะดวกอยางเพียงพอ 
 ในการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนวัน
ประชุมไมนอยกวา  7  วัน  ประกอบดวยรายละเอียดวาระการประชุม  รายงานประจําป  งบการเงิน  และหนังสือมอบ
ฉันทะ  ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลท่ีเสนอแตงต้ังเปนกรรมการและแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม  ซึ่งมีขอมูลครบถวน  เพียงพอ
ใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแตละวาระ   
 กรณีท่ีผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน  สามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมแทนได  โดยใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือหุนกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได (แบบ ข)    
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 บริษัทฯ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเขารวมประชุม  โดยมอีากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบ
ฉันทะไวบริการผูถอืหุน  กรณีผูถือหุนมอบฉันทะ 
 ในการประชุมประธานในท่ีประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ีใน
ทุกวาระ  โดยมีการจดบันทึกประเด็นท่ีสอบถาม คําตอบและขอคิดเห็นท่ีสําคัญไวในรายงานการประชุม  และมี
ชองทางในการเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทาง website ของบริษัท 
(http://www.icc.co.th)  โดยไมตองรอถึงการประชุมครั้งตอไป 
 ในการประชุมไมมีการพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน 
 นอกจากน้ี   บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการระหวางกัน  รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอ
ครบถวน  และโปรงใส 
 บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรือ่งการใชขอมูลภายใน  โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน  หามมิใหผูบริหาร
และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน  ทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทชวง 1 เดือน  กอนการ
เปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน  ยกเวนการซื้อขายตามธุรกรรมตามปกติ  ซึ่งไมเกี่ยวเนือ่งจากขอมูลภายในดังกลาว 
 นอกจากน้ันในการประชุมคณะกรรมการบรษัิททุกครั้งจะมีวาระเรื่องการถือครองหลักทรพัยของกรรมการ
บริษัท  หากมีการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทจะตองแจงใหบริษัทและกลต. ทราบทุกครั้ง   ตามกฏเกณฑของกลต.  
 

3.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทฯ เคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ และไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณของ
บริษัท   เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาสิทธิตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม 
ทุกฝาย 
 ผูถือหุน   
 บริษัทฯ มุงม่ันในอันท่ีจะพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญกาวหนา  มีความม่ันคง สามารถสรางผลตอบแทน 
แกผูถือหุนไดอยางเหมาะสม  ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัทเสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสิน
ของตนเอง   รายงานผลการดําเนินงานท่ีถูกตอง ครบถวน  ตามความเปนจริงอยางสม่ําเสมอ  ขจัดความขัดแยงทาง
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 ลูกคา   
 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดถอืความซ่ือสัตย  ยุติธรรมใหขอมูลท่ีถูกตองแกลูกคา  คํารองเรยีนของลูกคาพึง
ไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม  เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว   พัฒนาสินคา
และบริการใหตรงตามความตองการของลูกคา  คิดคนนวัตกรรมใหม ๆ  เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยาง
ตอเน่ือง   รวมถึงรักษาความลับทางการคาของลูกคา 
  พนักงาน  
  พนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคาและเปนหัวใจสําคัญท่ีจะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ  บริษัทฯ  จึงมุงสงเสริม  
ฝกฝน อบรม และพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางท่ัวถึง  สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสใน
การเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ 
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พัฒนาบริษัท ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน  ให
ผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรู  ความสามารถ  ความรับผิดชอบ  และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละคน  ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน
ของพนักงาน  โดยจัดใหมีสวสัดิการตางๆ ดังน้ี 

   -  หองพยาบาลของบริษัท 
   -  Sport Club สําหรับออกกําลงักาย สนามเทนนิส สนามแบตมินตัน  ปงปอง  พรอมหอง Fitness ซึ่งมี            

อุปกรณครบครัน และสระวายน้ํามาตรฐาน 
   -  ชมรมกีฬา สงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพท่ีแข็งแรง อาทิเชน 
     -  ชมรมฟุตซอล 
     -  ชมรมแบตมินตัน 
     -  ชมรมวายน้ํา 
     -  ชมรมเทนนิส 
     -  ชมรมปงปอง 
     -  ชมรม AROBIC และลดนํ้าหนัก 
     -  ชมรมโบวลิ่ง 
     -  ชมรม Smart Jogging 
     -  เพาะกายเพื่อสุขภาพ 
     -  ชมรมเตาเตอซ่ินซี 
   -  Day Care สถานรับเลี้ยงบุตรพนักงาน 
   -  หอพัก สําหรบัพนักงานท่ีเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัด 
   -  ชุดฟอรมใหกับพนักงานขายทุกผลิตภัณฑ 
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   -  หองสมุดของบริษัท 
   -  วารสาร " สายใย " ของบริษัทเพื่อถายทอดนโยบายส่ือสารขอมูลใหพนักงานท่ัวประเทศไดรับทราบ    
   -  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต 
   -  เงินบําเหน็จเกษียณใหกับพนักงานทุกคน เมื่อเกษียณอายกุารทํางาน 
   -  โครงการเงินกูเพื่อท่ีอยูอาศัย โดยรวมกับธนาคารอาคารสงเคราะหและธนาคารออมสินในอัตรา 
           ดอกเบ้ียตํ่า 
   -  Incentive ใหพนักงานตามผลงาน 
   -  เงินอุดหนุน ใหพนักงานตามผลงาน 
   -  รถรับ - สง พนักงานท่ีเลิกงานดึก 
   -  จัดฝกอบรมและสัมมนาท้ังภายในและสงอบรมภายนอกใหกับพนักงาน   เพื่อสงเสริมและพัฒนา      
       ความรูความสามารถ 
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   -  กิจกรรมเสรมิสรางศักยภาพและการรับรู 
   -  Break Through   -  Sales 
     -  Marketing 

