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9. การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการสร้างระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี และมุง่ มัน่ พัฒนาระดับ
มาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มี
ประสิ ทธิ ภาพ มัน่ คง เจริ ญเติบโต และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และความมัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืนแก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยมีนโยบายในการบริ หารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุม้ กันที่ดี โดยอาศัยความรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังมาใช้ในการวางแผนและการดาเนินงาน
ขณะเดียวกันได้เสริ มสร้างผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนให้มีคุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความขยัน อดทน
อดออม มีการแบ่งปั นและใช้สติปัญญาความสามารถในการดาเนินงาน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรมและสังคมเพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยัง่ ยืน

1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเชื่อมัน่ ว่าการมีระบบบริ หารจัดการที่ดี โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจน
มีการถ่วงดุลอานาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิ ทธิ และ
ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ และรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย จะเป็ นปัจจัยสาคัญที่ช่วยเสริ มสร้างให้องค์กรมี
ภูมิคุม้ กันที่ดีและสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืนในระยะยาว
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน มุ่งมัน่ ที่จะนาหลักการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ไปปฏิบตั ิในการดาเนินงานของบริ ษทั
2. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั มีการกาหนดอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ ริ หารอย่างชัดเจน
4. ดาเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม รวม
ถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดาเนินการให้มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่
ไม่กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
6. ตระหนักและเคารพในสิ ทธิ แห่ งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
7. ดาเนินการโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
8. มุ่งมัน่ สู่ความเป็ นเลิศในการดาเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการ
รับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริ หารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยูเ่ สมอ
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9. ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม สร้างจิตสานึกอันดีงาม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม ตลอดจน
มุ่งมัน่ ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริ ต การคอร์รัปชัน่ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิ ทธิ
มนุษยชน
11. ดาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์
ของบริ ษทั เป็ นที่ต้ งั

2. คณะกรรมการชุ ดย่ อย
โครงสร้างกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ ษทั
2. คณะกรรมการบริ หาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการสรรหา
6. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
7. คณะกรรมการธรรมาภิบาล
รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 61 ในแบบ 56-1 นี้
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจในการดาเนินงานของบริ ษทั ว่ามีการดาเนินงานที่โปร่ งใส มีผกู ้ ลัน่ กรอง สอบทาน
และให้คาแนะนาอย่างรอบคอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทาหน้าที่ดงั กล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างสม่าเสมอ ปัจจุบนั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและคณะกรรมการธรรมาภิบาล
โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริ ษทั มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ มีการมอบอานาจ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน พร้อมจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้ผา่ นการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 พร้อมบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการบริ ษทั ใน
รายงานการประชุมอย่างชัดเจน โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็ น
อิสระกัน เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั มีประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทาหน้าที่ดูแลการ
ปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานผลการปฏิบตั ิในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 11 ท่าน โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ตามหน้า 61 ในแบบ 56-1นี้ และ
กาหนดให้มีการประชุมทุกเดือน
ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการบริ ษทั จัดประชุมทุกเดือน
การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 62 ในแบบ 56-1 นี้
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- คณะกรรมการบริหาร คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 14 ท่าน
ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั 4 ท่าน และผูบ้ ริ หาร 10 ท่าน ให้ทาหน้าที่จดั การกิจการงานบริ ษทั ซึ่ งมีฐานะเป็ น
พนักงานหรื อลูกจ้างประจาของบริ ษทั และกาหนดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์
ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการบริ หารจัดประชุมทุกสัปดาห์
การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ หารแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 62 ในแบบ 56-1 นี้
- คณะกรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการบริ ษทั ที่เป็ นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด มีจานวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ จานวน 2 ท่าน ( คุณอมร
อัศวานันท์ และคุณดวงพร สุ จริ ตานุวตั ) จบการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี มีวาระการดารงตาแหน่งคราว
ละ 2 ปี กาหนดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็ นวาระพิเศษ สาหรับกรณี พิจารณา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และกรณี พิเศษ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งมีการประชุมร่ วมกับ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารด้านบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านไม่ได้ถือหุน้ ของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ไม่ได้กาหนดจานวนวาระที่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ
ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริ ษทั โดยดูจากการปฏิบตั ิงานและผลงานใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
จานวน 11 ครั้ง การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 62 ในแบบ 56-1 นี้
- คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั 2 ท่าน และผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุมประจาปี ละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็ นวาระพิเศษ
กรณี จาเป็ น
ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
มีการประชุม จานวน 2 ครั้ง การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามตาราง หน้า 62
ในแบบ 56-1 นี้
- คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั 4 ท่าน และผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุมประจาปี ละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็ นวาระพิเศษกรณี จาเป็ น
ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการสรรหามีการประชุม จานวน
2 ครั้ง การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตามตาราง หน้า 62 ในแบบ 56-1 นี้
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบริ ษทั 1 ท่าน
และฝ่ ายจัดการ 5 ท่าน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี กาหนดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ
1 ครั้ง และจัดประชุมเป็ นวาระพิเศษกรณี จาเป็ น
ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีการประชุม
จานวน 10 ครั้ง การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ตามตาราง หน้า 62 ในแบบ 56-1 นี้
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- คณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็ นประธานกรรมการธรรมาภิบาล
ผูบ้ ริ หาร 2 ท่าน และฝ่ ายจัดการ 1 ท่าน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี และกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย
ปี ละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็ นวาระพิเศษกรณี จาเป็ น
ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58 ) คณะกรรมการธรรมาภิบาล ยังไม่มีการประชุม
เนื่องจากเพิ่งเริ่ มจัดตั้ง 18 พฤษภาคม 2558

ขอบเขตอานาจหน้ าที่
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- อานาจดาเนินการ

1. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอานาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึ กษา คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ
และ / หรื อ บุคคลอื่นใดไปปฏิบตั ิ
3. พิจารณาอนุมตั ิการกูเ้ งินในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท และการออกหุ น้ กู้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ของกิจการ
4. พิจารณาอนุมตั ิการให้กยู้ ืม / ยกเลิกการให้กยู้ ืม ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
5. พิจารณาอนุมตั ิการซื้ อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณาอนุมตั ิการเข้าค้ าประกัน / ยกเลิกการค้ าประกันการรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล/
บริ ษทั ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
7. พิจารณาอนุมตั ินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริ ษทั ต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
8. พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยง
9. ฟ้ องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผูก้ ระทา
ความผิดต่อบริ ษทั เพื่อให้ดาเนิ นคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ท้ งั มีอานาจถอนคาร้องทุกข์ และ
ตกลงประนีประนอม ยอมความและรับเงินแทนบริ ษทั แต่งตั้งทนายว่าความ เพื่อฟ้ องหรื อยื่นคาให้การต่อศาลทุกศาล
เพื่อดาเนินคดีแทนบริ ษทั จนกว่าคดีถึงที่สุด สาหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวิสยั ทางการค้า และ / หรื อที่เป็ นปกติวิสยั ทาง
การค้า
10. เสนอการเพิ่มทุน ลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อบังคับและ / หรื อวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ น้
11. มอบอานาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริ หารของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นใดทาการแทนได้
12. มีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่ วมประชุม
หรื อส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
13. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริ ษทั

หน้ำ 59

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

- หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบตั ิหน้าที่จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบตั ิคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ตลอดจนตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
2. รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โดยสม่าเสมอ
- บริ หารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้
- เปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
- รายงานผลการดาเนินงานที่ถกู ต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์
- จัดสรรผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า
3. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั กากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและ
ความมัง่ คัง่ สูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
4. ควบคุมการดาเนินกิจการของบริ ษทั ตลอดเวลา รวมการติดตามพันธะที่กาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของ
บริ ษทั
5. อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณประจาปี รวมทั้งกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
6. ส่ งเสริ มให้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการ
ปฏิบตั ิตามอย่างจริ งจัง
7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่าการทารายการต่างๆ ได้รับอนุมตั ิจาก
ผูม้ ีอานาจ มีการสอบทานและจัดทาบัญชีที่ถกู ต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้ องกันการนาทรัพย์สินของ
บริ ษทั ไปใช้ในทางมิชอบ
8. การทารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชดั เจน
และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการ และการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้
ถูกต้อง
9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผสู ้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ / หรื อ
สอบทานแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
10. รับทราบรายงานการบริ หารกิจการจากคณะกรรมการบริ หาร
11. กาหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งกาหนดระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจน
กาหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับเรื่ องที่เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ใน
ระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ น้ ก็ได้ โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุน้
ทราบ ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ น้ หรื อ
กาหนดวันเพื่อกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน 2 เดือน และ
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กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ 1 วัน ในวันทาการถัดจากวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิ
ในการรับเงินปันผล
12. จัดทารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
13. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้แสดงข้อความ หรื อ
ลงรายการเป็ นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยูใ่ นสมุดบัญชี ทะเบียน หรื อเอกสารอื่นใดของบริ ษทั
14. อนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และ / หรื อคณะกรรมการชุดต่างๆ
15. อื่นๆ ตามข้อกาหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบอานาจให้กรรมการบริ หารลงนามกระทาแทนบริ ษทั ในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- อานาจดาเนินการ
1. ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
2. พิจารณา วินิจฉัยการเข้าทารายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงทั้งหมดทุกวงเงิน และสรุ ปผล
เพื่อส่ งให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ เช่น ทาสัญญาเกี่ยวกับการซื้ อและขายสิ นค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ทุกประเภท ทาสัญญาให้บริ การและรับบริ การทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กับบุคคล บริ ษทั ห้างร้าน
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริ ษทั
3. ออกระเบียบปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

- หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
2. รับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายและกลยุทธ์การดาเนินงานของบริ ษทั ซึ่ งกาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษทั
และ / หรื อคณะกรรมการบริ หาร เช่น เรี ยกร้อง ทวงถาม และรับชาระหนี้ หรื อเรี ยกร้องทวงถามทรัพย์สินใดๆ รวมทั้ง
ผลประโยชน์ หรื อสิ ทธิ ต่างๆ จากบุคคล และบริ ษทั ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้
วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ ของบริ ษทั ตลอดจนให้มีอานาจตกลง เงื่อนไข และลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ / หรื อคณะกรรมการบริ หารโดยสม่าเสมอ
- โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรื อผลการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ ว
- โดยเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
4. กากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สาคัญ แผนงาน และงบประมาณ
ประจาปี
5. รับผิดชอบในการจัดทางบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผสู ้ อบบัญชีทาการตรวจสอบ แล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ตามลาดับ รวมทั้งมีอานาจสัง่ จ่ายเช็ค
ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมทั้งมีอานาจทาสัญญาเกี่ยวกับการกูย้ ืม
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ให้กยู้ ืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลักหลังซึ่ งหนังสื อสัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊ าฟ ตัว๋ แลกเงิน และหนังสื อตราสารอื่นๆ กับ
บุคคลและบริ ษทั ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วตั ถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของ
บริ ษทั ตลอดจนให้มีอานาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณา วินิจฉัย การกูเ้ งิน / คืนเงินกู้ การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั ทั้งหมด ทุกวงเงิน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุน
เวียนของกิจการ และสรุ ปผล เพื่อส่ งให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาอนุมตั ิการให้กยู้ ืม / ยกเลิกการให้กยู้ ืม ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด สาหรับวงเงิน
ที่เกินอานาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุ ปผล เพื่อส่ งให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
8. พิจารณาอนุมตั ิการซื้ อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการ
บริ ษทั กาหนด สาหรับวงเงินที่เกินอานาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุ ปผล เพื่อส่ งให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
อนุมตั ิ เช่น ทาสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า ให้เช่าช่วงสังหาริ มทรัพย์ และอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งจดทะเบียนสิ ทธิ
การให้เช่า และ / หรื อการให้เช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิ ทธิ การเช่า และ / หรื อการเช่าช่วงต่างๆ ทุกประเภทกับ
บุคคล บริ ษทั ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริ ษทั
ตลอดจนให้มีอานาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค้ าประกัน / ยกเลิกการค้ าประกัน การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบ
ต่อบุคคล / บริ ษทั ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด สาหรับวงเงินที่เกินอานาจให้พิจารณาวินิจฉัยและ
สรุ ปผล เพื่อส่ งให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
10. พิจารณาอนุมตั ินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริ ษทั ต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
สาหรับวงเงินที่เกินอานาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุ ปผล เพื่อส่ งให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
11. อนุมตั ิการเปิ ด / ปิ ด บัญชีธนาคาร
12. อนุมตั ิการได้รับ / ยกเลิก วงเงินสิ นเชื่อจากธนาคาร
13. เปลี่ยนแปลงสิ ทธิ เซ็นสั่งจ่าย อนุมตั ิใบเบิกสิ นค้าและใบยืมสิ นค้า
14. อนุมตั ิการปรับสภาพราคา และ / หรื อการทาลายสิ นค้าคงเหลือที่เสื่ อมสภาพ และ / หรื อ ล้าสมัย
15. รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการตลาด
16. รับผิดชอบงานทางด้านบริ หารการขาย ร้านค้า การติดตามหนี้ การจดจานองหลักทรัพย์เพื่อประกัน
การขาย
17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริ หารงานบุคคล เช่น รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอานาจ
ลงโทษหรื อให้คุณกับพนักงาน โยกย้ายตาแหน่ง หน้าที่การงานของพนักงาน และมีอานาจบังคับบัญชาพนักงาน
ออกคาสัง่ ให้พนักงานปฏิบตั ิ รวมทั้งทาสัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอานาจในการ
ตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่ อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานบุคคลกับกรมแรงงาน
หน่วยงานประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริ ษทั
18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
แก่พนักงานในตาแหน่งบริ หารระดับต่างๆ
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19. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผูก้ ระทาความผิดต่อบริ ษทั เพื่อให้ดาเนินคดีอาญา และแต่งตั้ง
ตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ ทั้งมีอานาจถอนคาร้องทุกข์ และตกลงประนี ประนอมยอมความและรับเงินแทนบริ ษทั
แต่งตั้งทนายว่าความเพื่อฟ้ อง หรื อยื่นคาให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดาเนินคดีแทนบริ ษทั จนกว่าคดีถึงที่สุด
20. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
21. ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
โดยกาหนดเงือ่ นไขการรับมอบอานาจกระทาการแทนบริษทั ดังนี้
1. กรรมการบริ หารลงนามร่ วมกัน 2 ท่าน และไม่ตอ้ งประทับตราสาคัญของบริ ษทั ภายในวงเงิน
5 แสนบาท
2. กรรมการบริ หารลงนามร่ วมกับกรรมการบริ ษทั ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั อีก 1 ท่าน
และไม่ตอ้ งประทับตราสาคัญของบริ ษทั ภายในวงเงิน 1 ล้านบาท
3. กรรมการบริ ษทั ลงนามร่ วมกัน 2 ท่าน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั ไม่จากัดวงเงิน (ไม่ตอ้ ง
มอบอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ทั้งนี้เป็ นไปตามหนังสื อรับรองของบริ ษทั ที่ได้จดทะเบียนไว้)
4. หากธุรกรรมที่ทามีจานวนเงินเกินจากวงเงินที่กาหนดธุรกรรมนั้นจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการ VC ภายในวงเงินที่บริ ษทั กาหนดไว้ 10 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ภายในวงเงินที่บริ ษทั กาหนดไว้ 50 ล้านบาท
5. ส่ วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท ให้ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
6. กรณี ที่เป็ นรายการเร่ งด่วนและไม่อาจจะอนุมตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดได้ ให้กรรมการบริ หารที่เป็ น
กรรมการบริ ษทั 2 ท่าน ร่ วมกันพิจารณาอนุมตั ิและดาเนินการไปก่อน แล้วค่อยนาเรื่ องขอสัตยาบัน
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร / คณะกรรมการบริ ษทั ตามวงเงินอนุมตั ิอีกครั้ง
7. กฎเกณฑ์น้ ีให้พิจารณาทบทวนใหม่ทุกปี
โดยกาหนดให้มีนายทะเบียนควบคุมดูแล คือ เลขานุการบริ ษทั - คุณดวงฤดี มิลินทางกูร

อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- อานาจดาเนินการ
1. กาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกันระหว่างผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริ ษทั
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอานาจเชิญผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องมาชี้แจง
ให้ความเห็นร่ วมประชุม หรื อส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอานาจในการตรวจสอบผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และเรื่ องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
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- หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรื อถอดถอนบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนที่สมควรรวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม
ด้วยอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทา
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
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(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาดังกล่าว ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั มีระบบบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
9. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
10. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยอาศัยอานาจตามข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และ
คณะกรรมการบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก

อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
- อานาจดาเนินการ
1. มีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่ วมประชุม หรื อส่ ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
2. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั

- หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี
3. พิจารณากาหนดวงเงินค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริ ษทั (โดยคานึงถึงผลประกอบการของ
บริ ษทั และเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน) วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
จานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผา่ นมา เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็ นรายบุคคล โดยคานึง
ถึงอานาจหน้าที่ และปริ มาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้อนุมตั ิ
5. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา
- อานาจดาเนินการ
1. มีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่ วมประชุม
หรื อส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
2. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก ใน
กรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
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- หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคานึงถึงความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทาความเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
6. ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- อานาจดาเนินการ
1. ขอรับคาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
2. มีอานาจแต่งตั้งคณะทางาน ประเมินและติดตามความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร

- หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. กาหนดนโยบาย เป้ าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้เกิดความชัดเจน
ต่อเนื่องรวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ ยงต่างๆ ที่สาคัญ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่ วมมือในการบริ หารความเสี่ ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพโดยให้ความสาคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ งั หลาย
4. พัฒนาระบบการจัดการบริ หารความเสี่ ยงทั้งองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั ด้านธรรมาภิบาล ในการดาเนินกิจการ
ต่างๆ ให้บรรลุความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
- อานาจดาเนินการ
1. มีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็น ร่ วมประชุม หรื อส่ ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
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2. ขอรับคาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อ จ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
3. มีอานาจแต่งตั้งคณะทางาน เพื่อดาเนินการด้านธรรมาภิบาลทัว่ ทั้งองค์กร
- หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. กาหนด ทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และ
ระเบียบปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
2. กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้ง
ติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3. ส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
4. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5. ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
อานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1. เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกากับ การทางานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยให้บรรลุวตั ถุประสงค์และแผนงานที่กาหนดไว้
2. เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
3. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
4. เป็ นประธานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และกากับการประชุมให้มีประสิ ทธิ ผล
5. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
อานาจหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ ดังนี้
1. ดาเนินการและ / หรื อ บริ หารงานประจาวันของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้ าหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบบริ ษทั
2. ดาเนินการบริ หารงานให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย
งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิอย่างเคร่ งครัด ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
อย่างดีที่สุด
3. ดาเนินกิจการงานต่างๆ ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริ ษทั
ได้กาหนดไว้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
4. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดาเนินงานตามมติที่ประชุม และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่
สาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกเดือน
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5. สร้างเสริ มและพัฒนาให้บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ศีลธรรม และ
วัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย

3. การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทาหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลง นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้น
แต่กรณี ที่มิใช่เป็ นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั
แทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน ตามข้อบังคับของบริ ษทั
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ บริ ษทั ฯได้กาหนดแนวทางการ
สรรหาคัดเลือก โดยพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมตอบสนองความต้องการของตาแหน่งที่
ว่างลง โดยจัดทาตารางความรู ้ ความชานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจนความรู ้
ความชานาญเฉพาะด้านของกรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้คณะ
กรรมการบริ ษทั มีความรู ้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีวิสยั ทัศน์ เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม และ
มีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั
นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาบุคคลที่จะเสนอเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั จาก
ทาเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และ ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
บริ ษทั ฯ กาหนดนิยามและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งเข้มกว่าข้อกาหนด
ขั้นต่าของ ก.ล.ต. ดังนี้
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยว
ข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวม
ถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวน
ใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อนวันที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูด่ ว้ ย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
หุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
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9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกากับตลาดทุน มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของ
บริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระ
ที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง ( 1 ) ถึง ( 9 ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
และเผยแพร่ ผา่ น website ของบริ ษทั (http://www.icc.co.th)

สิ ทธิของผู้ถือหุ้นรายย่ อยในการเสนอชื่ อกรรมการ
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ว่า จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ น
กรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดยมีข้ นั ตอนและวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนและโปร่ งใส และเผย
แพร่ ผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั

การสรรหาผู้บริ หารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการสรรหา เป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกผูบ้ ริ หารระดับสูงสุ ดของบริ ษทั โดยคัดเลือกจากผูบ้ ริ หาร
ปัจจุบนั หรื อบุคคลอื่น ที่มีความรู ้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี และ
สามารถบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย ที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย พร้อมนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารระดับสูงสุ ดไว้อย่างชัดเจน ประธาน
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูอ้ านวยการ ในฐานะหัวหน้าฝ่ ายจัดการ ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้มีหน้าที่ดูแลการดาเนิ นธุรกิจบริ หารการงานของบริ ษทั
อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายในการสื บทอดตาแหน่งในกรณี ที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิ นหรื อการเกษียณ
อายุของผูบ้ ริ หารระดับสูงสุ ด โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชดั เจน และโปร่ งใส

การสรรหาผู้บริ หาร
บริ ษทั ฯ พิจารณาสรรหาพนักงานภายในบริ ษทั ที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงาน
ที่ตอ้ งรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ฯ ได้พฒั นาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมี
โอกาสก้าวขึ้นมาเป็ นผูบ้ ริ หารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่ งพนักงานที่ได้
รับการประเมินว่ามีศกั ยภาพในการทางานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ทา้ ทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น
ซึ่ งบริ ษทั ฯ เตรี ยมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณี ที่มีตาแหน่งงานว่างลง ในกรณี
ที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสม จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเสนอต่อประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูอ้ านวยการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการชุ ดต่ างๆ
1. องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูก้ าหนด
จานวนตาแหน่งกรรมการบริ ษทั แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริ ษทั รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้
บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
และมีจานวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

วิธีการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 และกฎบัตร กรรมการบริ ษทั ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ ง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากัน เกิน
จานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและ
ปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ น
ตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- การออกนอกจากวาระ
1. ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ
กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ถึงแก่กรรม
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรื อข้อบังคับนี้
4. มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกาหนด
5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
6. ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
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และตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 24 และกฎบัตร ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการ
ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
2. ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการ
คนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้
ซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

2. องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ตามกฎบัตรต้องมีจานวนกรรมการบริ หารไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง
กรรมการบริ ษทั 4 ท่าน และผูบ้ ริ หาร 8 ท่าน ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริ หารปฏิบตั ิการแทนคณะกรรมการบริ ษทั โดยต้องมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่บริ หารจัดการ
กิจการงานของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี
วิธีการแต่ งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามกฎบัตรมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว
หากคณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริ หารชุดเดิม
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริ หารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทาภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการบริ หาร
ชุดเดิม กรรมการบริ หาร ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- การออกนอกจากวาระ
ตามกฎบัตรกาหนดให้กรรมการบริ หารพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
1. ถึงแก่กรรม
2. ลาออก
3. ให้ออก หรื อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
4. มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารกิจการที่มีมหาชน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
5. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ ตาแหน่ง
และเมื่อตาแหน่งกรรมการบริ หารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) คณะกรรมการบริ ษทั อาจจะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตาแหน่งที่วา่ งลงหรื อไม่กไ็ ด้ ขึ้นอยูก่ บั คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร หากคณะกรรมการ
บริ ษทั แต่งตั้งบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการบริ หารจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หาร
ที่ตนแทน
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3. องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามกฎบัตรต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็ นกรรมการบริ ษทั และมีคุณสมบัติ
เป็ นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั และ / หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
2. เป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการ
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั
จดทะเบียน
5. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทาหน้าที่สอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ทั้งนี้ หากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ / หรื อคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ต้อง
มีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั 4 ท่าน เป็ นกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นบัญชีหรื อการเงิน
วิธีการแต่ งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามกฎบัตรมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หาก
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทาภายใน 3 เดือน นับ
แต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกได้
- การออกนอกจากวาระ
ตามกฎบัตรกาหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ถึงแก่กรรม
2. ลาออก
3. พ้นจากสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษทั
4. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติถอดถอนให้พน้ จากตาแหน่งก่อนครบวาระ
5. ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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และเมื่อตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบแทนตาแหน่งที่วา่ งในการประชุมคราวถัดไป และจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการ
ตรวจสอบที่ตนแทน
บริ ษทั ฯ ไม่กาหนดจานวนวาระที่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ
ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริ ษทั

4. องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
ตามกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาต้องมีจานวนคณะละไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการบริ ษทั และ / หรื อบุคคลอื่นให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ทั้งนี้ ต้องมีความรู ้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหากรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั 2 ท่าน และผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน ดารงตาแหน่งกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน และแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั 4 ท่าน และผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหา
วิธีการแต่ งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามกฎบัตรมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หาก
คณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแทนชุดใหม่
ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ
บริ ษทั จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทาภายใน 2 เดือน
นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
- การออกนอกจากวาระ
ตามกฎบัตรกาหนดให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
1. ถึงแก่กรรม
2. ให้ออก หรื อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
3. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
และเมื่อตาแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาว่างลง (นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน และกรรมการสรรหาแทนตาแหน่งที่วา่ งในการประชุมคราวถัดไป และจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาที่ตนแทน
บริ ษทั ฯ ไม่กาหนดจานวนวาระที่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั
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5. องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจานวนอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูก้ ากับดูแลคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการอีก 6 คน
วิธีการแต่ งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามกฎบัตรมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว
หากคณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทาภายใน 3 เดือน นับแต่
วันครบวาระของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงชุดเดิม กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
สามารถรับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- การออกนอกจากวาระ
ตามกฎบัตรกาหนดให้กรรมการบริ หารความเสี่ ยงพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
1. ถึงแก่กรรม
2. ให้ออก หรื อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
3. ถูกถอดถอนจากกรรมการบริ ษทั

6. องค์ ประกอบและการแต่ งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
กรรมการบริ ษทั และ/ หรื อบุคคลอื่นให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทา
หน้าที่ดา้ นธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็ นประธานกรรมการธรรมาภิบาล ผูบ้ ริ หาร
2 ท่าน และฝ่ ายจัดการ 1 ท่าน ดารงตาแหน่งกรรมการธรรมาภิบาล
วิธีการแต่ งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามกฎบัตรมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหาก
คณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลแทนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิม
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทาภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลชุดเดิม กรรมการธรรมาภิบาลซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
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- การออกนอกจากวาระ
ตามกฎบัตรกาหนดให้กรรมการธรรมาภิบาล พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
1. ถึงแก่กรรม
2. ให้ออก หรื อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
3. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
และเมื่อตาแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่
น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลแทนตาแหน่งที่วา่ งในการประชุมคราวถัดไป
และจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการธรรมาภิบาลที่ตนแทน
บริ ษทั ฯ ไม่กาหนดจานวนวาระที่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการธรรมาภิบาล
ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั

4. การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการส่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมกาบริ ษทั
ในบริ ษทั ย่อย มีบทบาทอานาจหน้าที่ในการกากับและบริ หารงานของบริ ษทั ย่อย กาหนดให้ใช้นโยบายบัญชีตาม
บริ ษทั ใหญ่ และในการทากิจกรรมใดๆ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของบริ ษทั ใหญ่ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั ต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีการปฏิบตั ิ
และเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิ อาทิเช่น การทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อการทารายการสาคัญอื่นๆ
บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ร่ วม 8 บริ ษทั ซึ่ งเป็ นการร่ วมลงทุนในกิจการของบริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั อื่นๆ บริ ษทั ฯ
ไม่มีอานาจควบคุมกิจการในบริ ษทั ที่ลงทุน การบริ หารงานของบริ ษทั ดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั คณะกรรมการของแต่ละ
บริ ษทั
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ลงทุน บริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์มีทีมผูบ้ ริ หารระดับสูงเป็ นผูพ้ ิจารณาว่า บริ ษทั อื่นนั้น
ประกอบธุรกิจอะไร มีความจาเป็ นต้องให้กรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็ น
ตัวแทนของกลุ่มในฐานะผูร้ ่ วมลงทุนหรื อตามสัญญาร่ วมทุนหรื อไม่ หากจาเป็ นต้องส่ งจะพิจารณากรรมการบริ ษทั
หรื อผูบ้ ริ หารในกลุ่มที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีความชานาญในธุรกิจนั้น ๆ

5. การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีมาตรการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกาหนดไว้ในจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ให้กรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิ หน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินยั และมีจิตสานึกที่ดีต่อส่ วนรวมและ
ต่อตนเอง ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของบริ ษทั โดยไม่นาข้อมูลและทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่น และ
ห้ามกระทาการอันเป็ นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้แจกนโยบายในการ
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กากับดูแลกิจการ หลักการกากับดูแลกิจการ 5 หมวด จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนใน
การดาเนินธุรกิจ และเป็ นหลักยึดในการทางาน และเผยแพร่ ผา่ น website ของบริ ษทั (http://www.icc.co.th)
ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษทั มีกาหนดเรื่ องดังกล่าวและกาหนดบทลงโทษทางวินยั
ไว้สูงสุ ด คือการเลิกจ้าง ซึ่ งกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ปฏิบตั ิตามที่กาหนด
บริ ษทั ฯ มีมาตรการดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานซึ่ งอยูใ่ นหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
ทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ยกเว้นการซื้ อขาย
ตามธุรกรรมปกติ ซึ่ งไม่เกี่ยวเนื่ องจากข้อมูลภายในดังกล่าว
นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง มีการรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์และการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมรับทราบ หากมี
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จะต้องแจ้งให้บริ ษทั และ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
ในปี 2558 ที่ผา่ นมากรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัดไม่ปรากฏการซื้ อขาย
หุน้ ในช่วงเวลาที่หา้ ม และไม่ปรากฏการซื้ อขายหุน้ โดยใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ทั้งนี้ มีกรรมการบริ ษทั 2 ท่าน
ซื้ อขายหุน้ ของบริ ษทั และได้แจ้งให้ ก.ล.ต. รับทราบตามระยะเวลาที่กาหนด พร้อมรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบด้วย
อีกทั้งยังกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการซื้ อขายหุน้ ล่วงหน้า
ก่อนการซื้ อขายอย่างน้อย 1 วัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ กาหนดให้กรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสี ยของตน หรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตาม
หลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ในปี 2558 ที่ผา่ นมา กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด

6. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ให้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จากัด ดังนี้
หน่วย : บาท
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
2558
2557
บริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
1,390,000
1,300,000
บริ ษทั ย่อย 3 บริ ษทั
431,561
341,693
รวม
1,821,561
1,641,693
บริ ษทั Amis Du Monde SARL ไม่ ได้ใช้ผูส้ อบบัญ ชี รายเดี ยวกับบริ ษ ัท เนื่ องจากเป็ นบริ ษ ัท ที่ อ ยู่ใน
ต่างประเทศ และขนาดของรายการค้ายังน้อย
หน้ำ 77

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

บริ ษทั ไหมทอง จากัด ไม่ได้ใช้ผสู ้ อบบัญชีรายเดียวกับบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั ไหมทอง จากัด ได้เปลี่ยนจาก
บริ ษทั ร่ วมมาเป็ นบริ ษทั ย่อยในไตรมาส 3/2558 ทาให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2558 และปี 2559
ได้ทนั จึงยังคงใช้ผสู ้ อบบัญชีรายเดิมของบริ ษทั คือ สานักงานธรรมการย์การบัญชี

2. ค่าบริ การอื่น
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ได้แก่ ค่าที่ ปรึ กษาและค่าบริ การจ่ายสาหรับงานประเมิ น
และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรบปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน ให้แก่ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึ กษาธุ รกิจ จากัด
ในรอบปี บัญ ชี ที่ ผ่ า นมามี จ านวนเงิ น 3,800,000.- บาท และจะต้อ งจ่ า ยในอนาคตอัน เกิ ด จากการตกลงที่ ย งั
ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมีจานวน 1,000,000.- บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีจึงได้ปรับปรุ งหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard และเป็ นไปตามแนวทาง หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2555 ซึ่ งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2556
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557
ประกอบด้วย 1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
2. หลักการกากับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้แจกให้กบั กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และเผยแพร่ รายละเอียดใน website ของบริ ษทั
(http://www.icc.co.th) เพื่อเป็ นแนวทางเดียวกันในการปฏิบตั ิตนในการดาเนินธุรกิจ และเป็ นหลักยึดใน
การทางานคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมัน่ พัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมัน่ ดังกล่าวส่ งผล
ให้บริ ษทั ฯ ได้รับ
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2558 จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
ระดับคะแนน 100 คะแนน จัดอยูใ่ นระดับ “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 7
- ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies 2013) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ซึ่ งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอยูใ่ นระดับ “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ” (ระดับ 5 ดาว) ต่อเนื่อง 4 ปี
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ บริ หารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2555 ซึ่ ง
ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังนี้

