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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย
 1. คณะกรรมการบริษัท
 2. คณะกรรมการบริหาร
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ
 4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 5. คณะกรรมการสรรหา
 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 76-77 ในรายงานประจำาปีนี้

อำ�น�จของคณะกรรมก�รบริษัท
 กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตรา
สำาคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย
 1. ดร. สม    จาตุศรีพิทักษ์ 
 2. นายบุณยสิทธิ์     โชควัฒนา
 3. นายบุญเกียรติ    โชควัฒนา
 4. นายธรรมรัตน์      โชควัฒนา
 5. นายมนู     ลีลานุวัฒน์
 6. นายวีระ     เอื้ออารักษ์
 7. นายสมพล  ชัยสิริโรจน์
 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทกุทา่น ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายและไม่มีประวัติการกระทำาผิด
เลข�นุก�รบริษัท  :  นางดวงฤดี  มิลินทางกูร

ขอบเขตอำ�น�จหน�ที่
อำ�น�จหน�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท
 - อำ�น�จดำ�เนินก�ร
  1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่
  2. แตง่ตัง้ ถอดถอน มอบอำานาจหน้าทีใ่หแ้กท่ีป่รกึษา คณะ
กรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุตา่งๆ และ/หรอืบคุคลอืน่ใดไปปฏบิตั ิ
  3. พิจารณาอนุมัติการกู้เงินในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท 
และการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
  4. พิจารณาอนมุตักิารใหกู้ย้มื/ยกเลกิการใหกู้ย้มื ในวงเงนิ
ที่เกิน 50 ล้านบาท
  5. พิจารณาอนมุตักิารซ้ือ/ยกเลกิ/ขายทรัพยส์นิ เงนิลงทุน 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
  6. พจิารณาอนมุตักิารเขา้ค้ำาประกนั/ยกเลกิการค้ำาประกนั
การรบัผดิชอบ/ยกเลกิความรับผดิชอบต่อบุคคล/บริษทั ในวงเงนิท่ีเกนิ 
50 ล้านบาท
  7. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัท
ต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
  8. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำารายการกับบุคคลที่เข้าข่าย
รายการที่เกี่ยวโยง

  9. ฟ้องรอ้งคดแีพ่ง คดอีาญา ยืน่ขอ้พิพาทอนญุาโตตลุาการ 
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำาความผิดต่อบริษัท
เพือ่ให้ดำาเนนิคดอีาญา และแตง่ตัง้ตวัแทนชว่ง เพือ่การดงักลา่วนีท้ัง้
มอีำานาจถอนคำารอ้งทุกข ์และตกลงประนปีระนอม ยอมความและรบั
เงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายว่าความ เพื่อฟ้องหรือยื่นคำาให้การต่อ
ศาลทกุศาล  เพือ่ดำาเนนิคดแีทนบรษิทัจนกวา่คดถีงึทีส่ดุ สำาหรบัเรือ่ง
ที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า
    10.  เสนอการเพิ่มทุน ลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือ
วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
    11.  มอบอำานาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของ
บริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำาการแทนได้
    12.  มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
    13.  ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ หรอืทีป่รกึษาของบรษิทั (ถา้ม)ี หรอื
จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
    14.  แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

 - หน�ที่และคว�มรับผิดชอบ
  1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตาม
กฎระเบยีบปฏบิตัคิณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
  2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำาเสมอ
    • บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
    • เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน 
     และเชื่อถือได้
    • รายงานผลการดำาเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ 
     ทันต่อเหตุการณ์
    • จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 
     และคุ้มค่า
  3. กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท
กำากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
  4. ควบคมุการดำาเนนิกจิการของบรษิทัตลอดเวลา รวมการ
ติดตามพันธะที่กำาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท
  5. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำาปี รวมทั้งกำากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
และแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  6. สง่เสรมิให้จดัทำานโยบายการกำากับดแูลกิจการ จรยิธรรม
และจรรยาบรรณธรุกจิทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร เพือ่ใหก้รรมการบรษัิท 
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ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจ
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

  7. จดัใหม้รีะบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสมเพือ่ให้
มั่นใจว่าการทำารายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจ มีการสอบ
ทานและจัดทำาบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถ
ป้องกันการนำาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
  8. การทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไป
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดำาเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
  9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงาน 
ทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
    10.  รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการ
บริหาร

    11.  กำาหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้ง
กำาหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำาหนดอัตราการ
จ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยว
กับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
แต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ 
ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขาของบริษัทไม่
น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำาหนด
วันเพื่อกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำาการถัดจากวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 
เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและ
สิทธิในการรับเงินปันผล

    12.  จัดทำารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรษิทัตอ่รายงานทางการเงนิ” โดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจำาปขีอง
บรษิทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจำาปี (แบบ 56-1)
    13.  ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำากับดูแลท่ี
เกีย่วขอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ได้แสดงขอ้ความ หรือลงรายการเป็นไปโดย
ถกูตอ้งตรงตามขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในสมดุบัญช ีทะเบียน หรือเอกสาร
อื่นใดของบริษัท
    14.  อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ
    15.  อ่ืนๆ ตามขอ้กำาหนดของทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

อำ�น�จหน�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร
 คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำานาจให้กรรมการบริหารลงนาม
กระทำาแทนบริษัทในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 - อำ�น�จดำ�เนินก�ร
  1.  ตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
  2. พจิารณา วนิจิฉยัการเขา้ทำารายการกบับคุคลท่ีเขา้ขา่ย
รายการท่ีเกี่ยวโยงท้ังหมดทุกวงเงิน และสรุปผล เพ่ือส่งให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำาสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและ
ขายสนิคา้ และผลติภณัฑต์า่งๆ ทกุประเภท ทำาสญัญาใหบ้รกิาร และ
รับบริการทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กับบุคคล 
บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท
  3. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

 - 	หน�ที่และคว�มรับผิดชอบ
  1.  ตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
  2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การดำาเนินงาน
ของบริษัท ซ่ึงกำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
บรหิาร เชน่ เรยีกรอ้ง ทวงถาม และรบัชำาระหนี ้หรอืเรยีกรอ้งทวงถาม
ทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆ จากบุคคล และ
บรษิทั หา้งรา้น หนว่ยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ นติบิคุคลตา่งๆ ภายใต้
วตัถปุระสงค ์และระเบยีบตา่งๆ ของบรษัิท ตลอดจนให้มอีำานาจตกลง 
เงื่อนไข และลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารโดยสม่ำาเสมอ
    • โดยรายงานความเคลือ่นไหว หรอืผลการดำาเนนิงาน
     ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
    • โดยเปดิเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น มมีาตรฐาน 
     และเชื่อถือได้
  4. กำากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับ
นโยบาย กลยุทธ์ที่สำาคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำาปี
  5. รับผิดชอบในการจัดทำางบการเงิน รายงานทางการเงิน
ให้ผู้สอบบัญชีทำาการตรวจสอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทตามลำาดบั รวมทัง้
มีอำานาจสั่งจ่ายเช็ค ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด 
ฝากเงนิ เบกิเงนิ ถอนเงนิ รวมทัง้มอีำานาจทำาสญัญาเกีย่วกบัการกูย้มื
ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลักหลังซึ่งหนังสือสัญญาใช้เงิน 
เชค็ ดรา๊ฟ ตัว๋แลกเงนิ และหนงัสอืตราสารอืน่ๆ กบับคุคลและบรษิทั
ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้ 
วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำานาจ 
ในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
แค่หยุดอยู่กับที่ ก็กลายเป็นผู้ล้าหลัง
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  6. พิจารณา วินจิฉัย การกูเ้งนิ/คนืเงนิกู ้การออกหุ้นกูข้อง
บริษทัทัง้หมด ทกุวงเงนิ เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวียนของกจิการ และ
สรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  7. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม/ยกเลิกการให้กู้ยืม ภายใน 
วงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด สำาหรับวงเงินที่เกินอำานาจให้
พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
  8. พิจารณาอนมุตักิารซ้ือ/ยกเลกิ/ขายทรัพยส์นิ เงนิลงทุน 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด  สำาหรับ
วงเงินที่เกินอำานาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะ
กรรมการบรษิทัพิจารณาอนมุตั ิเชน่ ทำาสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่ ใหเ้ชา่
ชว่งสงัหารมิทรพัย ์และอสงัหาริมทรัพยต่์างๆ รวมทัง้จดทะเบยีนสทิธิ
การใหเ้ชา่ และ/หรอืการใหเ้ช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลกิสทิธกิารเชา่ 
และ/หรือการเช่าช่วงต่างๆ ทุกประเภทกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน 
หนว่ยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ นิติบุคคลต่างๆ ตาม วตัถปุระสงค ์และ
ระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำานาจในการตกลงเงื่อนไข
และลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค้ำาประกัน/ยกเลิก การค้ำาประกัน 
การรบัผดิชอบ/ยกเลกิความรับผดิชอบต่อบุคคล/บริษทั ภายในวงเงนิ
ทีค่ณะกรรมการบรษิทักำาหนด สำาหรับวงเงนิทีเ่กนิอำานาจใหพ้จิารณา
วินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
    10.  พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัท
ต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด สำาหรับวงเงิน 
ที่เกินอำานาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
    11.  อนุมัติการเปิด/ปิด บัญชีธนาคาร
    12.  อนุมัติการได้รับ/ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
    13.  เปลี่ยนแปลงสิทธิเซ็นสั่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้า และ
ใบยืมสินค้า
    14.  อนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือการทำาลายสินค้า
คงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ล้าสมัย
    15.  รับผิดชอบในการกำาหนดนโยบายการตลาด
    16.  รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การ
ติดตามหนี้ การจดจำานองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย

    17.  รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น รับ 
พนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอำานาจลงโทษหรือให้คุณกับ
พนกังาน โยกย้ายตำาแหน่ง หน้าทีก่ารงานของพนักงาน และมอีำานาจ
บงัคบับญัชาพนกังาน  ออกคำาสัง่ใหพ้นักงานปฏบัิติ รวมทัง้ทำาสญัญา
เกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอำานาจในการตกลง
เงื่อนไข และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคลกับกรมแรงงาน หน่วยงานประกันสังคม
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบ
ต่างๆ ของบริษัท

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

    18.  แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ 
ตลอดจนกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำาแหน่ง
บริหารระดับต่างๆ
    19.  รอ้งทกุขต์อ่พนกังานสอบสวน กลา่วหาผูก้ระทำาความผดิ 
ต่อบริษัท เพื่อให้ดำาเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อการ
ดังกล่าวนี ้ ทั ้งมีอำานาจถอนคำาร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอม
ยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งต้ังทนายว่าความเพ่ือฟ้อง หรือย่ืน
คำาให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำาเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด
    20.  ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และ 
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
    21.  ปฏบิตักิารอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
โดยกำาหนดเงื่อนไขการรับมอบอำานาจกระทำาการแทนบริษัท ดังนี้
    1. กรรมการบรหิารลงนามรว่มกนั  2 ท่าน และไมต่อ้ง
ประทับตราสำาคัญของบริษัท ภายในวงเงิน 5 แสนบาท
    2. กรรมการบรหิารลงนามรว่มกบักรรมการบรษิทั ผูม้ี
อำานาจกระทำาการแทนบรษัิทอกี 1 ท่าน และไมต่อ้งประทับตราสำาคญั
ของบริษัท ภายในวงเงิน 1 ล้านบาท
    3. กรรมการบรษิทัลงนามรว่มกนั  2 ทา่น และประทับตรา 
สำาคัญของบริษัท ไม่จำากัดวงเงิน (ไม่ต้องมอบอำานาจกระทำาการแทน
บริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้)
    4. หากธุรกรรมท่ีทำามีจำานวนเงินเกินจากวงเงินที่
กำาหนดธุรกรรมน้ันจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม คณะกรรมการ 
VC ภายในวงเงินที่บริษัทกำาหนดไว้ 10 ล้านบาท และที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร ภายในวงเงินที่บริษัทกำาหนดไว้ 50 ล้านบาท
    5. ส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท ให้ผ่านการอนุมัติจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    6. กรณีที่เป็นรายการเร่งด่วนและไม่อาจจะอนุมัติตาม
ขัน้ตอนทีก่ำาหนดได ้ใหก้รรมการบรหิารทีเ่ปน็กรรมการ บรษัิท 2 ท่าน 
ร่วมกันพิจารณาอนุมัติและดำาเนินการไปก่อน แล้วค่อยนำาเรื่อง 
ขอสตัยาบนัจากท่ีประชมุ คณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการบรษิทั
ตามวงเงินอนุมัติอีกครั้ง
    7. กฎเกณฑ์นี้ให้พิจารณาทบทวนใหม่ทุกปี
    โดยกำาหนดให้มีนายทะเบียนควบคุมดูแล คือ 
เลข�นุก�รบริษัท คุณดวงฤดี มิลินทางกูร

อำ�น�จหน�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 - อำ�น�จดำ�เนินก�ร
   1. กำาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทาง 
เดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
  2. มอีำานาจเชญิผูบ้รหิาร ฝา่ยจดัการ ฝา่ยตรวจสอบภายใน 
หรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาชีแ้จง ใหค้วามเหน็รว่มประชุม 
หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจำาเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูล
ได้ทุกระดับขององค์กร



70

  3. มีอำานาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเร่ืองท่ี
เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ
  4. ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ หรือทีป่รึกษาของบริษทั (ถา้ม)ี หรอื
จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท

 - หน�ที่และคว�มรับผิดชอบ
  1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง 
และเพียงพอ
  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจ
สอบภายใน
  3. สอบทานให้บริษทัปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น
อสิระ เพ่ือทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูส้อบบัญชขีองบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ที่สมควรรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวาม 
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  6. จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดิเผย
ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดย 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
    (ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ี 
      เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    (ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุ 
      ภายในของบริษัท
    (ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
      หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ 
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย 
      ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    (จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง 
      ผลประโยชน์
    (ฉ)  จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
      การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    (ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ 
      ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
      (charter)
    (ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควร 
      ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้ 
      รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
   7. ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ 
หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี 
ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน 
ของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
เพ่ือดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
    (ก)  รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    (ข)  การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ี 
      สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
    (ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
      หลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
      ประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ 
      บริษัท
   หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ให้มีการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาท่ีกำาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจ 
รายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
   8. สนบัสนนุและตดิตามใหบ้รษิทัมรีะบบบรหิารความเสีย่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ
   9. ปรบัปรงุและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
   10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศยัอำานาจตาม 
ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
 ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความ 
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท 
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

อำ�น�จหน�ที่ของคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค�ตอบแทน
 - อำ�น�จดำ�เนินก�ร
  1. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที ่
เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่ 
เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
  2. ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ หรอืทีป่รกึษาของบรษิทั (ถา้มี) หรอื
จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำาเป็น ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
เร็ว ช้า หนัก เบา หมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่า งานไหนทำาก่อน งานไหนทำาหลัง งานไหนต้องจริงจัง และงานไหนที่พอควร
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 - หน�ที่และคว�มรับผิดชอบ
  1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำาหรับ 
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใน 
แต่ละปี
  3. พิจารณากำาหนดวงเงินค่าตอบแทนสำาหรับคณะกรรมการ
บริษัท (โดยคำานึงถึงผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับ
อตุสาหกรรมเดยีวกนั) วงเงนิคา่ตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุ
ผูถ้อืหุน้และจำานวนเงนิค่าตอบแทนทีจ่า่ยในปีทีผ่า่นมา เสนอตอ่คณะ
กรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และ
กรรมการชดุย่อยตา่งๆ เป็นรายบุคคล โดยคำานึงถงึอำานาจหนา้ท่ี และ
ปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
   5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่พจิารณาอนมุตัิ
   6. ปฏบิตักิารอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