   -  Creative Sales Presentation Contest  ( CSPC ) 
    -  Office Presentation Contest  ( OPC ) 
   -   การจัดพิธีมอบเหรียญพนักงานท่ีทํางานครบ 10, 20, 30  ป   

   -  สวัสดิการซ้ือสินคาราคาพิเศษ  เพื่อชวยการครองชีพของพนักงาน 
   -  สวัสดิการพิเศษ  สําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 คูคา    
 บริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงเงื่อนไขทางการคาและใหขอมูลท่ีถูกตองมีการสรางสัมพันธภาพและ
ความเขาใจท่ีดีตอกัน  รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู  รวมกันพัฒนาสินคาและบริการเพ่ือเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการ 
ไมเรียก  รับ  หรือยินยอม ท่ีจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอืน่ใด  ซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา 
 เจาหน้ีการคา  
 บริษัทฯ จายเงนิใหกับเจาหนี้ตรงตาม Credit Term ท่ีไดตกลงกันไวลวงหนา ใชวิธีการโอนเงินผานธนาคาร   
ในระบบ Media Clearing โดยเปดโอกาสใหเจาหนี้สามารถวางบิลไดทุกวัน  กําหนดวันปดบิลและโอนจายเงินดังน้ี 

  วันปดบิล                  วันที่โอนเงิน 

• คาสินคา        ทุกวันอังคาร                วันพุธสัปดาหถัดไป 

• คาใชจาย       ทุกวันท่ี 20 ของเดือน    พุธท่ี 2 ของเดือนถัดไป 
 เจาหน้ีเงินกู  
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 ปจจุบันบริษัทฯ ไมมีเจาหนี้เงินกูใดๆ  ในอดีตบริษัทฯ จายชําระดอกเบ้ีย  และคืนเงินตนตรงตามกําหนดเวลา
กับเจาหนี้ตลอดมา 
 ลูกหน้ีการคา  
 บริษัทฯ กําหนดระยะเวลาท่ีลูกคาตองชําระหน้ีไวอยางชัดเจน  มีการติดตามการชําระหน้ี   มีกิจกรรมสงเสริม 
การขายเพ่ือสรางยอดขาย  เชน   การโฆษณา  การใหสวนลด  การแจก  แถมสินคาตัวอยาง  และมีนวัตกรรมใหม
ตอบสนองความตองการของลกูคา 
 การแขงขันทางการคา   
 บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันท่ีเปนธรรม 
 สังคมและสิ่งแวดลอม   
 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  มีการปลูกฝงจิตสํานึก 
ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใหเกิดข้ึนในบริษัทอยางตอเนื่อง 
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 รัฐบาล 
 บริษัทฯ จายภาษีถูกตอง  ครบถวน  ทันเวลา  ตามขอกําหนดของกฎหมายท้ังภาษีการคา  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย  ภาษีปาย  ภาษีโรงเรอืน  ภาษีศุลกากร อากรแสตมป ตลอดจนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 จริยธรรมธุรกจิ 
 บริษัทฯ ไดจัดทําจริยธรรมธุรกิจเพ่ือใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานของบริษัท  ยึดถือเปนแนวทางใน
การปฎิบัติตอบริษัท  ผูถือหุน  ลูกคา  พนักงาน  คูคา  เจาหนี้การคา  เจาหนี้เงินกู  ลูกหน้ีเงนิกู  คูแขงขันทางการคา  
สังคมและส่ิงแวดลอม 
 นอกจากน้ัน  บริษัทฯ ไดประกาศใชจรรยาบรรณพนักงาน  เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของ
ผูบริหารและพนักงาน  ในการทําหนาท่ีตามภาระกิจของบริษัทดวยจิตสํานึกท่ีดี  และมีการเผยแพรใหกับกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับผานระบบ Intranet  และ website ของบริษัท 
  
4.   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 บริษัทฯ จัดสงขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลการเงินตอตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และกลต.   
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  และเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง  ครบถวน  ทันเวลา  โปรงใส  โดยเผยแพรท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ website  ของบริษัท (http://www.icc.co.th) 
 ความสัมพันธกบัผูลงทุน 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความโปรงใสและท่ัวถึง  โดยไดเผยแพรขอมลูขาวสารตางๆ 
เพื่อใหผูลงทุน และผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบโดยผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ 