หน้ำ 78

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุ น้ และเคารพสิ ทธิ แห่งความเป็ นเจ้าของ ตระหนักถึง
หน้าที่ในการดูแลปกป้ องคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายให้ได้รับสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ปฏิบตั ิต่อผู ้
ถือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
นอกจากนี้ยงั คานึงถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิ ทธิ หรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ สนับสนุนและ
ส่ งเสริ มผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน
ของผูถ้ ือหุ น้ ได้แก่
- สิ ทธิ ในความเป็ นเจ้าของหุ น้ การซื้ อขายและการโอนหุน้
- สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
- สิ ทธิ ในการมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
- สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนน การร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั
- สิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิ ทธิ ในการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
- สิ ทธิ ในการแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
- สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิ ที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
- สิ ทธิ ในการได้รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันในการรับซื้ อหุน้ คืนโดยบริ ษทั
- สิ ทธิ ในการรับทราบข้อมูล ผลการดาเนินงาน นโยบายการบริ หารงานอย่างสม่าเสมอและทันเวลา รวมถึง
การรับทราบข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้ อขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญ ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมผู ้
ถือหุ น้ รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรกของบริ ษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อประชุมสามัญประจาปี
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม จานวนการถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
และข้อมูลที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ น้ โดยจัดส่ งเป็ นรู ปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมเผยแพร่ ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website
ของบริ ษทั (http://www.icc.co.th)
นอกเหนือจากสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ น้ แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่ถกู ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและทัว่ ถึง และ
ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้

1.1 การจัดประชุ มผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้แจง
และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสื อนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สะดวกต่อการเดินทาง

หน้ำ 79

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นประจาทุกปี ภายใน 120 วัน นับ
แต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ประชุมในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และไม่เป็ น
อุปสรรคในการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ น้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการติดตาม ดูแลผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั และหากมีความจาเป็ นเร่ งด่วน ต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษ เป็ นเรื่ องที่อาจกระทบหรื อเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ กฎเกณฑ์ หรื อกฎหมายที่ใช้บงั คับ ซึ่ งต้องได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ จะเรี ยก
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เป็ นกรณี ไป ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิตามแนวทางการจัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ตามคู่มือ AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อย่างเคร่ งครัด
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
ณ โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่จดั ประชุมเป็ นประจาทุกปี เพื่อไม่ให้ผถู ้ ือหุ น้ สับสนและสามารถ
เดินทางไปร่ วมประชุมได้ง่าย พร้อมแนบแผนที่ สถานที่ที่ประชุมที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไปกับหนังสื อ
นัดประชุมผูถ้ ือหุ น้
ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการซื้ อหุน้ คืนและไม่มีการทาข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ ที่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษทั หรื อต่อผูถ้ ือหุน้ รายอื่น และไม่ได้กีดกันหรื อสร้างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้
สามารถติดต่อสื่ อสารระหว่างกันได้

ก่ อนการประชุ ม
1. บริ ษทั ฯ แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถวางแผนจัดตารางเวลาในการเข้าร่ วมประชุม
พร้อมเผยแพร่ ผา่ น website ของบริ ษทั
2. บริ ษทั ฯ จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ
ซึ่ งมีท้ งั ข้อเท็จจริ งพร้อมคาชี้แจง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ เพื่อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุในหนังสื อนัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทราบ หรื อเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่ งเกินกว่ามาตรฐาน
กาหนด เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาล่วงหน้า ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจาปี งบการเงิน
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ แผนที่สถานที่จดั ประชุม พร้อม
คาอธิ บายเอกสารและหลักฐานที่จาเป็ นที่ผถู ้ ือหุ น้ ต้องนามาแสดง และวิธีการเข้าร่ วมประชุมเพื่อรักษาสิ ทธิ รวมทั้ง
ข้อบังคับในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีขอ้ มูลครบถ้วนเพียงพอให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ (ข้อมูลในแต่ละวาระสามารถดูได้จากหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่เผยแพร่
ผ่าน website ของบริ ษทั ) อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนังสื อนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไทยติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุม 12 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 8 - 10 เมษายน 2558
นอกจากนี้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ทา และปฏิบตั ิตามประกาศของ
กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งมี 3 แบบ คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ ง
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3. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการประชุม ส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและตั้งคาถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ น้ รวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั มีสิทธิ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ และ / หรื อ
เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2559 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม ตั้งแต่วนั ที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดยให้จดั ทาเป็ นหนังสื อส่ งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอน โดยเผยแพร่ ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และ website ของบริ ษทั เมื่อครบกาหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคาถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่ งผ่าน E - mail : iccset@icc.co.th หรื อโทรสารของบริ ษทั : 0-0294-1155
โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่ งคาถามล่วงหน้าอย่างชัดเจนไว้ ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ พร้อมเผยแพร่ บน
website ของบริ ษทั

ระหว่ างการประชุ ม
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ และให้ความสาคัญต่อการประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยถือเป็ นหน้าที่ที่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผูบ้ ริ หารจะต้องเข้าร่ วมประชุมทุกครั้ง
เพื่อพบปะและเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั พร้อมตอบคาถามของผูถ้ ือหุน้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 กรรมการบริ ษทั
เข้าร่ วมประชุมครบ 11 ท่าน ซึ่ งรวมประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด เข้าร่ วม
ประชุมครบทุกท่าน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง เข้าร่ วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการบริ หาร ฝ่ ายจัดการ กรรมการผูอ้ านวยการ และ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน เข้าร่ วมประชุม และมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมด้วย รวมทั้งมีการบันทึก
รายชื่อพร้อมตาแหน่งของคณะกรรมการทุกคณะ และผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้ในรายงานการประชุม
ซึ่ งสามารถดูจากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ที่เผยแพร่ ใน website ของบริ ษทั
2. บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่ มการประชุมประธานที่ประชุม
ได้ช้ ีแจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนเสี ยง และนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่ลงมติในแต่ละวาระตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั พร้อมชี้แจงวิธีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมทุกราย
ซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น
และสรุ ปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสี ยงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสี ยง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน มีการบันทึกวิธีการ
ลงคะแนนและนับคะแนน จานวนคะแนนเสี ยงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสี ยง และบันทึกคาถามและคาตอบของ ผูถ้ ือหุน้ ไว้ในรายงานการประชุม
ในปี ที่ผา่ นมาประธานกรรมการบริ หาร ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ซักถาม
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3. คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
รวดเร็ ว มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล และมีการใช้บตั ร
ลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนน
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง
เพื่ออานวยความสะดวกและรวดเร็ ว แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม
การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ จะกระทาโดยเปิ ดเผย มีบตั รลงคะแนนเสี ยงแจกให้ผถู ้ ือหุ น้ ลง
คะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกคนที่มาประชุม การนับคะแนนเสี ยงจะนาคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงมาหัก
ออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยใช้ระบบ
Barcode ในการนับคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสี ยงแต่ละวาระผ่านทาง Projector ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระ มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั วีระลอว์ ออฟฟิ ศ
จากัด ซึ่ งเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ร่ วมตรวจนับคะแนนเสี ยง และตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระ
เพื่อความโปร่ งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั และมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั คอยสังเกตการณ์ร่วม
อยูด่ ว้ ย พร้อมเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม หากผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยหรื อข้อโต้แย้ง
การลงคะแนนเสี ยงดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม
ในปี 2558 การลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ
วาระ

1-7

เห็นด้วย
ราย

หุน้

160

239,863,673

ไม่เห็นด้วย
%
100.00

ราย

หุน้

-

-

งดออกเสี ยง
%
-

ราย

หุน้

-

-

%
-

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผถู ้ ือหุน้ มาเพิ่ม 5 ราย และก่อนเข้าวาระที่ 2 มีผถู ้ ือหุ น้ มาเพิ่ม 1 ราย และก่อนเข้าวาระที่ 8 อื่นๆ
(ไม่มีการลงมติ) มีผถู ้ ือหุน้ มาเพิ่มอีก 1 ราย รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ที่เผยแพร่ ใน website
ของบริ ษทั
นอกจากนี้ ก่อนเข้าวาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ได้แจ้งจานวนผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้า
ร่ วมประชุมใหม่ทุกครั้ง
4. บริ ษทั ฯ ดาเนินการประชุมเรี ยงตามลาดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระ
หรื อพิจารณาวาระอื่นนอกเหนื อจากที่ได้กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดย
ไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
5. นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกวีดีทศั น์ภาพการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม และได้
เผยแพร่ ผา่ น website ของบริ ษทั (http://www.icc.co.th)
6. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ กาหนดวาระการประชุมไว้เป็ นเรื่ องๆ อย่างชัดเจน มี
รายละเอียดและข้อเท็จจริ งที่ครบถ้วนและเพียงพอ วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมระบุ
อยูใ่ นหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้
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- วาระเกี่ยวกับการจัดสรรกาไร ได้แยกเป็ นแต่ละวาระ
• วาระจ่ายเงินปันผล และวาระจัดสรรเงินสารองต่างๆ
- วาระเกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่ องการเลือกตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนออกเป็ นแต่ละวาระ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สาคัญ ได้ แก่
• การจ่ ายเงินปันผล : บริ ษทั ฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกาไร อัตราเงินปันผลที่
เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั มีการเปรี ยบเทียบเงิน
ปันผลที่จ่ายระหว่างปี ปัจจุบนั กับปี ที่ผา่ นมา พร้อมระบุวนั กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รับเงินปันผล และวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ และวันที่จ่ายเงินปั นผล
• การแต่ งตั้งกรรมการบริษทั : บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยง เลือกตั้ง
กรรมการเป็ นรายคน โดยมีขอ้ มูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง มีชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นระบุไว้ชดั เจน แยกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั ทัว่ ไป
(หากเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ) และการเข้าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและประเภทของกรรมการที่เสนอ (ตามข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม) โดยได้ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรอง
จากคณะกรรมการสรรหา
กรณี เป็ นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ บริ ษทั ฯ ยังได้เสนอข้อมูลการ
เข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา และจานวนวาระ / ปี ที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ด้วย
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามข้อ 3. ก่อนการประชุม
(สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ) หน้า 96 ในแบบ 56-1 นี้
• ค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริ ษทั ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี มีการกาหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
บริ ษทั ฯ เสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกรู ปแบบให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิเป็ นประจา
ทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการทุกรู ปแบบ ระบุอยูใ่ นหน้า 68-69 ในแบบ 56-1 นี้ นอกจากนี้ยงั แจ้งให้ทราบว่าในปี ที่ผา่ นมาวงเงินที่ได้รับ
อนุมตั ิเป็ นจานวนเงินเท่าไร และจ่ายจริ งเป็ นเท่าไร จ่ายในรู ปแบบใด รวมทั้งมีการสรุ ปจานวนเงินที่จ่ายให้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะผูบ้ ริ หารเป็ นรายบุคคลในแบบ 56 - 1
• การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี : บริ ษทั ฯ เสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ที่สงั กัด ประสบการณ์ความสามารถของผูส้ อบบัญชี ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
จานวนปี ที่ทาหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผูส้ อบบัญชี และค่าบริ การของผูส้ อบบัญชี พร้อมข้อมูลเปรี ยบเทียบ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีระหว่างปี ปัจจุบนั กับปี ที่ผา่ นมา โดยได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรรมการตรวจสอบ
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หลังการประชุ ม
1. คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนน
เสี ยงผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันถัดจากวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ และเผยแพร่ ผา่ น website
ของบริ ษทั รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ พร้อมประสานงานกับนายทะเบียนบริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกันตามสิ ทธิ อย่างครบถ้วน
2. จัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน
ตรงตามข้อเท็จจริ ง มีการบันทึกรายชื่ อพร้อมตาแหน่งของกรรมการทุกคณะที่เข้าร่ วมประชุม บันทึกประเด็น
คาถามคาตอบ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจานวนคะแนนเสี ยงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง และส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน
14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมเผยแพร่ ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริ ษทั เพื่อ
เป็ นช่องทางให้ผถู ้ ือหุน้ ตรวจสอบข้อมูล โดยไม่ตอ้ งรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