อำ�น�จหน�ที่ของคณะกรรมก�รสรรห�
 -  อำ�น�จดำ�เนินก�ร
   1. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่
เกีย่วขอ้งมาชีแ้จง ใหค้วามเหน็ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็น
ว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
   2. ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือทีป่รึกษาของบริษทั (ถา้ม)ี หรอื
จา้งท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญภายนอกในกรณีจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัท

 -  หน�ที่และคว�มรับผิดชอบ
   1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท
   2. ตรวจสอบประวัติและข้อมลูต่างๆ ของบุคคลท่ีไดร้บัการ 
คัดเลือกโดยคำานึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
จากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตาม 
ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. จดัทำาความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะตา่งๆ เพือ่ใชป้ระกอบ
การพิจารณา
   4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา
   5. ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำา
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
   6. ปฏบิตักิารอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

อำ�น�จหน�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 -  อำ�น�จดำ�เนินก�ร
   1. ขอรับคำาปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท 
(ถา้ม)ี หรอืจ้างทีป่รกึษา หรือผูเ้ชีย่วชาญภายนอกในกรณจีำาเปน็ดว้ย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท

   2. มีอำานาจแต่งตั้งคณะทำางาน ประเมินและติดตามความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

 -  หน�ที่และคว�มรับผิดชอบ
   1. กำาหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการ
บริหารความเส่ียงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนต่อเน่ืองรวมถึงความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพ่ือการจัดการความเสี่ยงต่างๆ 
ที่สำาคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
   2. สนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดความรว่มมอืในการบรหิารความ
เสี่ยงทุกระดับในองค์กร
   3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ
มีประสิทธภิาพโดยใหค้วามสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และ
รายการผิดปกติทั้งหลาย
   4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  6. ปฏบิตักิารอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

อำ�น�จหน�ที่ของฝ่�ยจัดก�ร
  คณะกรรมการบริษัท กำาหนดบทบาท หนา้ท่ี ความรบัผดิชอบ 
ของฝ่ายจัดการ ดังนี้
  1. ดำาเนินการและ/หรือ บริหารงานประจำาวันของบริษัท
ใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย แผนงาน เปา้หมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบบรษัิท 
  2. ดำาเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับ 
อนุมัติอย่างเคร่งครัด ซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์
ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
  3. ดำาเนินกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตาม 
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้
เป็นแนวทางปฏิบัติ
  4. รายงานผลงาน ความก้าวหนา้จากการดำาเนนิงานตามมต ิ
ที่ประชุม และผลการดำาเนินงานของบรษิัทที่สำาคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกเดือน
  5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย 

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
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ก�รสรรห�กรรมก�รและผูบริห�ร
 คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมท่ีจะ
เสนอเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลง เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณานำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีท่ีมิใช่
เปน็การออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา อาจพจิารณาแตง่ตัง้บคุคล
เขา้เปน็กรรมการบรษิทัแทนตำาแหน่งกรรมการทีว่า่งลง ในการประชมุ 
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่ 
2 เดือน ตามข้อบังคับของบริษัท
 กรณีกรรมการอิสระ ผู้ดำารงตำาแหน่งต้องมีคุณสมบัติตามท่ี 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนด
 นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 1. องคประกอบและก�รแตงตั้งคณะกรรมก�รบริษัท
  ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 18 และ 
กฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำาหนดจำานวนตำาแหน่งกรรมการ 
บรษิทั แตต่อ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และเลอืกต้ังบุคคลที่ไมม่ลีกัษณะตอ้ง
ห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร 
จัดการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ ตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด ทั้งนี้กรรมการบริษัท 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจกัร และมีจำานวนกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

  วิธีก�รแตงตั้งคณะกรรมก�รบริษัท
  ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 และ
กฎบัตร กรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการดังนี้
  1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง
  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับ 
ถัดลงมา มคีะแนนเสยีงเทา่กนั เกนิจำานวนกรรมการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
  วิธีก�รถอดถอน
  -  ก�รออกต�มว�ระ
    ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 
และกฎบัตร ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุด
กบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตำาแหนง่ในปแีรกและ
ปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก 

ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดน้ันเป็น
ผู้ออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
  -  ก�รออกนอกจ�กว�ระ
  1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 
และกฎบัตร นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระกรรมการพ้นจาก
ตำาแหน่งเมื่อ
    1. ถึงแก่กรรม
    2. ลาออก
    3. ขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 
     หรือข้อบังคับนี้
    4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้
     รบัความไวว้างใจให้บรหิารจดัการกจิการท่ีมมีหาชน 
     เป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด
    5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

    6. ศาลมีคำาสั่งให้ออก

  และตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 24 
และกฎบตัร ในกรณีท่ีตำาแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนตำาแหน่ง
กรรมการท่ีว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

  2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใด ออกจากตำาแหนง่กอ่น
ถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนั 
ไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ
มีสิทธิออกเสียง

 2. องคประกอบและก�รแตงตั้งคณะกรรมก�รบริห�ร
  ตามกฎบตัรตอ้งมจีำานวนกรรมการบรหิารไมน่อ้ยกวา่ 5 คน 
โดยคณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้กรรมการบรษัิท 4 ท่าน และผูบ้รหิาร 
10 ท่าน ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร เพื่อมอบหมายให้คณะ
กรรมการบริหารปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัท
  โดยต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำาหน้าท่ี
บริหารจัดการกิจการงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

  วิธีก�รแตงตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  วิธีก�รถอดถอน
  -  ก�รออกต�มว�ระ
    ตามกฎบตัรมวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 1 ป ีนบัจาก 
วันท่ีมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัท 
ยงัไมไ่ดม้มีตแิตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารชดุใหม ่ก็ใหค้ณะกรรมการ
บริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้
แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการบรหิารชุดเดมิ 

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
ชมเกินจริงเป็นโทษ ติเกินเหตุเสียน้ำาใจ
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ที่หมดวาระลง ในการแต่งต้ังต้องกระทำาภายใน 2 เดือน นับแต่ 
วนัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบรหิาร ซึง่พน้ 
จากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
  -  ก�รออกนอกจ�กว�ระ

    ตามกฎบัตรกำาหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำาแหน่งเม่ือ 
    1. ถึงแก่กรรม
    2. ลาออก
    3. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
    4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะ 
     ไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารกจิการทีม่มีหาชนเปน็ 
     ผู้ถือหุ้น ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด
    5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำาแหน่ง
    และเมื่อตำาแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึง 
คราวออกตามวาระ) คณะกรรมการบริษทัอาจจะแต่งต้ังบุคคลอืน่แทน 
ตำาแหนง่ทีว่า่งลงหรอืไมก่ไ็ด ้ขึน้อยูก่บัคณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร
หากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหาร 
จะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหาร 
ที่ตนแทน

 3. องคประกอบและก�รแตงตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ
  ตามกฎบัตรต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมด 
ตอ้งเปน็กรรมการบรษิทั และมคุีณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบ ตาม
ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ดังนี้
  1. ไดร้บัแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรอืทีป่ระชมุ 
    ผู้ถือหุ้นของบริษัท
  2. เป็นกรรมการอิสระ
  3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
    บรษิทั ใหตั้ดสนิใจในการดำาเนินกจิการของบรษัิท บรษัิท 
    ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน 
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
  4. ไมเ่ปน็กรรมการของบรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทั 
    ย่อยลำาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทำาหน้าที่ 
    ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ 
    อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 
    สามารถทำาหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน
    ได้
  ทั้งนี้ หากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ ไดม้ปีระกาศ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไป 
ทุกประการ

  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ตง่ตัง้กรรมการบรษิัท 4 ทา่น เป็น
กรรมการตรวจสอบ ซึง่กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน เปน็ผูท้ีม่ ี
ความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน

  วิธีก�รแตงตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  วิธีก�รถอดถอน
  -  ก�รออกต�มว�ระ
    ตามกฎบัตรมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี นับ
จากวนัท่ีมมีตแิตง่ตัง้ และเมือ่ครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบรษิทั
หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบชุด
ใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบรษัิท หรอืท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นจะไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชดุใหม ่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดมิทีห่มดวาระลง 
ในการแตง่ตัง้ตอ้งกระทำาภายใน 3 เดอืน นบัแตว่นัครบวาระของคณะ
กรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากตำาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
  -  ก�รออกนอกจ�กว�ระ
    ตามกฎบัตรกำาหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ตำาแหน่งเมื่อ
    1. ถึงแก่กรรม
    2. ลาออก
    3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
    4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำาแหน่ง
     ก่อนครบวาระ
    5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามท่ี 
     สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และ 
     ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
    และเมื่อตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจาก 
ถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้
คณะกรรมการบรษัิทหรอืท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นแตง่ตัง้บคุคลท่ีมคีณุสมบตัิ
ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำาแหน่งท่ีว่างในการประชุม
คราวถัดไป และจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
    บรษัิทฯ ไมก่ำาหนดจำานวนวาระท่ีจะดำารงตำาแหนง่ตดิตอ่
กันได้นานท่ีสุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริษัท

 4. องคประกอบและก�รแตงตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�
  ค�ตอบแทน	และคณะกรรมก�รสรรห�
  ตามกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการสรรหาต้องมีจำานวนคณะละไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอ่ืนให้ดำารงตำาแหน่ง
ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำาหน้าที่
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ 

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
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ไดแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิทั 2 ทา่น และผูบ้รหิาร 1 ทา่น ดำารงตำาแหนง่
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน
และผู้บริหาร 1 ท่าน ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา

  วิธีก�รแตงตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  วิธีก�รถอดถอน
  -  ก�รออกต�มว�ระ
    ตามกฎบตัรมวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 1 ป ีนบัจาก
วันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยัง
ไม่ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
สรรหาแทนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการสรรหาชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท 
จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
สรรหาชุดใหม่ แทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ
สรรหาชดุเดมิทีห่มดวาระลง ในการแตง่ตัง้ตอ้งกระทำาภายใน 2 เดอืน
นับแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการสรรหาชดุเดมิ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
สรรหาซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
  -  ก�รออกนอกจ�กว�ระ
    ตามกฎบัตรกำาหนดให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการสรรหา พ้นจากตำาแหน่ง เมื่อ
    1. ถึงแก่กรรม
    2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
    3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง
    และเม่ือตำาแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหาว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยัง
คงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ัง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาแทนตำาแหน่งที่
ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และกรรมการสรรหา
ที่ตนแทน
   บรษิทัฯ ไมก่ำาหนดจำานวนวาระทีจ่ะดำารงตำาแหนง่ตดิตอ่กนั
ไดน้านทีส่ดุของกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหา
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

 5. องคประกอบและก�รแตงตั้งคณะกรรมก�รบริห�ร
  คว�มเสี่ยง
  ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำานวน
อย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริษัท  มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้กำากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งต้ังประธานกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง และกรรมการอีก 6 คน

  วิธีก�รแตงตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  วิธีก�รถอดถอน
  -  ก�รออกต�มว�ระ
    ตามกฎบัตรมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี
นับจากวันท่ีมีมติแต่งต้ังและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการ
บรษัิท ยงัไมม่มีตแิตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งชดุใหม ่ก็ให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมท่ีหมดวาระลง
ในการแต่งตั้งต้องกระทำาภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระสามารถรับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
  -  ก�รออกนอกจ�กว�ระ
    ตามกฎบัตรกำาหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้น
จากตำาแหน่ง เมื่อ
    1. ถึงแก่กรรม
    2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
    3. ถูกถอดถอนจากกรรมการบริษัท

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
รู้น้อยไม่เกี่ยงงาน
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ค�ตอบแทนผูบริห�ร
 1. คา่ตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิในปี 2554 สำาหรับผลการดำาเนนิงาน
ในปี 2553
  (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย เงินบำาเหน็จ
   เบี้ยประชุม และค่าตำาแหน่ง ตามตารางแสดงตำาแหน่ง
   หน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการ
   เข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 
   76-77 ในรายงานประจำาปีนี้
  (ข)   ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรก 
   รองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่า 
   รายทีส่ีท่กุรายรวม 18 ทา่น เทา่กบั 58,014,109 บาท โดย 
   เป็นค่าตอบแทนในรูป เงินเดือน เงินอุดหนุน เบ้ียเล้ียง 
   เบี้ยประชุม
 2. ค่าตอบแทนอื่น
  เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
  บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่ 3 
มิถุนายน  2539 ทะเบียนเลขที่ 41/2539 และมอบหมายให้ผู้จัดการ
รับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วน
หน่ึง  และบรษิทัฯ จา่ยสมทบสว่นหน่ึง และจะจา่ยใหพ้นักงานในกรณี
ที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กำาหนด

ก�รถือหุนของกรรมก�รและผูบริห�รในบริษัทและบริษัท
ในเครือ
  - การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/
ลดลง ในปทีีผ่า่นมา ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าทีง่านคา่ตอบแทน
กรรมการ การถอืหุน้ และการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการบรษิทัและ
ผู้บริหาร หน้า 76-77 ในรายงานประจำาปีนี้
  -  การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ
   - ไม่มี -

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

นโยบ�ยก�รจ�ยเงินปันผล
	 -	 บริษัท
  บรษิทัฯ มเีจตนาอนัแนว่แนจ่ะรกัษาอตัราการจา่ยเงนิปนัผล
ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อปี (เท่ากับ 20% ของราคา 
PAR) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจ
เป็นหลัก

	 -	 บริษัทยอย
  -  ไม่มี  -

ร�ยละเอียดที่กรรมก�รแจงตอบริษัท
 สว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม ในสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัทำา
ขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 -  ไม่มี  -

ผลประโยชนตอบแทน	 หุน	 หุนกู	 ที่กรรมก�รไดรับจ�ก
บริษัทในปี	2554
 -  ไม่มี  -

สิทธิประโยชนอย�งอื่นที่กรรมก�รไดรับ
 -  ไม่มี  -
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ต�ร�งแสดงตำ�แหนงหน�ที่ง�น	ค�ตอบแทนกรรมก�ร	ก�รถือหุน	และก�รเข�รวมประชุมของกรรมก�รบริษัทและผูบริห�ร

หม�ยเหตุ	: 1.  # 5 เข้าเป็นกรรมการสรรหา 24 พฤษภาคม  2554
 2.  # 9 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2554 และกรรมการตรวจสอบ 24 พฤษภาคม 2554
 3.  # 14 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 24 พฤษภาคม 2554
 4. # 24, 25 เข้าเป็นผู้อำานวยการฝ่าย 16 เมษายน 2554
 5.  # 28 ไม่ได้เป็นผู้อำานวยการฝ่าย 16 เมษายน 2554

  1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์

 2. คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

 3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา

 4. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

 5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา

 6. คุณอมร อัศวานันท์

 7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี

 8. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล

 9. คุณดวงพร สุจริตานุวัต

 10. คุณมนู ลีลานุวัฒน์

 11. คุณวีระ เอื้ออารักษ์

 12. คุณสมพล ชัยสิริโรจน์

 13. คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร

 14. คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

 15. คุณพิสมัย ชุนมนุ

 16. คุณสมคิด จักรวาฬนรสิงห์

 17. คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก

 18. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

 19. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง

 20. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์

 21. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์

 22. คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ

 23. คุณคณิศร สุยะนันทน์

 24. คุณสมจิตต์ ฐิติเจริญศักดิ์

 25. คุณชัยเลิศ มนูญผล

 26. คุณพิธชา ภู่สุนทรศรี

 27. คุณดวงฤดี มิลินทางกูร

 28. คุณประพันธ์ จึงพัฒนาพงษ์

   รวม

 14

 20

 38

 12

 12

 31

 7

 4 ปี 4 เดือน

 8 เดือน

 7

 7

 2

 ประธานกรรมการ

 รองประธานกรรมการ

 กรรมการผู้อำานวยการและ

 ประธานกรรมการบริหาร

  