http://www.icc.co.th/
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 สวนงานดานผูลงทุนสัมพันธ  บริษัทฯ ไดกําหนดหนาท่ีงานใหกับกรรมการบริษัท  และเปนผูอํานวยการฝาย
บัญชีการเงินและสารสนเทศ  ในการใหขอมูล  และขาวสาร  ตามท่ีนักลงทุนและผูท่ีเกี่ยวของตองการ  เนื่องจากงาน
ในหนาท่ีนี้สัมพันธกับงานดานขอมูลของบรษัิทโดยตรง   โดยสามารถติดตอไดท่ี  : 
  คุณดารณี  มานะวาณิชเจริญ 
  ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงินและสารสนเทศ 
  โทรศัพท 0-2294-0295  โทรสาร 0-2294-1154-5 
  E-mail: daranee@icc.co.th 
 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังจัดใหมีการประชุมพบปะกับนักวิเคราะหหลักทรัพยเปนประจําทุกป  ในสถานท่ีทําการ
ของบริษัท  เพื่อเปดโอกาสใหนักวิเคราะหหลกัทรัพยไดซักถามขอมูลตางๆ  โดยมีคณะกรรมการบริหารรวมประชุม
ช้ีแจง 
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 ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแล  
เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผล   และเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทและผูถือหุน 
 การทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  บริษัทฯ ดําเนินการตามข้ันตอนการทํารายการท่ีเกี่ยวโยง
กัน  ไดแจงและเปดเผยตอท่ีประชุมโดยระบุ มูลคา รายการ คูสัญญา เหตุผลความจําเปนของรายการดังกลาว  
ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร  และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท  ตลอดจนความเห็นท่ีแตกตาง (ถามี)  ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท  กรรมการผูมีสวนไดเสียไดออกจากหองประชุม  และไมไดออกเสียงในวาระน้ันๆ  และได
เปดเผยการทํารายการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และเผยแพรท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผาน website ของบริษัท   นอกจากน้ียังไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป  และแบบ 56-1  
ของบริษัท 
 บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน  หามมิใหผูบริหาร
และพนักงานซ่ึงอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน ทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทชวง 1 เดือน กอนการ
เปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน  ยกเวนการซ้ือขายตามธุรกรรมตามปกติ ซึ่งไมเกี่ยวเนื่องจากขอมูลภายในดังกลาว 
 นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ
บริษัท  หากมีการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทจะตองแจงใหบริษัทและกลต.ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑของกลต. 
 รายงานคณะกรรมการ 

http://www.icc.co.th/
mailto:daranee@icc.co.th
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีถูกตอง  ตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  บันทึกบัญชีดวยความระมัดระวัง  ประกอบกับการใชดุลยพินิจในการ
ประมาณการจัดทํางบการเงิน   เพื่อใหสะทอนผลการดําเนินงานที่เปนจริงของบริษัท  และเนนในดานคุณภาพของ
งบการเงิน  โดยใหมีการสอบทานขอมูลทางการเงิน  และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  มีคําอธิบาย  และการวิเคราะห  เพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปในการ
ใชงบการเงิน   อีกท้ังกําหนดใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอการจัดทํารายงานทางการ
เงิน  (หนา 68 ในแบบ 56 – 1 นี้) 
 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 บริษัทฯ ไดสืบทอดเจตนารมณของ ดร.เทียม  โชควัฒนา  ผูกอต้ังและอดีตประธานเครือสหพัฒนท่ีมุงหมาย
ใหบริษัทในเครือสหพัฒนดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี   และมีสวนรวมในการ
ทําประโยชนใหแกสาธารณชน   สังคม   และประเทศชาติ     บริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล  จํากัด  (มหาชน)    
มีความมุงม่ันสืบทอดเจตนารมณ  โดยการสนับสนุน  สงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆ  ท้ังของภาครัฐและเอกชน  อัน
เปนการชวยเหลือชุมชน  สังคม  และสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด  ท้ังท่ีจัดโดยบริษัทฯ  และโดยองคกรอื่นๆ  อาทิเชน 

- พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชครองราชย 60 ป 
- กิจกรรมการกุศลเฉลิมพระเกียรติ  “60 ป เย็นศิระเพราะพระบริบาล” 
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- สนับสนุนการจัดประกวดดนตรีไทยระดับภาคตะวันออก  ครั้งท่ี 26  (จัดเปนปท่ี  15) 
- โครงการ “รักพอ  เช่ือพอ  รูจักพอ” 
- งาน  15  กุมภา  วันรักนกเงอืก  เทือกเขาบูโด 
- รณรงคตานภัยยาเสพติด 
- การแขงขัน “แอโรบิคตานภัยเอดส  ครั้งท่ี 10” 