1.2 โครงสร้ างการถือหุ้น
1. ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะถือหุน้
ของบริ ษทั รวมกันเท่ากับ 6.73% ซึ่ งไม่เกิน 25% ของหุน้ ที่ออกจาหน่ายแล้วของบริ ษทั และสัดส่ วนการถือหุ น้
ของหุน้ Free Float เท่ากับ 38.53% ซึ่ งมากกว่า 25% ของหุน้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมด
2. บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ แบบไขว้ แต่การถือหุ น้ ไขว้ดงั กล่าวไม่มีลกั ษณะเป็ นการถือหุ น้ ไขว้
ระหว่างกันที่ขดั หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่ องการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
อีกทั้งบริ ษทั ฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้ องกันการครอบงากิจการที่จะทาให้ฝ่ายจัดการหรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมใช้เป็ นเกราะป้ องกันตนเอง ในกรณี ที่มีการบริ หารงานขาดประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่โปร่ งใส โดยในปี 2558
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องที่ทาธุรกิจคล้ายหรื อเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ น้ ไขว้
ระหว่างกัน ตามหน้า 7-8 ในแบบ 56-1 นี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ ผา่ น website ของบริ ษทั

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความเคารพต่อสิ ทธิ แห่ งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุ น้ ให้ความสาคัญและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
ทุกรายอย่างเสมอภาค สร้างความเท่าเทียมกันในผูถ้ ือหุ น้ ทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งไม่วา่ จะ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย หรื อผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องต่างๆ
ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ และมัน่ ใจได้วา่ สิ ทธิ ของตนจะได้รับความคุม้ ครองปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
และการอานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ ดังนี้

2.1 การใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น
1. การกาหนดสิ ทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุม เป็ นไปตามจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ ถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ มีสิทธิ
เท่ากับหนึ่ งเสี ยง และมีหุน้ ประเภทเดียวคือหุน้ สามัญ

หน้ำ 84

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

2. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ มีกระบวนการและช่องทางเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่ อง โดยเผยแพร่ ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริ ษทั รายละเอียดของปี 2559 ดูจาก
ข้อ 3. ก่อนการประชุม (สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ) หน้า 96 ในแบบ 56-1 นี้
3. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 บริ ษทั ฯ จัดส่ งหนังสื อนัด
ประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่ งวันที่ 3 เมษายน 2558 เพื่ออานวยประโยชน์ให้ผถู ้ ือหุน้
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติ และผูล้ งทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรี ยมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรี ยมการมอบ
ฉันทะในกรณี ที่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
ซึ่ งการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 วันที่ 25 เมษายน 2559 บริ ษทั ฯ จะจัดส่ ง
หนังสื อนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่ งวันที่ 1 เมษายน
2559 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจาปี งบการเงิน หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอน
การมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ และแผนที่สถานที่จดั ประชุม ซึ่ งมีขอ้ มูลครบถ้วน
เพียงพอให้ผถู ้ ือหุ น้ จัดเตรี ยมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
บริ ษทั ฯ อานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติ โดยจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมเป็ นภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบการประชุมผูถ้ ือหุ น้
ทั้งหมดที่มีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลที่บริ ษทั ฯ ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ ในรู ปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน
website ของบริ ษทั (http://www.icc.co.th) ล่วงหน้าก่อนส่ งเอกสาร 30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วนั ที่
24 มีนาคม 2558 เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ ว
มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น
4. บริ ษทั ฯ อานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุมแทน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนมีส่วนร่ วมในการพิจารณา และออกเสี ยงลงคะแนนในกิจการ
ต่างๆ ของบริ ษทั ตามระเบียบวาระการประชุม โดยได้ส่งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
รวมถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กาหนดเงื่อนไขซึ่ งทาให้ยากต่อการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั เข้า
ประชุมแทน เพื่อเป็ นตัวแทนรักษาสิ ทธิ ของตนได้ โดยบริ ษทั ฯได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสี ยในวาระ
การประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ไว้ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม และสามารถดูขอ้ มูลเกี่ยวกับ
กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ได้จากรายงานประจาปี ของบริ ษทั ที่ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อนัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริ ษทั ส่ งให้พร้อมหนังสื อนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้
หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ น้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และสามารถ Download หนังสื อ
มอบฉันทะที่ได้จดั ทาและปฏิบตั ิตามประกาศของกระทรวงพาณิ ชย์จาก website ของบริ ษทั (http://www.icc.co.th)
ซึ่ งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้
คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ ) โดยสามารถเลือกแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ ง
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ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
ราย

หุน้

% (หุน้ )

1,979

290,633,730

100.00

161

240,891,163

82.88

เข้าประชุมด้วยตนเอง

68

29,461,973

10.13

มอบฉันทะ

93

211,429,190

72.75

- มอบให้กรรมการตรวจสอบ

8

4,597,690

1.58

- มอบให้ผอู ้ ื่น

85

206,831,500

71.17

ผูถ้ ือหุ น้ ตามทะเบียนรวม
ผูถ้ ือหุ น้ เข้าประชุม

5. บริ ษทั ฯ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่ วมประชุม โดยมีอากรแสตมป์ สาหรับติด
หนังสื อมอบฉันทะไว้บริ การผูถ้ ือหุ น้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะ
6. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็ นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ย
กว่า 2 ชัว่ โมง และให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่ มประชุมไปแล้ว มีสิทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนน
ในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิ ในการออกเสี ยงเป็ นต้นไป

2.2 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
วัฒนธรรมที่ดีอนั ยาวนานวัฒนธรรมหนึ่ งของบริ ษทั ก็คือ การยึดถือว่าบริ ษทั ฯ เป็ นของส่ วนรวมไม่ได้
เป็ นของผูใ้ ดผูห้ นึ่ง ดังนั้นหน้าที่สาคัญหน้าที่หนึ่ งของพนักงานบริ ษทั ทุกคนในทุกระดับ คือ ช่วยกันตรวจตรา
ดูแลป้ องกันไม่ให้มีการนาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้โดยมิชอบ ไม่วา่ โดยผูใ้ ด โดยระลึกถึงหน้าที่ดงั กล่าวมาเป็ น
เวลาช้านาน ทาให้หน้าที่น้ ีฝังรากลึกในสานึกของพนักงานทุกระดับ
การตระหนักในหน้าที่ดงั กล่าวทาให้การบริ หารงานของบริ ษทั มีลกั ษณะเป็ นการบริ หารโดยคณะ
บุคคลเกือบทั้งหมดมาหลายทศวรรษ โดยมีการประชุมหารื อร่ วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสาย
งานอยูต่ ลอดเวลา การดาเนินงานในลักษณะดังกล่าวทาให้ผบู ้ ริ หารท่านใดท่านหนึ่ งไม่สามารถก่อความเสี ยหายที่มี
นัยสาคัญต่อบริ ษทั ได้ดว้ ยการกระทาการตามลาพัง โดยปราศจากความรอบคอบ
นอกจากการบริ หารงานโดยคณะบุคคล บริ ษทั ได้ยึดหลักปฏิบตั ิตาม ISO 9001 : 2008 อย่างเคร่ งครัด
โดยยึดหลักความโปร่ งใสของการจัดการและการตัดสิ นใจ ซึ่ งทาให้บริ ษทั ฯ มีธรรมาภิบาลที่ดีในทุกด้าน ลักษณะ
การทางานของบริ ษทั ส่ งผลให้บริ ษทั มีประสิ ทธิ ผลด้านการควบคุมภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน รายละเอียดดูจาก หน้า 91-92
ในแบบ 56-1 นี้ อีกทั้งได้กาหนดไว้ในจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ และกาหนด
ไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ในปี 2558 ที่ผา่ นมา กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด
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แบบ 56-1

2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์และการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร โดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานซึ่ งอยูใ่ นหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ช่วง 1 เดือน
ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ยกเว้นการซื้ อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่ งไม่เกี่ยวเนื่ องจากข้อมูลภายใน
ดังกล่าว
ในปี 2558 กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในช่วงที่หา้ มการซื้ อขาย
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะเป็ นวาระประจาในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ ดาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คานึงถึงประโยชน์สูง
สุ ดของบริ ษทั การกาหนดราคาเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็ นธรรมเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก จัดวาง
ระบบการปฏิบตั ิดว้ ยความโปร่ งใส ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยกาหนดเป็ น
นโยบายหนึ่งในการกากับดูแลกิจการที่ดี และกาหนดไว้ในจริ ยธรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล
การทารายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ฯ ดาเนินการตามขั้นตอนการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า ได้แจ้งและเปิ ดเผยต่อที่ประชุม
โดยระบุชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการกาหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผลความ
จาเป็ นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริ หาร
และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้ออกจาก
ห้องประชุม และไม่ได้ออกเสี ยงในวาระนั้นๆ และได้เปิ ดเผยการทารายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริ ษทั
(http://www.icc.co.th) นอกจากนี้ ยังได้จดั ทารายการสรุ ปไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) ของบริ ษทั
และการทารายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 3.88 %
หรื อเทียบกับรายจ่ายรวมเท่ากับ 11.17 % ซึ่ งน้อยกว่าร้อยละ 25
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจากัดการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินกับบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั ย่อย โดยการให้กยู้ ืมเงินหรื อค้ าประกันเงินกูต้ ามสัดส่ วนการถือหุน้ ที่เป็ นไปตาม
สัญญาร่ วมทุน และได้เปิ ดเผยการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของปี 2558 หน้า 129-131 ในแบบ 56-1 นี้ รวมทั้งมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่ งใส
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แบบ 56-1