 กรรมการผู้ช่วยผู้อำานวยการ

 ประธาน

 ประธาน

 ประธาน

 ประธาน

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

 กรรมการผู้อำานวยการและ

 ประธานกรรมการบริหาร

 กรรมการผู้ช่วยผู้อำานวยการ

 และผู้อำานวยการฝ่าย G, P, X

 ผู้อำานวยการฝ่าย C

 ผู้อำานวยการฝ่าย B

 ผู้อำานวยการฝ่าย D

 ผู้อำานวยการฝ่าย I

 ผู้อำานวยการฝ่าย J

 ผู้อำานวยการฝ่าย M, O

 ผู้อำานวยการฝ่าย V

 ผู้อำานวยการฝ่าย N, R และ

 ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารการขาย

 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

 และสารสนเทศ

 ผู้อำานวยการฝ่ายสำานักงานบริษัท

 ที่ปรึกษา

ชื่อ

ระยะเวล�
ก�รดำ�รง
ตำ�แหนง

กรรมก�รบริษัท
(สิ้นสุด	31
ธ.ค.	54)
(ปี)

ตำ�แหนง

กรรมก�รบริษัท

คณะ
กรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมก�ร
สรรห�

คณะ
กรรมก�ร
บริห�ร

คว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�รบริห�ร

คณะ
กรรมก�ร
พิจ�รณ�
ค�ตอบแทน

(ครบอายุ 25 เมษายน 2554)

 11 4 3 5 7 14

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
คนเราทำางานก็ต้องมีผิดพลาด แต่สิ่งสำาคัญต้องจดจำาความผิดนั้นนำามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

 6,730,000

 2,084,000

 2,090,000

 576,000

 826,000

 550,000

 514,000

 508,000

 478,000

 466,000

 1,048,000

 15,870,000

       -

 6,558,940

 3,839,540

       -

 386,611

       -

       -

       -

       -

 1,075,280

 612,320

 63,340

 10,000

 7,450,260

 21,150

 99,050

       -

 16,100

 6,470

 35,000

 102,510

 14,640

 540

 1,190

 1,460

       -

       -

       - 

 20,294,401

 10,680

 6,558,940

 3,827,090

 

       -

 386,611

       -

       -

       -

       -

 1,075,280

 612,320

 63,340

 10,000

       -

 21,150

 99,050

       -

 16,100

 6,470

 35,000

 102,510

 14,640

 540

       -

       -

       -

       -

 5,000

 12,844,721

 (10,680)

       -

 12,450

 

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

 7,450,260

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

 1,190

 1,460

       -

       -

  (5,000)

 7,449,680

 10/12

 12/12

 11/12

 

 12/12

 10/12

 12/12

 10/12

 11/12

 11/12

 11/12

   8/12

 9/9

 7/9

 9/9

 7/9

 2/2

 

 2/2

 2/2

 2/2

 2/2

 

 2/2

 2/2

  9/10

  6/10

  9/10

 10/10

 10/10

 10/10

 10/10

 35/36

 32/36

 

 33/36

 27/36

 24/36

 24/36

 30/36

 27/36

 32/36

 35/36

 36/36

 36/36

 21/36

 21/24

 

 20/24

 19/24

 21/24

 21/24

 23/24

 23/24

 19/24

 23/24

 24/24

 24/24

 14/17

A
ค�ตอบแทน	
กรรมก�รรวม	

กรรมก�ร
บริษัท
รวม	12
ครั้ง/ปี

กรรมก�ร
พิจ�รณ�

ค�ตอบแทน
รวม	2
ครั้ง/ปี

Primary
Meeting
รวม	36
ครั้ง/ปี

Secondary
Meeting
รวม	24
ครั้ง/ปี

กรรมก�ร
บริห�ร

คว�มเสี่ยง
รวม	10
ครั้ง/ปี

ก�รเข�ประชุม
ส�มัญ
ผูถือหุน	
ครั้งที่	46
	ประจำ�ปี
2554

กรรมก�ร
ตรวจสอบ
รวม	9
ครั้ง/ปี

กรรมก�ร
สรรห�
รวม	2
ครั้ง/ปี

B	ก�รถือหุนของกรรมก�รและผูบริห�ร	

ณ		31	ธันว�คม	 เพิ่ม/(ลด)

A	จำ�นวนครั้งที่เข�ประชุม	

กรรมก�รบริห�ร

2554 2553

หม�ยเหตุ	: A ค่าตอบแทนกรรมการและจำานวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัท
  โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)
 B รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

27
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1.	 สิทธิของผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้นและ
เคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ตระหนักถึงหน้าท่ีในการดูแล 
ปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดย
เท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม 
ตามทีก่ำาหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิของ
บรษิทั  นอกจากนีย้งัคำานงึถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายไมล่ะเมดิ
สิทธิหรือลดิรอนสทิธิของผู้ถือหุ้น สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
 - สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขายและการโอนหุ้น
 - สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลง 
คะแนนแทน
 - สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน การรว่มตดัสนิใจในเรือ่งสำาคญั 
ของบริษัท  
 - สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
 - สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกำาหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริษัท
 - สิทธิในการแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
 - สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น 
และสทิธทิีจ่ะไดร้บัสารสนเทศอยา่งเพยีงพอทนัเวลา และเทา่เทยีมกนั
 - สทิธิในการไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ทา่เทยีมกนัในการรบัซือ้หุ้นคนื
โดยบริษัท
 - สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำาเนินงาน นโยบายการ
บริหารงานอย่างสม่ำาเสมอและทันเวลา รวมถึงการรับทราบข้อมูล
การทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การซ้ือขายสินทรัพย์ท่ีสำาคัญ ข้อมูล 
ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท 
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพ่ือประชุมสามัญประจำาปี รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม จำานวนการถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และข้อมูลที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจของ 
ผูถ้อืหุ้น โดยเผยแพรท้ั่งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นชอ่งทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://
www.icc.co.th)  
 นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการ
บรษัิทให้ความสำาคญัในการเปดิเผยขอ้มลู ขา่วสารท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา และโปรง่ใส เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบขอ้มลูอยา่งเทา่เทยีมกนั
และทัว่ถงึ และดำาเนนิการในเรือ่งตา่งๆ เพือ่สง่เสรมิสทิธขิองผูถ้อืหุน้
และอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

	 1.1	 ก�รจัดประชุมผูถือหุน
   คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท ประชุมในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สะดวก และ 
ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 
มสีว่นรว่มในการตดิตาม ดแูลผลการดำาเนนิงานของบรษิทั และหากม ี
ความจำาเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ เป็นเร่ืองที่อาจ

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
 คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามสำาคัญต่อการสร้างระบบการกำากบั
ดแูลกิจการทีด่ ีเพือ่ใหก้ารดำาเนินธุรกจิของบริษทั เป็นไปอยา่งโปรง่ใส 
มปีระสทิธภิาพ มัน่คง เจริญเติบโต และเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ทกุฝา่ย ตลอดจนเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกจิ และความมัง่ค่ังอยา่งยัง่ยนื
แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายในการบริหารงานตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนพื้นฐานของ 
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี 
ภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
มาใช้ในการวางแผนและการดำาเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้าง 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต ความขยัน 
อดทน อดออม มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาความสามารถใน
การดำาเนินงาน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรมและสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2545  
ประกอบด้วยนโยบายในการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนกังาน บริษทัฯ ได้แจกใหก้บักรรมการบริษทั ผูบ้รหิาร 
พนักงาน และเผยแพร่รายละเอียดใน website ของบริษัท (http://
www.icc.co.th) เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการ
ดำาเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำางาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทบทวน 
ความเหมาะสมเปน็ประจำาทกุปี และเหน็วา่ยังเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
ปัจจุบัน
 คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดับของบรษัิท 
ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และ
มุ่งมั่นพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่น
ดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับ
 - ผลการประเมินการกำากบัดูแลกจิการบริษทัจดทะเบียนประจำา
  ปี 2554 (Corporate Governance Report of Thai Listed  
  Companies 2011) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาด 
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  ระดบัคะแนน 91 คะแนน จดัอยู่ในระดบั “ดเีลศิ” ตอ่เนือ่งเปน็ 
  ปีที่ 2
 - ผลการประเมนิคุณภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำาป ี
  2554 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
  ระดับคะแนน 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม+สมควร 
  เป็นตัวอย่าง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
 ในป ี 2554  บรษิทัฯ  บรหิารงานตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดี 
สำาหรบับรษิทัจดทะเบยีน   ป ี  2549   ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังนี้