 ในเรื่องความรบัผิดชอบตอสังคม ไดมีรวมกับ 4 สถาบันการศึกษา ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ในโครงการ “Young Designer Packaging Design Award” ออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง เพื่อเปนเวทีใหคนรุนใหมไดแสดงความสามารถในการออกแบบ รวมถึงเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู
แกนักศึกษาดวย ท้ังน้ีเพื่อสนับสนุนใหเกิดคนรุนใหมท่ีมีคุณภาพ 
 เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระชนมายุครบ   80   พรรษา     เครื่องสําอาง   BSC 
COSMETOLOGY ไดจัดทําผลิตภัณฑชุดแตงหนารุนพิเศษภายใตช่ือ “BSC LONG LIVE OUR BELOVED KING” 
จัดจําหนายแกประชาชนท่ัวไป 1,999 ชุด โดยรายไดสวนหน่ึงหลังหักคาใชจายจากการจําหนายผลิตภัณฑ จะนําไป 
สมทบทุน “มูลนิธิชัยพัฒนา” ท้ังน้ีเพื่อสนองงานตามแนวพระราชดําริ พัฒนาประเทศไทยใหมีความสงบ ความเจริญ  
และความอยูดีกินดี 
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 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหความสําคัญเรื่องส่ิงแวดลอม และทรัพยากร ดวยการจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางเปน
รูปธรรม โดยสนับสนุนใหหนวยงาน  และพนักงานจัดทําโครงการเพื่ออนรุักษสิ่งแวดลอม  และทรัพยากร อาทิ เชน 
โครงการประหยัดพลังงานท้ังไฟฟา  น้ํามัน  น้ําประปา  และการลดปริมาณการใชกระดาษ 
 สําหรับการทําภาชนะบรรจุเครื่องสําอางของบริษัท  ไดมุงเนนการใชวัตถุดิบท่ีทําลาย  หรือยอยสลายงาย  
นอกเหนือจากออกแบบบรรจุภัณฑท่ีแยกสวนประกอบของพลาสติก  และโลหะ ออกจากกันได  จึงงายตอการ
นํามาใชใหม (Re-use) หรือคัดแยกทําลาย  เชน  ลิปสติกมีรีฟลซึ่งโรงงานผูผลิตก็ไดรับ ISO 9001 มาตรฐานระบบ
บริหารคุณภาพการทํางาน, GMP มาตรฐานขบวนการผลิต   และISO 14000   มาตรฐานทางดานอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Safety, Healthy and Environment)   เพื่อผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีด ี  
ปลอดภัยตอผูบริโภค   นอกเหนือจากความปลอดภยัของบุคคลากรผูผลิตและส่ิงแวดลอมท่ีดีภายในโรงงานและ
ชุมชน 
 ท้ังน้ียังมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกับบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑและวัตถุดิบ  โดยมีระบบ
ตรวจสอบ  และประเมินผูรับจางชวง (Vendor Approvement and Vendor Evaluation)  เพื่อใหไดสินคาคุณภาพดี 
และเปนผูรับจางชวงท่ีใสใจตอส่ิงแวดลอมดวยเชนกัน 
  