ในปี 2558 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ไม่มีการทารายการเกี่ยวโยงกันหรื อซื้ อขายทรัพย์สินที่เป็ นการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ ดูแลการซื้ อขายสิ นทรัพย์ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. เรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ โดยในการทารายการดังกล่าว กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ เพื่อให้เกิดความ
โปร่ งใสและเป็ นธรรม

3. การคานึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและเคารพในสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ โดยคานึงถึงสิ ทธิ ตามกฎหมาย
หรื อข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ สิ ทธิ ดงั กล่าวได้รับการคุม้ ครองและการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และ
เท่าเทียมกัน จึงได้กาหนดนโยบายเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคานึงถึง
ชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ต่อต้านการทุจริ ต การคอร์รัปชัน่ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิ ทธิ มนุษยชน
คานึงถึงการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจที่ร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน อันจะนาไปสู่ การทาธุรกิจที่ยงั่ ยืน
และได้กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิไว้ในจริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า สิ ทธิ ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะได้รับการคุม้ ครองดูแลอย่างเป็ นธรรมทุกฝ่ าย และปฏิบตั ิดว้ ยความเสมอภาค
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเผยแพร่ ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกระดับผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริ ษทั (http://www.icc.co.th) เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้เงินกู้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนของกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในการทาหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ด้วยจิตสานึก
ที่ดีและเผยแพร่ ให้กบั กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับผ่าน Intranet และ Website ของบริ ษทั
และกรณี ที่เกิดความเสี ยหายบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ จะร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข และกาหนด
มาตรการที่เหมาะสมเป็ นประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย
บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อสื่ อสาร ร้องเรี ยน เสนอแนะ ผ่าน “ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์”
โทร. 0-2294-4999 E-mail : service@icc.co.th บริ ษทั ฯ กาหนดให้ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์รายงานข้อร้องเรี ยน และ
ข้อเสนอแนะของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ต่อไป ข้อร้องเรี ยนดังกล่าวถือเป็ นความลับของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้จดั ทารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดั ทา
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2558 ของบริ ษทั เพิ่มอีก 1 เล่ม โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของแบบ 56-1 นี้ ตามเอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ การต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2558 ของ
บริ ษทั ตามเอกสารแนบ 5 ในแบบ 56-1 นี้
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แบบ 56-1

ในปี 2558 มีขอ้ ร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสของผูก้ ระทาความผิดอันเกิด
จากการทุจริ ต ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบบริ ษทั นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ รวม 4 เรื่ อง โดยอยูร่ ะหว่างตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งและตั้งคณะกรรมการสอบสวน 3 เรื่ อง และดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริ งแล้วเสร็ จ 1 เรื่ อง ซึ่ งเป็ นกรณี
เข้าข่ายทุจริ ตและไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบบริ ษทั โดยมีมลู ค่าไม่เป็ นสาระสาคัญ และพนักงานได้รับการลงโทษให้ออก
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ฯให้ความสาคัญการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริ งจัง
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ สู่การขอการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ จาก สมาคมส่ งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดทาข้อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ได้จดั เตรี ยมคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด เพื่อยื่นขอการรับรองภายในปี 2559 รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2558 ของบริ ษทั
ในปี 2558 ไม่ปรากฏข้อร้องเรี ยนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ

4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ทันเวลา ตาม
กฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงาน
ตามเหตุการณ์ ซึ่ งมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
โดยเปิ ดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ช่องทางการเผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทัว่ ถึง เท่าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ มีเว็บไซต์ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อนาเสนอและ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั ที่ทนั เหตุการณ์ เป็ นช่องทางในการสื่ อสารข้อมูลกับผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุน
นอกเหนือจากการใช้เป็ นเครื่ องมือทางการตลาด
1. คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทารายงานทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่ งใส
ตามที่ควร ในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป บันทึกบัญชีดว้ ยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทางบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดาเนินงานที่เป็ นจริ งของบริ ษทั และเน้นใน
ด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผูส้ อบบัญชีที่มีความรู ้ ความชานาญ มีความเป็ น
อิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มีคาอธิ บาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปในการใช้งบการเงิน
บริ ษทั ฯ จัดส่ งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กาหนด และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส โดยเผยแพร่ ท้ งั
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริ ษทั
(http://www.icc.co.th)
อีกทั้งได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อการจัดทารายงานทางการเงิน ตาม
หน้า 132 ในแบบ 56-1 นี้
ในปี ที่ผา่ นมางบการเงินของบริ ษทั ได้รับการรับรอง โดยไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
นาส่ งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสัง่ แก้ไขงบการเงิน
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2. ข้อมูลที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ได้
จัดทาและเปิ ดเผยชัดเจน ครบถ้วน ทุกข้อตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 เพื่อประโยชน์สาหรับผูถ้ ือหุ น้ ในการพิจารณาตัดสิ นใจ รายละเอียดข้อมูล
แต่ละหัวข้อ ตามแบบ 56-1 และรายงานประจาปี ของบริ ษทั โดยได้เผยแพร่ ผา่ น website ของบริ ษทั
ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ไม่ถกู ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดาเนินการเรื่ องเปิ ดเผยข้อมูล
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
3. บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักการกากับดูแลกิการ 5 หมวด จริ ยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเผยแพร่ ผา่ น website
ของบริ ษทั
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายงานผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ ผา่ นรายงานประจาปี แบบแสดง
รายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ website ของบริ ษทั
4. คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการดูแลสังคมและสิ่ งแวดล้อม และส่ งเสริ มสนับสนุน
ให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ตามเอกสารแนบ 5 ในแบบ 56-1 นี้ ของบริ ษทั
5. บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยการทารายการระหว่างกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิ ดเผยชื่อบุคคลที่ทารายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา
และมูลค่าของรายการ พร้อมกาหนดแนวทางปฏิบตั ิอย่างชัดเจนและยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตาม
ปกติธุรกิจการค้า เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์
สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ รายละเอียดดูจากรายการระหว่างกันหน้า 125-128 และข้อ 2.4 ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หน้า 102-103 ในแบบ 56-1 นี้
6. บริ ษทั ฯ มีมาตรการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็ นนโยบายให้กรรมการ
และผูบ้ ริ หาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะรายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั และรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดูจาก การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน หน้า 91-92 และ
101-103 ในแบบ 56-1 นี้ โดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
7. บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความโปร่ งใสเท่าเทียมกันและทัว่ ถึง สามารถเข้าถึง
ข้อมูลอย่างสะดวก เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผลู ้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบโดยผ่านช่องทางและสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน website
ของบริ ษทั (http://www.icc.co.th) รวมถึงเผยแพร่ การถือหุน้ ในบริ ษทั ต่างๆ และนาเสนอข่าว (Press Release)
ที่เกี่ยวข้องกับรายงานฐานะการเงินของบริ ษทั ผ่าน website ของบริ ษทั ด้วย
8. งานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์ บริ ษทั ฯ มีหน่วยงานสานักงานเลขานุการคณะกรรมการ ทาหน้าที่งานด้านผูล้ ง
ทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ ในการให้ขอ้ มูลและข่าวสารตามที่นกั ลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ :
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คุณดวงฤดี มิลินทางกูร
เลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155
E-mail : duangm@icc.co.th
หรื อ
คุณธัญลักษณ์ วรรธนะกุลโรจน์
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155
E-mail : iccset@icc.co.th
และได้เผยแพร่ ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่านข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ใน website ของ
บริ ษทั (http://www.icc.co.th)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็ นประจาทุกปี ในสถานที่ทา
การของบริ ษทั เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ซกั ถามข้อมูลต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริ หารร่ วม
ประชุมชี้แจง
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน
“นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 7 ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ เพื่อพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์ โดยมีประธานกรรมการบริ หารร่ วมต้อนรับให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับกิจการ และผลประกอบการของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดทาหนังสื อสรุ ปข้อมูลประวัติ และผล
ประกอบการของบริ ษทั แจกให้กบั นักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่มาร่ วมงาน ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจาก
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ โดยบริ ษทั ฯ จะนามาปรับปรุ งพัฒนาและขยายผลเพื่อจัดเป็ นประจาทุกปี และได้เผยแพร่
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริ ษทั (http://www.icc.co.th)
9. นอกเหนื อจากการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินหรื อสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกาหนดอย่างเคร่ งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้ ผ่านรายงานประจาปี แบบ 56-1 และ website ของบริ ษทั และปรับปรุ งข้อมูลบน website
ให้เป็ นปัจจุบนั ตลอดเวลา
1. เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และ
หน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจานวนครั้งในการเข้า
ประชุม ตามหน้า 61-62 และหน้า 151-164 ตามลาดับ ในแบบ 56-1 นี้
และได้เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ผ่าน website ของบริ ษทั (http://www.icc.co.th)
2. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้งรู ปแบบ ลักษณะ และจานวน
ค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับ หน้า 68-70 ในแบบ 56-1 นี้
3. เปิ ดเผยการถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ หน้า 65 ใน
แบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ ผา่ น website ของบริ ษทั
4. โครงสร้างการถือหุน้ มีการเปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรกของบริ ษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อประชุมสามัญประจาปี หน้า 56-57 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ ผา่ น website ของบริ ษทั
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5. เปิ ดเผยโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั หน้า 64 ในแบบ 56-1 นี้
นอกจากนี้ ยังเปิ ดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หน้า 37 - 43 ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั หน้า 7 - 8 ในแบบ 56-1 นี้
และได้เผยแพร่ ผา่ น website ของบริ ษทั
6. เปิ ดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 - 8 ในแบบ 56-1 นี้
7. เปิ ดเผยลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ
แข่งขัน รวมทั้งสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษทั และส่ วนแบ่งทางการตลาด
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 9 - 39 ในแบบ 56-1 นี้
8. เปิ ดเผยผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ไม่ใช่การเงินโดยวัดผลจากระดับความพึงพอใจของลูกค้าใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริ การให้กบั ลูกค้า ตามรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2558 (เอกสารแนบ 5)
9. เปิ ดเผยความเสี่ ยงในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ลักษณะความเสี่ ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้ง
แนวทางในการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยง ตามปัจจัยความเสี่ ยง หน้า 40 - 45 ในแบบ 56-1 นี้ และ
เผยแพร่ ผา่ น website ของบริ ษทั
10. เปิ ดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน
ส่ วนต่างๆ 5 ส่ วน ตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ตามการควบคุมภายใน และการบริ หารการจัดการ
ความเสี่ ยง หน้า 121 - 124 พร้อมรายงานการกากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้า 124 และรายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล หน้า 118 ในแบบ 56-1 และเผยแพร่ ผา่ น website
ของบริ ษทั
11. เปิ ดเผยงบการเงินของบริ ษทั ทุกไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่ ผา่ น website
ของบริ ษทั และสามารถดาวน์โหลดได้
12. เผยแพร่ รายงานประจาปี ของบริ ษทั ย้อนหลัง 10 ปี และแบบ 56-1 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริ ษทั และสามารถดาวน์โหลดได้
13. เปิ ดโอกาสให้บุคคลทัว่ ไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านสานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
และเลขานุการบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่งานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์ และเผยแพร่ ผา่ น website ของบริ ษทั
14. เปิ ดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารตามหน้า 115
ในแบบ 56-1 นี้
15. เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั และเผยแพร่ ผา่ น website ของบริ ษทั
16. เผยแพร่ ขอ้ บังคับ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริ ษทั ผ่าน website ของบริ ษทั
17. เผยแพร่ กฎบัตร กาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของคณะ
กรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผ่าน website ของบริ ษทั