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
กินข้าวต้องเร็วเหมือนมังกร ทำางานต้องให้เหมือนเสือ
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กระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์ หรือ
กฎหมายที่ใชบ้งัคบั ซ่ึงตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จะเรยีก
ประชมุวสิามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณไีป ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ ได้
ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามคู่มือ AGM Checklist 
ของ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด
  ในป ี2554 บรษิทัฯ จดัประชุมสามัญผูถ้อืหุน้คร้ังที ่46 ประจำาป ี
2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 
ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดประชุมเป็นประจำาทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน 
พร้อมแนบแผนที่ สถานที่ที่ประชุมที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไป
กับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 กอนก�รประชุม
  1. บริษัทฯ แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
ผู้ถือหุ้นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ ต้ังแต่วันที ่22 กมุภาพนัธ ์
2554 กอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 2 เดือน เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถวางแผน
จัดตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ผ่าน website 
ของบริษัท
  2. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงและ
เหตผุล ในแตล่ะวาระระบุอยา่งชัดเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพือ่ทราบ หรอื
เพือ่พจิารณาอนมุตั ิรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแตล่ะ
วาระอย่างชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 24 วัน โดยส่ง 
วนัที ่1 เมษายน 2554 เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลว่งหนา้ ประกอบดว้ย 
รายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำาปี งบการเงิน หนังสือ
มอบฉนัทะ แบบ ข. ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลทีเ่สนอแต่งต้ังเปน็กรรมการ 
แผนที่สถานที่จัดประชุม พร้อมคำาอธิบายเอกสารและหลักฐานที่
จำาเปน็ทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งนำามาแสดง และวิธกีารเขา้ร่วมประชมุเพือ่รกัษา
สิทธิ รวมทัง้ขอ้บงัคบัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลง
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ข้อมูลในแต่ละวาระสามารถดูได้จาก
หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ผยแพรผ่า่น website ของบรษิทั) อกีทัง้ 
ลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไทยติดต่อกัน 
3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-20 เมษายน 2554
   นอกจากน้ีผูถ้อืหุน้สามารถ Download หนังสอืมอบฉนัทะ
ที่ไดจั้ดทำา และปฏบิตัติามประกาศของกระทรวงพาณชิย ์ซึง่ม ี3 แบบ  
คอืแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลอืกหนังสอืมอบฉนัทะ
แบบใดแบบหนึ่ง
  3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม  
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำาถามในเร่ือง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายท่ีถอื
หุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบรษิทั มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และ/หรอืเสนอ
บุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

     ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี  2555 บริษัทฯ เปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่47 ป ีพ.ศ. 
2555 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บรษิทั ลว่งหนา้กอ่นการประชมุ ตัง้แตว่นัที ่1-30  ธนัวาคม 2554 โดย
ให้จัดทำาเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท 
เพื่อพิจารณาดำาเนินการตามขั้นตอน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ 
website ของบรษิทั เมือ่ครบกำาหนดระยะเวลา ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุ้น 
เสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่47 ป ีพ.ศ. 2555 และเสนอ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
     นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถาม
เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อน
วันประชุม โดยส่งผ่าน E-mail : iccset@icc.co.th

	 	 	 ระหว�งก�รประชุม
   1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
และให้ความสำาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่คณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผู้บริหาร จะต้อง
เข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง เพ่ือพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพร้อมตอบคำาถามของผู้ถือหุ้น
     ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำาปี 2554 
เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2554 กรรมการบรษิทั เขา้รว่มประชมุครบ 11 ทา่น 
ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อย
ท้ัง 5 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมท้ังกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร ฝ่าย
จดัการ กรรมการผูอ้ำานวยการ และผูอ้ำานวยการฝา่ยบญัชกีารเงนิและ
สารสนเทศ เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
เข้าร่วมประชุมด้วย รวมท้ังมีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการและ 
ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ไวใ้นรายงานการประชมุ ซึง่สามารถ
ดูจากรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน  website ของ
บริษัท  
   2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย  
โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานท่ีประชุมได้ชี้แจง กติกาทั้งหมด 
รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติใน
แต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมทุกรายซักถามแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่าง
เต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และสรุป
ผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode 
ท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมท้ังมีการบันทึกใน
รายงานการประชมุอยา่งชดัเจนถกูตอ้ง ครบถว้น มกีารบนัทกึวธิกีาร
ลงคะแนนและนบัคะแนน จำานวนคะแนนเสยีงที่ไดร้บัในแตล่ะวาระทัง้
เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง และบนัทกึคำาถามและคำาตอบ
ไว้ในรายงานการประชุม
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(กอ่นเขา้วาระที ่6 มผีูถ้อืหุน้มาเพิม่ 1 ราย) รายละเอยีดดูจากรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท
     นอกจากนีก้อ่นเขา้วาระการประชมุทกุวาระ แผนกลง
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง
   4. บริษัทฯ ดำาเนินการประชุมเรียงตามลำาดับวาระการ
ประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระหรือพิจารณาวาระ
อื่นนอกเหนือจากที่ได้กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

   5. นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้บันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุม
ผูถ้อืหุน้ตลอดระยะเวลาการประชมุ และไดเ้ผยแพรผ่า่น website ของ
บริษัท (http://www.icc.co.th)
   6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำาคัญ ได้แก่
	 	 	 	 	 •	 ก�รจ�ยเงินปันผล	: บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเก่ียวกับ
การจดัสรรกำาไร อตัราเงนิปนัผลทีเ่สนอจา่ย พรอ้มเหตผุลและขอ้มลู
ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการ
เปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่าย ระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อม
ระบุวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น
	 	 	 	 	 •	 ก�รแตงตัง้กรรมก�รบรษิทั	: บรษัิทฯ เปดิโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียง เลือกต้ังกรรมการเป็นรายคน โดย
มีข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลท่ีเสนอให้เลือกต้ัง การดำารงตำาแหน่งใน
กิจการอื่นระบุไว้ชัดเจน (หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) และการเข้า
รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มหลกัเกณฑว์ธิกีารสรรหาและ
ประเภทของกรรมการที่เสนอ (ตามข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่ง
ต้ังเป็นกรรมการบริษัทท่ีส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม) โดยได้
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
      กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำารง
ตำาแหน่งใหม่ บริษัทฯ ยังได้เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปี
ทีผ่า่นมา และจำานวนวาระ/ปทีีเ่คยดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษิทัดว้ย
      ในป ี2555 บรษิทัฯ ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอบคุคลเพือ่
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555 รายละเอียดตามข้อ 
3. ก่อนการประชุม (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 79 ในรายงานประจำาปีนี้
	 	 	 	 	 •	 ค�ตอบแทนกรรมก�รบรษิทั	: บรษัิทฯ เสนอวงเงนิ
ค่าตอบแทนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำาทุกปี โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นโยบายและหลัก
เกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการระบุอยู่ในหน้า 94 ในรายงาน
ประจำาปีน้ี นอกจากน้ียังแจ้งให้ทราบว่าในปีท่ีผ่านมาวงเงินท่ีได้รับ
อนุมัติเป็นจำานวนเงินเท่าไรและจ่ายจริงเป็นเท่าไร จ่ายในรูปแบบใด
รวมท้ังมีการสรุปจำานวนเงินท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้
บริหารเป็นรายบุคคลในแบบ 56-1 และหน้า 75-77 ในรายงานประจำาปีน้ี
	 	 			 	 	 •	 ก�รแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำ�หนดจำ�นวนเงินค�
สอบบญัช	ี: บรษิทัฯ เสนอรายละเอยีดเกีย่วกบั ชือ่ผูส้อบบญัช ีสำานกังาน
สอบบญัช ีประสบการณ ์ความสามารถของผูส้อบบญัช ีความเปน็อสิระ
ของผู้สอบบัญชี จำานวนปีที่ทำาหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบ
บัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบค่า
ตอบแทนของผูส้อบบญัชรีะหวา่งปปีจัจบุนักบัปท่ีีผา่นมา โดยไดผ้า่น
การพิจารณาจากคณะกรรรมการตรวจสอบ