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 ภาวะผูนํา  และวิสัยทัศน 
  บริษัทฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน (ตาม พรบ. มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการ
ตองเปนบุคคลธรรมดา และ   
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    1. บรรลุนิติภาวะ 
    2. ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
    3. ไมเคยรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีได 
          กระทําโดยทุจริต 
    4. ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ  หรือองคการหรอืหนวยงานของรัฐ 
           ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณหลากหลาย  มี
ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนกับบริษัท  เขาใจบทบาทหนาท่ี  ความรับผิดชอบ  มีภาวะผูนํา  มีการกําหนด
วิสัยทัศนของบริษัทไวอยางชัดเจน   มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ   กํากับดูแลกิจการของ 
บริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดกําหนดไวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท และผูถือหุน  มีการ
บริหารงานโดยการกําหนดภารกิจ  เปาหมาย  กลยุทธ  แผนปฎิบัติงานและงบประมาณประจําป   เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว   โดยนําหลักบรรษัทภบิาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ   เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการ
และ 
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ผูถือหุน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานของฝายจัดการ  โดยกาํหนดใหรายงานความกาวหนา
ของผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัท  และการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารทุก
เดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง
ขององคกรอื่นๆ อยูสม่ําเสมอ  ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 บริษัทฯ สงเสริมใหกรรมการทุกทานมีโอกาสพัฒนาความรู  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอ
การเขารวมสัมมนาหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ  โดยเขารวมอบรมหลักสูตร  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)  
ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรส้ันๆ อันเปน
ประโยชนแกการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท  และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ท่ี IOD จะจัดข้ึนอีกตอไปใน
อนาคต   
 บริษัทฯ จัดทําคูมือกรรมการใหกับกรรมการใหม  เพื่อกรรมการใหมไดศึกษา  ขอมูลสําคัญของบริษัท  
นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมธรุกิจ  จรรยาบรรณพนักงาน  และกฎระเบียบตางๆ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกลต. 
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 การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย 
 -  ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีความเปนอิสระ และไมไดเปนผูบริหาร  1   ทาน 
 -  กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร                          2    ทาน 
 -  กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเปนอิสระ          4   ทาน 
 -  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร                                     4   ทาน 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย  กรรมการอิสระ  5  ทาน  คิดเปน 45.45%  ของกรรมการทั้งคณะ  ซึ่งเปน
สัดสวนมากกวามาตรฐาน   ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ซึ่งกําหนดไว 1/3  =  33.33% 
 คณะกรรมการบริษัทฯ  มีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท และเม่ือครบวาระแลวอาจไดรบั
การเลือกต้ังกลบัเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอกี 
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 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถจาก
หลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน  เปนผูมีคุณธรรม  และมีประวัติการทํางานท่ีไมดางพรอย  แสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระ  โดยคณะกรรมการบรษัิทไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไวอยางชัดเจน  และมี
กรรมการผูอํานวยการ  ในฐานะหัวหนาคณะฝายจัดการ  ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทใหมีหนาท่ี
ดูแลการดําเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท   และการปฏิบัติงานของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค  
เปาหมาย  และสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 
 บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการทําหนาท่ีประสานงานระหวางกรรมการบริษัท  และฝายจัดการดูแลและ
ประสานงานดานกฎหมาย  กฎเกณฑตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ังดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และกลยุทธทางธุรกิจ  ตลอดจนติดตามผล
การดําเนินงานของบริษัท  โดยแตงต้ังคณะกรรมการบรหิาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  และผูบริหาร  ซึ่งเปนฝายจัดการเปนผูดูแล  
และปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโนบาย  เปาหมาย  และวัตถุประสงคท่ีกําหนด  พรอมกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด  ซึ่งมีการแบงแยกอํานาจหนาท่ีระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝาย
จัดการอยางชัดเจน  เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของบริษัท 
 นิยาม  " กรรมการอิสระ"  หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน  และมีความเปนอิสระตามท่ีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกลต. กําหนด 
 1.  ถือหุนไมเกนิรอยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือบริษัทท่ี
เกี่ยวของ   ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 
 2.  เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท  ไมเปนลูกจาง  พนักงาน  หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจาํจากบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  บริษัทท่ีเกี่ยวของหรอืผูถอืหุนรายใหญของบริษัท 
 3.  เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรอืสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังในดานการเงิน  และ
บริหารงานของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  บริษัทท่ีเกี่ยวของ  หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท  และรวมถึงไม
มีผล 
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ประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลา 1 ปกอนไดรับการแตงต้ัง  ยกเวนคณะกรรมการบริษัท  ได
พิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรอืสวนไดเสียน้ันจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี
และการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ 
 4.  เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูท่ีเกี่ยวของหรอืญาติสนิทของผูบริหารหรอืผูถอืหุนรายใหญของบริษัท 
 5.  เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท  ผูถือหุน
รายใหญ  หรอืผูถือหุนซึง่เปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 
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 6.  สามารถปฏิบัติหนาท่ี  แสดงความเห็นหรอืรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  ไดอยางอิสระโดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรอืผูถอืหุนรายใหญของบริษัท 
รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ  หรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 
 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหา  พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอสิระ ตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกลต.   เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือหุน 
 การรวมหรือแยกตําแหนง 
 ประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการซึ่งมีความเปนอิสระมิไดเปนผูบริหารและไมเปนบุคคลเดียวกับ
ประธานกรรมการบริหาร เพื่อเปนการแบงแยกหนาท่ีในการบริหารงาน  มีความอิสระจากกัน และถวงดุลซึ่งกันและ
กัน  นอกจากนี้ยังกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการแตละคณะและของฝายจัดการไวอยางชัดเจน
สามารถตรวจสอบได  เพื่อความโปรงใสในการบริหารจัดการ 
 คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 
 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสม  นําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา  และเสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติวงเงินคาตอบแทนดังกลาว 
 ท้ังน้ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครัง้ท่ี 41  ประจําป 2549  เมื่อวันท่ี  24  เมษายน  2549  ไดอนุมติัวงเงิน
คาตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไมเกิน  20  ลานบาทตอป  โดยมอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
เปนผูพิจารณาจัดสรร 
 คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนกําหนด  ซึ่ง
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละคน 
 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในป 2549  ตามรายละเอียดขอ (3) คาตอบแทนผูบริหาร  หนา 37 ในแบบ 