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการชี้แนะทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั ติดตามดูแลการทางาน
ของฝ่ ายจัดการ จัดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน พร้อมจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
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แจกให้กบั กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน กากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้
พร้อมดูแลให้บริ ษทั มีการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย
ในปี ที่ผา่ นมา ไม่ปรากฏบริ ษทั ฯ
- มีการกระทาที่ขดั ต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทาผิดด้านการทุจริ ต หรื อกระทาผิดจริ ยธรรม
- มีกรณี ที่กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารลาออก เนื่องจากประเด็นการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
- มีกรณี เกี่ยวกับชื่อเสี ยงในทางลบของบริ ษทั เนื่องจากความล้มเหลวในการทาหน้าที่สอดส่ องดูแลของ
คณะกรรมการ

1. โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
7 ท่าน (ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ 5 ท่าน)
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
4 ท่าน
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งด้านการบริ หารการจัดการ การตลาด กฎหมาย และบัญชีการเงิน ไม่จากัดเพศ และ
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หาร 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่
บริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการ
ถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ตามหน้า 61, 72 ในแบบ 56-1 นี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่ งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด คิดเป็ น 45% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนมาก
กว่ามาตรฐานข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน กาหนดไว้ 1/3 = 33.33% และคณะกรรมการบริ ษทั ยัง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิงจานวน 1 ท่าน
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่ งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กาหนด โดยกรรมการ
อิสระของบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั นิยาม “กรรมการอิสระ” ระบุอยูใ่ นแบบ 56-1 และเอกสารแนบหนังสื อบอกกล่าวเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 และเผยแพร่ ผา่ น website ของบริ ษทั (http://www.icc.co.th)
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามารถจากหลาก
หลายวิชาชีพ มีวิสยั ทัศน์ เป็ นผูม้ ีคุณธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน มีประธานกรรมการบริ หาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ ายจัดการ ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีหน้าที่ดูแลการ
ดาเนินธุรกิจบริ หารกิจการงานของบริ ษทั และการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและ
สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
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กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็ นผูส้ รรหาและกลัน่ กรองบุคคลที่เหมาะสม โดยมี
กระบวนการสรรหาที่ชดั เจน และโปร่ งใส คณะกรรมการสรรหา จัดทาตารางความรู ้ ความชานาญเฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจน ความรู ้ ความชานาญ เฉพาะด้านของกรรมการเป็ นรายบุคคล
เพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม
ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีวาระการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับของบริ ษทั
และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก

จานวนบริษัททีก่ รรมการบริษัทไปดารงตาแหน่ ง
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการบริ ษทั ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุน้ ในบริ ษทั และรายละเอียด
ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริ ษทั อื่นหน้า 165 - 168 ในแบบ 56-1 นี้ ซึ่ งปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มี
กรรมการบริ ษทั จานวน 2 ท่าน ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 บริ ษทั แต่บริ ษทั ฯ มัน่ ใจ
ว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริ ษทั ทั้ง 2 ท่าน ได้อุทิศเวลาในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้กบั บริ ษทั อย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอทุกครั้ง และทาคุณ
ประโยชน์แก่บริ ษทั มาโดยตลอด

การไปดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัททีบ่ ริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ในบริ ษทั อื่น
ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ที่บริ ษทั อื่นของกรรมการบริ ษทั กรรมการ
ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์มีทีมผูบ้ ริ หารระดับสูงเป็ นผูพ้ ิจารณาว่า บริ ษทั อื่นนั้นประกอบธุรกิจ
อะไร มีความจาเป็ นต้องให้กรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ งในกลุ่มเข้าไปเป็ นตัวแทนของ
กลุ่มในฐานะผูร้ ่ วมลงทุนหรื อตามสัญญาร่ วมทุนหรื อไม่ หากจาเป็ นต้องส่ งจะพิจารณากรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร
ในกลุ่มที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีความชานาญในธุรกิจนั้นๆ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั ยังกาหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูอ้ านวยการ
ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงาน
และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการซึ่ งมีความเป็ นอิสระมิได้เป็ นผูบ้ ริ หาร และไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ
ประธานกรรมการบริ หาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริ หารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่ ง
กันและกัน โดยประธานกรรมการบริ ษทั ได้แสดงบทบาทของผูน้ า และเป็ นผูค้ วบคุมการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกคนมี
ส่ วนร่ วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนา ดูแล การดาเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงาน
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หรื อธุรกิจประจาของฝ่ ายจัดการ กรรมการผูอ้ านวยการและประธานกรรมการบริ หารเป็ นผูน้ าในการบริ หารงาน และ
วางแผนการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั ยัง
กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จัดทาเป็ นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะและมีระเบียบปฏิบตั ิคณะกรรมการบริ ษทั ที่กาหนดและแยกอานาจของ
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการ และเผยแพร่ ผา่ น
website ของบริ ษทั

เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มิลินทางกูร ซึ่ งเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม และผ่านการ
อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริ ษทั อีกทั้งมีการอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เป็ นผู ้
รับผิดชอบทาหน้าที่เลขานุการบริ ษทั เพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั ดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั ดูจากหน้า 66 - 67 ในแบบ 56-1 นี้

2. คณะกรรมการชุ ดย่ อย
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจในการดาเนินงานของบริ ษทั ว่ามีการดาเนินงานที่โปร่ งใส มีผกู ้ ลัน่ กรอง สอบทาน
และให้คาแนะนาอย่างรอบคอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทาหน้าที่ดงั กล่าว และรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ ปัจจุบนั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็ นอิสระกัน เพื่อช่วยในการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษทั รายละเอียดดูจากหน้า 74 - 83 ในแบบ 56-1 นี้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทากฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง ขอบเขต
อานาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อยและ
ฝ่ ายจัดการไว้อย่างชัดเจน พร้อมเผยแพร่ ผา่ น website ของบริ ษทั
โครงสร้างคณะกรรมการ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดดูจากหน้า 61 - 62 ใน
แบบ 56-1 นี้
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั ไม่ได้เป็ นกรรมการอิสระ แต่
ทุกท่านเป็ นกรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทาหน้าที่ดงั กล่าวมาเป็ นระยะเวลานาน
อีกทั้งได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต และไม่ออกเสี ยงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสี ย

3. บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3.1 ภาวะผู้นา และวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตาม
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเป็ นฝ่ ายจัดการเป็ นผูด้ ูแล
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และปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กาหนด พร้อมกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่ งมีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับ
ฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินงานของบริ ษทั โดยมีส่วนร่ วมในการกาหนด
วิสยั ทัศน์ / พันธกิจของบริ ษทั เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและ พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
และได้พิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี รายละเอียดดูจาก หน้า 2 - 5 ในแบบ 56-1 นี้

3.2 การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้แจกให้กบั กรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางเดียวกันในการปฏิบตั ิตนในการดาเนินธุรกิจ และเป็ นหลักยึดในการ
ทางาน และได้เผยแพร่ ผา่ นระบบ Intranet และ Website ของบริ ษทั
อีกทั้งคณะกรรมการบริ ษทั จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทาง
การเงินเสนอไว้ในแบบ 56-1 นี้
นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการติดตามและประเมินการกากับดูแลกิจการด้วยการจัด
ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั ด้านธรรมาภิบาล ในการดาเนิน
กิจการต่างๆ ให้บรรลุความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่กาหนดไว้

3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั มีการพิจารณาเรื่ องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการกาหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วย
ความมีเหตุมีผล เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน
หน้า 125 - 131 ในแบบ 56-1 นี้
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ห้ามทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อ ก.ล.ต. และส่ ง
สาเนาให้เลขานุการบริ ษทั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งต่อไป
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
รายละเอียดดูจาก การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน หน้า 91 - 92 ในแบบ 56-1 นี้
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3.4 ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดาเนินงาน การเงิน การปฏิบตั ิงาน
และการกากับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของระบบดังกล่าว รวมถึง
ระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คาแนะนาเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าได้ดาเนินการ ตามแนวทางที่กาหนดอย่าง
มีประสิ ทธิ ผล มีความเป็ นอิสระสามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดดูจาก การ
ควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความเสี่ ยง หน้า 121 - 124 ในแบบ 56-1 นี้
บริ ษทั ฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูด้ ูแล และยังว่าจ้างบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นที่ปรึ กษาดูแลคุณภาพงาน
ด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง
นายคานึง สาริ สระ PARTNER บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ประวัติ
และคุณสมบัติดูจากหน้า 170 ในแบบ 56-1 นี้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วยนายอมร อัศวานันท์ เป็ นประธานคณะกรรมการ
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายไพโรจน์ หิ รัญวงศ์สว่าง นางสาวมัญชุสา ธี รพงษ์พิพฒั น์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ นางพิธชา ภู่สุนทรศรี เป็ นกรรมการ และนางดวงฤดี มิลินทางกูร เป็ นกรรมการเลขานุการ พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าในการบริ หารความเสี่ ยงในปี 2558 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ในปี 2558 คณะกรรมการบริ หาร พิจารณาว่าจ้าง ผูเ้ ชี่ยวชาญจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึ กษาธุรกิจ
จากัด เข้ามาเป็ นที่ปรึ กษาให้แก่หน่วยงาน “Corporate System Development” เพื่อทบทวน ปรับปรุ งและพัฒนา
กระบวนการทางาน (Work Process )ในแต่ละระบบงานสาคัญๆ (Core Operation Systems) ภายใต้แนวทางที่ได้รับ
ประเมินความเสี่ ยงจากการ ทุจริ ต คอร์รัปชัน่ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั
และเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท้ งั ภายในและภายนอกบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ฯ เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน

4. การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้กรรมการบริ ษทั มีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง ยกเว้นกรณี
มีเหตุจาเป็ น และมีนโยบายสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการเข้าร่ วมประชุมและถือเป็ นหน้าที่ เพื่อรับทราบร่ วมวางนโยบาย
และตัดสิ นใจในการดาเนินงานของบริ ษทั ได้กาหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน
และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เลขานุการบริ ษทั จะส่ งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระ
การประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ให้คณะ
กรรมการบริ ษทั ทราบเรื่ อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยประธานกรรมการบริ ษทั
และกรรมการผูอ้ านวยการบริ ษทั ร่ วมกันพิจารณาเรื่ องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั สามารถ
เสนอเรื่ องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการบริ ษทั และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดย
เปิ ดเผย เลขานุการบริ ษทั จะจัดทารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะ
กรรมการบริ ษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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ในการประชุมกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง ผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ได้เข้าร่ วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริ ษทั ทุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการ
ผูอ้ านวยการหรื อเลขานุการบริ ษทั ได้ทุกเรื่ อง
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในวาระ
ที่ตนมีส่วนได้เสี ย
นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุม เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทารายงานการประชุม และจัดส่ งให้ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการ
ประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มี
ความชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ ณ สานักงานบริ ษทั และจัดเก็บใน
รู ปแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อ
สะดวกในการสื บค้นอ้างอิง
นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังเปิ ดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็ นอย่างสม่าเสมอ และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริ หาร และที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบทุกครั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและ
อภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรื อประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้
ประธานกรรมการบริ หาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบทุกครั้ง
ในปี 2558 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผบู ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุมด้วย จานวน 1 ครั้ง
ซึ่ งกรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมครบทุกท่าน
ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุม จานวน 13 ครั้ง
การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละท่าน ตามตารางหน้า 62 ในแบบ 56-1 นี้ ซึ่ งกรรมการแต่ละท่าน
เข้าร่ วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง
คณะปี ละ 1 ครั้ง โดยการประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมเรื่ อง บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุด
ย่อย ความอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความโปร่ งใส และการปฏิบตั ิตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดีของ
คณะกรรมการทั้งคณะ
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คณะกรรมการบริ ษทั แต่ละท่าน ได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองอย่างระมัดระวังและเพียงพออยู่
เป็ นประจาสม่าเสมอทุกปี มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผา่ นมา เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ผลการทางานของคณะกรรมการบริ ษทั มากยิ่งขึ้น
หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
ต่ากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุ ง
ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการ
ทุกท่านมีความเป็ นอิสระในการทาแบบประเมิน ซึ่ งผลการประเมินรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 84
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังกาหนดให้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้น
บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็ นรายบุคคลคล เนื่องจากการประเมินในรู ปแบบ
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบตั ิงานในภาพรวม ซึ่ งกรรมการแต่ละท่านสามารถนามา
พัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ หาร โดยใช้วิธีให้
กรรมการบริ หารแต่ละคนประเมินกรรมการบริ หารท่านอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อใช้สาหรับพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ หารส่ วนหนึ่ง และอีกส่ วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ส่ วนการประเมินผลงานประจาปี ของผูบ้ ริ หารสูงสุ ด (CEO) โดยการประเมินผลงานประธานกรรมการ
บริ หารเป็ นหน้าที่ของประธานกรรมการบริ ษทั และรองประธานกรรมการบริ ษทั จากผลการปฏิบตั ิงานในแต่
ละเดือนรวมทั้งผลงานด้านการขายและการทากาไรของบริ ษทั ในแต่ละปี และอีกส่ วนหนึ่งจากการประเมินของ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หารทุกท่าน ตามแบบประเมินที่บริ ษทั ฯ กาหนดขึ้น

6. ค่ าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและดาเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่ วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านนา
เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้อนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั รวม
ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณา
จัดสรร
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ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ หาร ( CEO ) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนกาหนด โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบริ หารทั้งแบบระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส และระยะยาว ซึ่ งพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั และอีกส่ วนหนึ่งจากประเมินผลงานประจาปี ของประธานกรรมการบริ หาร
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ หารในปี 2557 สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2558 ประกอบด้วย
เงินเดือน โบนัส เงินบาเหน็จ และเบี้ยประชุม รวมเป็ นเงิน 9,836,000 บาท
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกาหนด ซึ่ ง

พิจารณาจากผลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคน
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในปี 2558
รายละเอียดดูจาก หน้า 68 - 70 ในแบบ 56-1 นี้
กรณี การจัดสรรหุน้ ให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็ นปัจจัยในการรักษายึดเหนี่ยวให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงาน
มีความจงรักภักดีอยู่กบั บริ ษทั อย่างมัน่ คงถาวร อีกทั้งพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ น้ ยังมีภาระต้องเสี ยภาษีจากการรับ
โอนหุน้ จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยงั ไม่เอื้ออานวย ทาให้บริ ษทั ไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู ้ ให้กบั กรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกท่านมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ้ โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเข้าร่ วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
โดยเข้าร่ วมอบรมหลักสูตร 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) ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนา
หลักสูตรสั้นๆ อันเป็ นประโยชน์แก่การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หาร และรวม
ถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต
ในปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร เข้าอบรมหลักสูตร ดังนี้
ชื่อกรรมการ
อบรมหลักสูตร
1. นายนพพร พงษ์เวช
- Transfer pricing act: Tax considerations for Audit Committee
จัดโดย บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด
2. นางดวงพร สุ จริ ตานุวตั - KPMG’s Audit Committee Priorities for 2015
- Internal Audit oversight: Tool of Audit Committee
- The Cyber Security Challenge
- Transfer pricing act: Tax considerations for Audit Committee
จัดโดย บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด
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คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษทั
และผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน และทัศนศึกษากับบริ ษทั คู่คา้ หรื อ
องค์กรอื่นๆ อยูส่ ม่าเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริ ษทั ที่เข้ารับตาแหน่งในบริ ษทั เป็ นครั้งแรก พร้อม
จัดทาคู่มือกรรมการให้กบั กรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสาคัญของบริ ษทั นโยบายในการกากับ
ดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
พ.ร.บ. มหาชน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังแจกคู่มือกรรมการให้กบั กรรมการทุกท่าน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาและทบทวน
กฎระเบียบข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

9. แผนการสื บทอดงาน
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบายในการสื บทอดตาแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูอ้ านวยการร่ วมกับฝ่ ายสานักงาน
บริ ษทั จัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หาร ดังนี้
1. จัดให้ผบู ้ ริ หารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทางานร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสูง – ระดับ
ผูอ้ านวยการฝ่ าย ทั้งในระดับสายงาน และข้ามสายงาน
2. กาหนดผูบ้ ริ หารระดับรองที่มีศกั ยภาพเป็ นผูส้ ื บทอดและวางตาแหน่งให้เหมาะสม
3. เตรี ยมการให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณี จาเป็ น
4. เตรี ยมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริ หารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงาน
บริ หารระดับสูง
5. จัดตั้ง Corporate Strategies and Strategic Directions และมอบหมายให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงและระดับกลาง
ได้ทางานร่ วมกัน
6. จัดให้มี Committee ต่าง ๆ เช่น Marketing, Advertising, Research ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและ
ศักยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
7. จัดให้ผบู ้ ริ หารระดับกลางมีโอกาสบริ หารงานมากขึ้นทั้งระดับสายงาน และข้ามสายงาน
8. การฝึ กอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็ นระบบ เช่น การควบคุมสิ นค้าคงคลัง การตลาด การบริ หาร
สิ นค้าและการออกแบบ
9. จัดอบรมผูบ้ ริ หารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสานึ กในความรับผิดชอบ และความซื่ อสัตย์ต่อองค์กร
และมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
10. จัดอบรมผูบ้ ริ หารในแต่ละฝ่ าย ให้มีศกั ยภาพมากขึ้น ฝึ กการวางแผนล่วงหน้า และเสริ มการใช้ความคิด
อย่างเป็ นระบบให้แก่ผบู ้ ริ หารระดับรอง ๆ
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11.
12.
13.
14.
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จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม มาประจาอยูใ่ นแต่ละฝ่ าย เช่น CFO ฝ่ าย
จัดให้มีการเขียนแผนการทางานอย่างเป็ นระบบแก่ผบู ้ ริ หารระดับรองๆ
จัดให้มีการสับเปลี่ยนผูบ้ ริ หารระดับฝ่ ายบางตาแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารธุรกิจ
พัฒนาคุณภาพจิตใจของผูบ้ ริ หารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบตั ิต่อกัน อยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุ ข

บริ ษทั ฯ สามารถปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย แต่มีบางกรณี ที่บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้ครบถ้วนตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ แบบไขว้หรื อแบบปิ รามิดในกลุ่มของบริ ษทั
เนื่องจากเป็ นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ที่มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ น้ ไขว้ดงั กล่าวไม่มีลกั ษณะเป็ นการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกันที่ขดั หรื อแย้งกับ
หลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการให้อนุญาต
ให้เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่
2. ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยให้เงินกูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย และ
ร่ วมค้ าประกันให้กบั บริ ษทั ร่ วมทุนตามสัดส่ วนการลงทุน
3. บริ ษทั ฯ ไม่มีการกาหนดนโยบายจากัดจานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารง
ตาแหน่งและวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษทั ได้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากบริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่ากรรมการบริ ษทั
เป็ นผูม้ ีความรู ้ และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการจากการดารงตาแหน่งเป็ นเวลานานจะช่วยให้
กรรมการเข้าใจการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ได้ดียิ่งขึ้น
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการสรรหา ไม่ได้เป็ นกรรมการอิสระ แต่ทุกท่านเป็ นกรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทาหน้าที่ดงั กล่าว
5. คณะกรรมการบริ ษทั ควรประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอิสระเป็ น
ส่ วนใหญ่
ธุรกิจของบริ ษทั เป็ นธุรกิจเฉพาะซื้ อมาขายไป จึงต้องให้ผบู ้ ริ หารซึ่ งเข้าใจการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษทั เป็ นกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษทั
6. บริ ษทั ฯ ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็ นรายบุคคล เนื่องจากการประเมินในรู ปแบบ
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบตั ิงานในภาพรวม ซึ่ งกรรมการแต่ละท่านสามารถนามา
พัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็ นอย่างดี
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณนพพร
พงษ์เวช เป็ นประธานกรรมการธรรมาภิบาล คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ คุณมัญชุสา ธี รพงษ์พิพฒั น์ และ
คุณดวงฤดี มิลินทางกูร เป็ นกรรมการธรรมาภิบาล ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แก่ การกาหนดแนวปฏิบตั ิดา้ นบรรษัทภิบาล ซึ่ งครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 5 หมวด ได้แก่
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียม บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย การเปิ ดเผยข้อมูลและความ
โปร่ งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรวมถึงทบทวนการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวเป็ นประจาทุกปี
ในปี 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่ งกรรมการเข้าร่ วมประชุมคิดเป็ นร้อย
เปอร์เซ็นต์ สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
 ทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักการกากับดูแลกิจการ 5 หมวด จริ ยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
กากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่ งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และ
หลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard รวมถึงเพิ่มเติมนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลกิจการตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
 ทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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