56 – 1 นี้ 
 การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมและถือเปนหนาท่ี  เพื่อรับทราบและรวม
ตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท  ไดกําหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดท้ังป  โดยจัดข้ึนทุกเดือน  เลขานุการ
คณะกรรมการจะสงจดหมายเชิญประชุม  พรอมท้ังระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุมครั้งกอน  และ
เอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง  เพื่อพิจารณาลวงหนาตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด    
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คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรือ่งเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายใหความเห็นไดโดยเปดเผย  
เลขานุการคณะกรรมการจะจัดทํารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท   พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 
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 ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้งผูบริหารระดับสูงของบริษัทไดเขารวมประชุม    เพื่อช้ีแจงขอมูลใน
ฐานะผูเกี่ยวของกับปญหาโดยตรง     และคณะกรรมการบรษัิททุกทานสามารถขอขอมูลเพิม่เติมจากกรรมการผู-
อํานวยการหรอืเลขานุการคณะกรรมการไดทุกเรื่องท่ีรองขอ 
 ในป 2549  (ตามอายุปกรรมการต้ังแต  เม.ย. 48 – เม.ย. 49)   คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุม   จํานวน        
12  ครั้ง   การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละทาน  ตามตารางหนา 54 ในแบบ 56 – 1 นี้ 
 คณะอนุกรรมการ 
 เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท  วามีการดําเนินงานท่ีโปรงใสมีผูกลั่นกรอง  สอบทานและ  
ใหคําแนะนําอยางรอบคอบ 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการชุดตางๆ  เพื่อทําหนาท่ีดังกลาว  และรายงานผลตอ
คณะกรรมการบริษัท  ปจจุบันประกอบดวย  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 -  คณะกรรมการบริหาร  คือ  คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน  14  ทาน   
ประกอบดวยกรรมการบริษัท 4  ทาน  และผูบริหาร 10 ทาน  ใหทําหนาท่ีจัดการกิจการงานบริษัท  ซึ่งมีฐานะเปน
พนักงานหรือลกูจางประจําของบริษัท  โดยมอีํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี  (หนา  
31 - 33 ในแบบ 56 – 1 นี้)  และกําหนดใหมีการประชุมทุกสัปดาห 
  ในป  2549  (ตามอายุปกรรมการต้ังแต เม.ย. 48 – เม.ย. 49)  คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห  
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบรหิารแตละทาน  ตามตารางหนา 54 ในแบบ 56 – 1 นี้ 
 -  คณะกรรมการตรวจสอบ  คือ  กรรมการบริษัทท่ีเปนอิสระมีจํานวน  4  ทาน  มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 2  ป   โดยมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี  (หนา 33  ในแบบ 56 – 1 นี้)  และ
กําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ  1  ครั้ง 
  ในป  2549  (ตามอายุปกรรมการต้ังแต เม.ย. 48 – เม.ย. 49)  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จํานวน  
12  ครั้ง  การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน  ตามตารางหนา 54 ในแบบ 56 – 1 นี้ 
 -   คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการบรษัิท  3  ทาน  มีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 1 ป  โดยมีอาํนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี (หนา 33  ในแบบ 56 – 1 นี้ ) และมีการ
ประชุมประจําปละ  1  ครั้ง  และจัดประชุมเปนวาระพิเศษสําหรับกรณีพิเศษ 
  ในป  2549  (ตามอายุปกรรมการต้ังแต เม.ย. 48 – เม.ย. 49)  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีการ
ประชุม จํานวน  1  ครั้ง  โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนท้ัง  3  ทาน  ไดเขารวมประชุมครบท้ัง 3 ทาน 
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 -   คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการบริษัท 4 ทาน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป  โดยมี
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี (หนา 33  ในแบบ 56 – 1 นี้)  และมีการประชุมประจําป
ละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเปนวาระพิเศษสําหรับกรณีพิเศษ 
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  ในป  2549  (ตามอายุปกรรมการต้ังแต เม.ย. 48 – เม.ย. 49)  คณะกรรมการสรรหามีการประชุม  จํานวน 4 
ครั้ง  โดยคณะกรรมการสรรหาท้ัง  4  ทาน  ไดเขารวมประชุมครบท้ัง 4 ทาน 
 - คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ  1  ทาน   กรรมการบริษัท  1  ทาน  
และฝายจัดการ  2  ทาน  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  1  ป  โดยมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามขอบเขต
อํานาจหนาท่ี (หนา 33 – 34 ในแบบ 56 – 1 นี้)   และกําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครั้ง  
  ในป  2549   (ตามอายุปกรรมการต้ังแต เม.ย. 48 – เม.ย. 49)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยังไมมีการ
ประชุม   เนื่องจากเพิ่งจัดต้ังในเดือนกุมภาพนัธ  2549 
 ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในดานการดําเนินงาน   การเงิน   การปฏิบัติงาน  
และการกํากับดูแล  โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกลาว รวมถึง
ระบบงานคอมพิวเตอรตลอดจนใหคําแนะนําเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดดําเนินการ  ตามแนวทางท่ีกําหนดอยางมี
ประสิทธิผล    มีความเปนอิสระสามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี 
 บริษัทฯ มีหนวยงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  และบริษัทฯ ไดวาจาง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  เปนปท่ีสาม  เพื่อตรวจสอบภายใน  โดยประสานงานกับผูรับผิดชอบงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในงานตรวจสอบใหดียิ่งข้ึน  โดยไดนําผลการตรวจสอบไปหารือ
กับกรรมการผูอํานวยการ  กอนรายงานเปนบันทึกตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน   และประชุมแลกเปลี่ยนขอ  
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาวา  หนวยงานตางๆ ของบริษัทมีการวิเคราะหความเส่ียงอยูแลว  แต
บริษัทจะไดประโยชนสูงสุดจากการจัดการใหมีการประสานงานบริหารความเส่ียงของหนวยงานตางๆ อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง  จึงไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพื่อพิจารณารายละเอียดในการจัดระบบการบริหารความเส่ียง  จากมติท่ีประชุม
กรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2548 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549  เห็นชอบใหจัดต้ังคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
อยางเปนทางการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  และมอบหมายใหคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
ข้ึนอยูกับคณะกรรมการตรวจสอบ      
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดวย   นายอมร   อัศวานันท     เปนประธานกรรมการ    นางดารณี    
มานะวาณิชเจริญ   และนายณัฐพัฒน    เพ็ชรรัตนาภรณ    เปนกรรมการ  นางมัญชุสา   ธีรพงษพพิัฒน   เปน
กรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในเรื่องการบริหารความเส่ียงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ  และไดเริ่มงานบริหารความเส่ียงต้ังแตตนป  2549   
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 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดกําหนดหวัขอและวิธีการพิจารณาความเส่ียง  และไดแบงทีมงานบริหาร
ความเส่ียงออกเปน 11 กลุมยอยตามสายงานของแตละฝายในบริษัท   แตละกลุมยอยจะมีสมาชิกประมาณ 6-7 คน   
ในระดับต้ังแตผูบริหารถึงผูปฏิบัติ  แตละกลุมจะพิจารณาปจจัยเสี่ยงตามกรอบท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได
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 ในกระบวนการการแลกเปลี่ยนขอมูลความเส่ียง  กลุมบริหารความเส่ียงท้ัง 11 กลุมไดรวมกันรายงานผลการ
พิจารณาความเส่ียงตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจํานวน 6 ครั้งในป 2549  (มิ.ย. – ธ.ค. 49)   ซึ่งทําให
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถประสานขอมูลความเส่ียงระหวางหนวยงานในบริษัท    และแลกเปลี่ยน
ขอคิด 
เห็นระหวางหนวยงานในบริษัท   การประสานขอมูลความเส่ียงระหวางกลุมยอยท้ัง  11  กลุมกับคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียงทําใหเกิดความเขาใจในปจจัยเสี่ยงประเภทตางๆ  ของบริษัทรวมกัน  และเปนพื้นฐานของการ 
บริหารความเส่ียงท่ีมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีแผนท่ีจะดําเนินงาน
บริหารความเส่ียงตอไปในป 2550 เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง  การปรับปรุง  และขยายผลของการพิจารณาความเส่ียง  
ตลอดจนการปฏิบัติการบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร 
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 การประชุมคณะกรรมการ 
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 ในป 2549   การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริหารแตละทาน สรุปไดดังน้ี 
 

จํานวนคร้ังที่เขาประชุม 

กรรมการบริษัท  คณะกรรมการ กรรมการบริหาร 
ชื่อ 

รวม 12 คร้ัง/ป ตรวจสอบ Primary Board 
รวม 29 คร้ัง/ป  

Secondary Board 
รวม 24 คร้ัง/ป 

1.  ดร. สม                        จาตุศรีพิทักษ   12/12    

2.  ดร. บุณยสิทธิ์             โชควัฒนา 12/12  29/29  

3.  ดร. บุญเกียรติ             โชควัฒนา  12/12  24/29 22/24 

4.  ดร. ธีระพงษ               วิกิตเศรษฐ 12/12 9/9   

5.  คุณอมร                          อัศวานันท  11/12 7/9   

  6.  พล.ต.อ. สมชาย           ประภัสภักดี 12/12 9/9   

  7.  พล.ต.ท. อัมรินทร        เนียมสกุล     

8.  คุณมนู                         ลีลานุวัฒน 8/12    

9.  คุณดารณี                     มานะวาณิชเจริญ   12/12  28/29 24/24 

 10. คุณวีระ                          เอื้ออารักษ 11/12    

 11.  คุณธรรมรัตน             โชควัฒนา 10/12  27/29 18/24 

 12.  คุณสมพล                   ชัยสิริโรจน 10/12  23/29 22/24 

 13.  คุณอํานวย                    บํารุงวงศทอง   27/29 21/24 

 14.  คุณจินตนา                  เฉลิมชัยกิจ   25/29 22/24 

 15.  คุณพิสมัย                      ชุนมนุ   20/29 17/24 

 16.  คุณสมคิด                      จักรวาฬนรสิงห   25/29 21/24 

 17.  คุณนงลักษณ                เตชะบุญเอนก   17/22 14/17 

 18.  ดร. เพ็ญนภา               ธนสารศิลป   18/29 19/24 

 19.  คุณชุมาพันธ                 วิเชียรเก้ือ   25/29 23/24 

 20.  คุณไพโรจน                หิรัญวงศสวาง   12/12 8/9 

 21.  คุณอนุวัตร                  อารีกุล   28/29 23/24 
 

หมายเหตุ  :    #   7     เขาเปนกรรมการ  24  เม.ย. 2549 
    # 12     กรรมการออกตามวาระ  24  เม.ย.  2549 
    # 17     เขาเปนกรรมการบริหาร  1  ก.ย. 2548  และเริ่มเขาประชุม  2  ก.ย. 2548 
    # 20     เขาเปนกรรมการบริหาร  1  ม.ค. 2549  และเริ่มเขาประชุม  6  ม.ค. 2549  
    # 21     ไมไดเปนกรรมการบริหารต้ังแต  1  ม.ค.  2550  
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 (5) การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
  วัฒนธรรมท่ีดีอนัยาวนานวัฒนธรรมหนึง่ของบริษัทก็คือ การยึดถอืวาบริษัทฯ เปนของสวนรวมไมไดเปน
ของผูใดผูหนึ่ง  ดังน้ันหนาท่ีสําคัญหนาท่ีหนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ  คือ  ชวยกันตรวจตราดูแล
ปองกันไมใหมีการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบ  ไมวาโดยผูใด  โดยระลึกถึงหนาท่ีดังกลาวมาเปนเวลา
ชานาน  ทําใหหนาท่ีนี้ฝงรากลึกในสํานึกของพนักงานทุกระดับ  
  การตระหนักในหนาท่ีดังกลาวทําใหการบริหารงานของบริษัท มีลักษณะเปนการบริหารโดยคณะบุคคล
เกือบท้ังหมดมาหลายทศวรรษ  โดยมีการประชุมหารือรวมกัน  ท้ังในระดับเดียวกันและตางระดับขามสายงานอยู
ตลอดเวลา   การดําเนินงานในลักษณะดังกลาวทําใหผูบริหารทานใดทานหน่ึงไมสามารถกอความเสียหายท่ีมีนัยยะ
สําคัญตอบริษัทไดดวยการกระทําการตามลําพัง  โดยปราศจากความรอบคอบ   
 นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล  บริษัทไดยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001 : 2000 อยางเครงครัด โดย
ยึดหลักความโปรงใสของการจัดการและการตัดสินใจ  ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีธรรมาภิบาลท่ีดีในทุกดาน  ลักษณะการ
ทํางานของบริษัทสงผลใหบริษัทมีประสิทธิผลดานการควบคุมภายในอยางนาพอใจ 
 

 (6)   บุคคลากร 
             1. พนักงานของบริษัท ณ  31  ธันวาคม  2549   มจีํานวน   7,401   คน  
                        -  พนักงานสํานักงาน  1,845      คน 
                     -  พนักงานขาย   5,556     คน 
            2. การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญหรือมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา 

                        -  ไมมี  - 
              3.   ผลตอบแทนรวมของพนักงาน  ณ  31  ธันวาคม  2549  เทากับ   1,038,721,177.- บาท  
   โดยเปนผลตอบแทนในรูปเงินเดือน   คาคอมมิชช่ัน   คาพาหนะ   เบ้ียเลี้ยง   คาลวงเวลา  เงินรางวลั  
   เปาหมาย   เงินอุดหนุน 
 4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
  นโยบายหลักการพัฒนาพนักงานของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)   คือ   การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับขององคกร  ใหมีความรูความสามารถและประสบการณ  ตรงกับความตองการของ
บริษัท  และสามารถพัฒนาตนเองและนําพาองคกรกาวไปสูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและม่ันคง    ดังนั้น  
นโยบายในการฝกอบรมและพัฒนาจะเนนความเช่ือมโยงสอดคลองกัน   ระหวางตําแหนงและหนาท่ีของงานท้ังใน
สํานักงานและพนักงานขายหนาราน  และท่ีสําคัญ คือ อบรมสัมมนาแลวตองวัดผลได  และมีการพัฒนาข้ึนอยางเห็น
ไดชัด 
  เมื่อดําเนินการฝกอบรมและสัมมนาไปแลวไมวาจะเปนหลักสูตรอะไรก็ตาม  มีเกณฑการวัดผลกอนและ
หลังการฝกอบรม    หากวัดผลแลวไมผานเกณฑการประเมินท่ีต้ังไว  จะนํากลับมาฝกอบรมซ้ํา เชน การฝกอบรมใน 
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เรื่องมาตรฐานการบริการการขาย  ความรูเรื่องสินคา  โปรแกรมสําเร็จรูป QRMS ท่ีใชเปนเครื่องมือชวยการขายของ
พนักงานขายหนาราน  และวิธีการตรวจสอบหลังจากฝกอบรมไปแลว  ตรวจสอบและประเมินผลโดยทีมงานของ
แผนกพัฒนาพนักงาน  ฝายสํานักงานบริษัทของบริษัท  บางหัวขอจะสอบประเมินผลทันทีหลังการอบรม  วาปฏิบัติ
ไดจริงตามท่ีอบรมไปหรือไม 
  สวนการอบรมสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ  จะมีเกณฑการวัดผลของหลักสูตรน้ันๆ โดยเฉพาะ  วธิีการอบรม
สัมมนาจะยึดกลุมผูเขาสัมมนาเปนหลัก   
  นโยบาย และกจิกรรมในการพัฒนาพนักงาน 
  บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา  ดังน้ัน  การท่ีธุรกิจจะพัฒนาไปได  ตองอาศัยศักยภาพและความสามารถ
ของพนักงานแตละหนาท่ี  แตละตําแหนงงาน  ฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรตองพัฒนาใหตรงตําแหนงหนาท่ี  และตรง
ตามความจําเปนของธุรกิจ   บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรตาม Competency    เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ตาม Career path  ของพนักงานท่ีบริษัทไดกําหนดไว  นอกจากน้ันยังพัฒนาสวนท่ีเปน Talent profile ของบุคลากร
ไปในเวลาเดียวกัน 
  กิจกรรมการอบรมแบงเปน 2 สวน  คือ 

1. สวนท่ีเปนพนักงานขายหนารานเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
      1.1 อบรมใหกับพนักงานขายท้ังบริษัท 
  1.2 หัวขอท่ีใชอบรมมาจากฐานความคิด “ขายเกินเปา   เราทําได”  เพื่อตอกย้ําความสําเร็จอยาง 

     ยั่งยืนขององคกร 
   1.3 วิธีการอบรมใชกิจกรรมนําสูบทเรียน  โดยใชหลัก Play & Learn 
  2. อบรมตามตําแหนงงานและหนาท่ีงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  ในการคิดเชิงบวกในการทําธุรกิจ  
เพื่อนําพาองคกรสูความสําเร็จและเจริญรุงเรอืง 

2.1 อบรมใหกับพนักงานสํานักงานตามตําแหนงงานและหนาท่ีงานท้ังหมดของบริษัท 
2.2 หัวขอท่ีใชในการอบรมใชหัวขอ  Positive Thinking, Teamwork, Business Sense, จับประเด็น 

  2.3 วิธีการฝกอบรม  ใชวิธีการแบบ Enquiry  ซึ่งเปนวิธีการแบบต้ังคําถามและหาคําตอบรวมกัน 
     เพื่อกระตุนใหผูเขารับการอบรมเกิดการเรยีนรูไปพรอมกัน     
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