	 	 	 หลังก�รประชุม
   1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่าน website 

     ในปีท่ีผ่านมากรรมการผู้อำานวยการและประธาน
กรรมการบรหิาร ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใด
ซักถาม ยกเว้น วาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานที่ประชุม และ
กรรมการผู้อำานวยการและประธานกรรมการบริหาร ได้ช้ีแจงและตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รายละเอียดดูจากรายงานการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร้ังที ่46 ประจำาปี 2554 ทีเ่ผยแพร่ใน website 
ของบริษัท
   3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำาปี 2554   
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำานวยความสะดวกและรวดเร็ว 
แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
     การลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะกระทำาโดยเปดิเผย
มีบัตรลงคะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพาะวาระไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง ยกเวน้วาระเลอืกตัง้
กรรมการจะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทกุคนทีม่าประชมุการนบั
คะแนนเสยีงจะนำาคะแนนเสยีงไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสยีงมาหกัออก
จากจำานวนเสยีงทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุ สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนน
พร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระผ่านทาง Projector ให้
ผู้ถือหุ้นรับทราบ
     การตรวจนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode ในแตล่ะวาระ มี
เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั วรีะลอว ์ออฟฟสิ จำากดั ซึง่เปน็ทีป่รกึษากฎหมาย
ของบริษัทร่วมตรวจนับคะแนนเสียงและตรวจสอบการลงคะแนน
เสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทคอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ด้วย 
หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว 
สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม
     ในป ี  2554  การลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแตล่ะวาระ

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

 1 - 5 146 249,149,795 100.00 - - - - - -

 6 147 249,149,801 100.00 - - - - - -

ว�ระ
ร�ย ร�ย ร�ยหุน หุน หุน% % %

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
ผู้มีความคิดวิจารณญาน จะก้าวทีละขั้นอย่างมั่นคง
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ของบรษิทั รวมทัง้แจง้รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 
พร้อมประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน 
ตามสิทธิ อย่างครบถ้วน
   2. บรษิทัฯ จดัทำารายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ท้ังภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษอยา่งละเอยีด ชดัเจน ครบถว้น ตรงตามขอ้เท็จจรงิ 
มีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม บันทึกคำาถามคำาตอบ 
วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำานวนคะแนนเสียงท่ีได้รับ
ในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน  
14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น
ตรวจสอบข้อมูล โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

	 1.2		โครงสร�งก�รถือหุน
   1. ในป ี 2554 คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร รวมคู่สมรส 
และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนิุติภาวะ ถอืหุน้ของบริษทัรวมกนัเทา่กบั 4.42 % 
ซึง่ไมเ่กนิ 25% ของหุ้นทีอ่อกจำาหน่ายแลว้ของบริษทั และสดัสว่นการ
ถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 38.76% ซึ่งมากกว่า  25% ของ 
หุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วทั้งหมด
   2. บรษิทัฯ มโีครงสร้างการถอืหุน้แบบไขว้ แตก่ารถอืหุน้
ไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้ง
กับหลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ 
ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่
     อกีทัง้บริษทัฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพือ่ป้องกนัการครอบงำา
กิจการ โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ทำาธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้น
ไขว้ระหว่างกัน ตามหน้า 48 ในรายงานประจำาปีนี้ พร้อมทั้งเผยแพร่
ผ่าน website ของบริษัท

2.	 ก�รปฏิบัติตอผูถือหุนอย�งเท�เทียมกัน
 บรษิทัฯ ใหค้วามเคารพตอ่สทิธแิหง่ความเปน็เจา้ของของผูถื้อหุ้น 
ให้ความสำาคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค สร้าง
ความเท่าเทียมกันในผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใด
กลุม่หนึง่ไมว่า่จะเปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย หรอืผูถ้อืหุน้ 
ต่างชาติ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองต่างๆ ในฐานะ
เจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ และมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับ
ความคุ้มครองปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการอำานวยความสะดวก
อย่างเพียงพอ ดังนี้
	 2.1	 ก�รใชสิทธิในก�รเข�รวมประชุมผูถือหุน
   1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการและ
ช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา รวมถึง

ช่องทางและช่วงเวลารับเร่ือง โดยเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ผ่านช่องทาง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
website  ของบริษัท รายละเอียดของปี 2555 ดูจากข้อ 3. ก่อนการ
ประชุม (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 79 ในรายงานประจำาปีนี้
   2. ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี  46  ประจำาป ี 2554  
วันที่ 25 เมษายน 2554 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น  
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 21 วัน โดยส่งวันที่ 1 เมษายน 2554  
เพ่ืออำานวยประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุน
สถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และ
เตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
     ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555 
วันที่ 23 เมษายน 2555 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 21 วัน 
โดยสง่วนัท่ี 2 เมษายน 2555 ประกอบดว้ยรายละเอียดวาระการประชมุ  
รายงานประจำาปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ขั้นตอน 
การมอบฉนัทะ ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลทีเ่สนอแตง่ตัง้เปน็กรรมการ และ 
แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม ซ่ึงมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัด 
เตรยีมเอกสารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ
     บริษัทฯ อำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็น
ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษ
     นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุน้และเอกสารประกอบการประชมุผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ขีอ้มลูเหมอืน
กบัขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ สง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบเอกสารทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ใน website ของบรษัิท (http://www.icc.co.th) ลว่งหนา้
กอ่นสง่เอกสาร มากกวา่ 30 วนักอ่นวนัประชมุ ตัง้แตว่นัที ่23  มนีาคม 
2554 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้า
ถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากย่ิงข้ึน 
   3. บรษัิทฯ อำานวยความสะดวกให้กับผูถื้อหุ้นทีไ่มส่ามารถ
เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชมุแทน 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลง
คะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดย
ไดส้ง่หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ รวม
ถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กำาหนดเงื่อนไขซึ่งทำาให้ยาก
ต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการ
อสิระของบรษัิทเขา้ประชมุแทน เพือ่เปน็ตวัแทนรกัษาสทิธขิองตนได้ 
โดยบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
ของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม 
และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านได้จาก
รายงานประจำาปขีองบรษัิท ท่ีไดส้ง่ให้ผูถ้อืหุ้นพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ 
ผูถ้อืหุน้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ทีบ่รษิทัสง่ใหพ้รอ้มหนงัสอื
นัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ี 
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 นอกจากการบรหิารงานโดยคณะบคุคล บรษิทัไดย้ดึหลกัปฏบิตัิ
ตาม ISO 9001 : 2008 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใสของ
การจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งทำาให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลท่ีดี
ในทุกดา้น  ลกัษณะการทำางานของบรษัิทสง่ผลให้บรษัิทมปีระสทิธผิล
ด้านการควบคุมภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ
 บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำาหนด
ไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำาหนดไว้ใน
จรรยาบรรณพนักงานให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมี
จติสำานกึทีด่ตีอ่สว่นรวมและตอ่ตนเอง  ไม่ใชต้ำาแหนง่หนา้ทีแ่สวงหา
ประโยชนเ์พือ่ตนเอง และ/หรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ รกัษาผลประโยชนแ์ละ
ทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน และห้ามกระทำาการอัน
เปน็การสนบัสนนุบคุคลอ่ืนใดให้ทำาธรุกจิแขง่ขนักบับรษัิท ซึง่บรษิทัได้
แจกนโยบายในการกำากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมธรุกจิ และจรรยาบรรณ
พนกังาน ใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพือ่เปน็แนวทาง
ในการปฏิบัติตนในการดำาเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำางาน 
และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
 ในระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทำางานของบรษัิท มกีำาหนดเรือ่ง
ดังกล่าวและกำาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือการเลิกจ้าง
ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำาหนด

	 2.3	ก�รดูแลก�รซื้อข�ยหลักทรัพย	และก�รร�ยง�นถึง
ก�รมีสวนไดเสีย
   บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  
โดยกำาหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน  
ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงินแก่สาธารณชน ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมปกติ
ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว
   นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และการถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นิติภาวะให้ที่ประชุมรับทราบ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัทและ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์
ของ ก.ล.ต. 
   ในป ี2554 ทีผ่า่นมากรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ไดป้ฏบิตัิ
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่
ห้าม และไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
ทั้งนี้มีกรรมการบริษัท 3 ท่าน ซื้อขายหุ้นของบริษัท และได้แจ้งให้ 
ก.ล.ต. รับทราบตามระยะเวลาที่กำาหนด พร้อมรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย
   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการ กำาหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงาน
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทกุครัง้ถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตน หรอื

   4. การกำาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตาม
จำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหน่ึงเสียง
   5.    บรษิทัฯ อำานวยความสะดวกในการลงทะเบยีนและเขา้ร่วม
ประชุม โดยมีอากรแสตมป์สำาหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการ
ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
   6. การลงทะเบยีนเขา้ประชมุเป็นไปโดยสะดวกสามารถลง
ทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ 
และนบัเปน็องคป์ระชมุตัง้แต่วาระที่ใชส้ทิธิในการออกเสยีงเปน็ตน้ไป

	 2.2	ก�รดูแลเรื่องก�รใชขอมูลภ�ยใน
   วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหน่ึงของบริษัทก็คือ 
การยดึถือวา่บรษิทัฯ เปน็ของสว่นรวมไมไ่ด้เป็นของผูใ้ดผูห้น่ึง ดงันัน้
หน้าที่สำาคัญหน้าที่หนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ คือ 
ชว่ยกนัตรวจตราดแูลปอ้งกนัไม่ใหม้กีารนำาทรพัยส์นิของบรษิทัไปใช้
โดยมิชอบ ไมว่า่โดยผูใ้ด โดยระลกึถงึหนา้ทีด่งักลา่วมาเปน็เวลาชา้นาน
ทำาให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำานึกของพนักงานทุกระดับ
   การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทำาให้การบริหารงานของ
บรษิทั มีลกัษณะเปน็การบริหารโดยคณะบุคคลเกอืบทัง้หมดมาหลาย
ทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่าง
ระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา การดำาเนินงานในลักษณะดังกล่าว
ทำาให้ผู้บริหารท่านใดท่านหน่ึงไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัย
สำาคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำาการตามลำาพัง โดยปราศจากความ
รอบคอบ

ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และสามารถ
Download หนงัสอืมอบฉนัทะที่ไดจ้ดัทำาและปฏบิตัติามประกาศของ
กระทรวงพาณชิยจ์าก website ของบรษิทั(http://www.icc.co.th) ซึง่
มี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้น
เปน็ผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ใหคั้สโตเดียนในประเทศไทยเปน็
ผูร้บัฝากและดแูลหุน้) โดยสามารถเลอืกแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใด
แบบหนึ่ง
   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำาปี 2554 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

 ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 1,847 290,633,730 100.00

 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 147 249,149,801  85.73

  เข้าประชุมด้วยตนเอง 57 28,084,581   9.67

  มอบฉันทะ 90 221,065,220  76.06

  - มอบให้กรรมการตรวจสอบ 8 3,421,800   1.18

  - มอบให้ผู้อื่น 82 217,643,420  74.88

ร�ย หุน %	(หุน)

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
มอง ฟัง คิด ถาม พื้นฐานของการเรียนรู้
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ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทกุครัง้ทีม่ ี
การเปลี่ยนแปลง
 ในปี 2554 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

	 2.4	คว�มขัดแยงท�งผลประโยชน
   บริษัทฯ ดำาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
การกำาหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการ
ทำารายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความ
โปรง่ใส  ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
โดยกำาหนดเปน็นโยบายหนึง่ในการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและกำาหนด
ไวใ้นจรยิธรรมทีต่อ้งปฏบัิติต่อบริษทัและผูถ้อืหุน้ มกีารเปดิเผยขอ้มลู
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล
   การทำารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษิทัฯ 
ดำาเนินการตามขั้นตอนการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้แจ้งและ 
เปดิเผยตอ่ทีป่ระชมุโดยระบุช่ือและความสมัพนัธ์ของบุคคลทีเ่กีย่วโยง  
นโยบายการกำาหนดราคา มลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผลความจำาเปน็
ของรายการดงักล่าว ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริหาร และความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และในการประชมุคณะ
กรรมการบรษิทั กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีไดอ้อกจากหอ้งประชมุ และ
ไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ และได้เปิดเผยการทำารายการท้ังภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผย
แพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษัท (http://
www.icc.co.th) นอกจากนี้ ยังได้จัดทำารายการสรุปไว้ในรายงาน 
ประจำาป ีและแบบแสดงรายงานข้อมลูประจำาปี (แบบ56-1) ของบรษิทั
   นอกจากนี ้บรษิทัฯ มมีาตรการควบคมุดแูลการทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และจำากัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท
ที่ไม่ใชบ่รษิทัย่อย โดยการใหกู้ย้มืเงนิหรือค้ำาประกนัเงนิกูต้ามสดัสว่น
การถอืหุน้ทีเ่ปน็ไปตามสญัญารว่มทนุ และไดเ้ปดิเผยการทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของปี 2554 หน้า 64-65 ของรายงานประจำาปีนี้ รวม
ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส
   ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการทำารายการเกี่ยวโยง
กนัหรอืซือ้ขายทรพัยส์นิทีเ่ปน็การฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

3.	 บทบ�ทของผูมีสวนไดเสีย
 บรษิทัฯ ยดึมัน่ในความรับผดิชอบและเคารพต่อสทิธขิองผูม้สีว่น
ไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกบริษทั ภาครัฐ และหนว่ยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนความรับผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 คำานึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน อันจะนำาไปสู่การทำาธุรกิจที่ยั่งยืน และได้กำาหนดเป็นแนว
ปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิ
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของผูม้สีว่นไดเ้สยีจะไดร้บัการคุม้ครองดแูล
อย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค
 และกรณีท่ีเกิดความเสียหายบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  และกำาหนดมาตรการที่เหมาะสม
เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร  
ร้องเรียน เสนอแนะ ผ่าน “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” โทร.0-2294-4999   
E-mail : service@icc.co.th บริษัทฯ กำาหนดให้ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
รายงานข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ต่อไป ข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับของบริษัท
 ในปี 2554 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

	 จริยธรรมธุรกิจ
 บริษัทฯ ได้จัดทำาจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และ
เผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ผ่านระบบ 
Intranet และ Website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า  
เจ้าหนี้เงินกู้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณพนักงานเพื่อ
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงาน ใน
การทำาหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำานึกท่ีดีและเผยแพร่ให้
กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่าน Intranet และ  
Website ของบริษัท

	 ผูถือหุน
 บริษัทฯ มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญ
กา้วหนา้ มคีวามมัน่คง สามารถสรา้งผลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือน
วิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง รายงานผลการดำาเนินงาน 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำาเสมอ ขจัดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เปิด
เผยข้อมูลอย่างครบถ้วน มีการจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม และ
สม่ำาเสมอ
 ในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานของ
บริษัทปี 2553 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่าย
เงินปันผล 40% ของกำาไรสุทธิ เทียบเท่ากับ 110% ของราคา Par 
ต่อหุ้น

	 ลูกค�
 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องแก่ลูกค้า  คำาร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และ
ดำาเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
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อย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
 บริษัทฯ มี “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” เพื่อเป็นสื่อกลางรับฟังความ
คิดเห็น ติ ชม และข้อเสนอแนะของลูกค้า โดยเน้นการเข้าถึงความ
ต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ขั้นตอนการดำาเนินการในแต่ละเรื่อง 
และช่องทางการตดิตอ่ ตาม “ศูนยล์กูคา้สมัพนัธ”์ หนา้ 37 ในรายงาน
ประจำาปีนี้
 ในป ี2554 ไมป่รากฏขอ้ร้องเรียนจากลกูค้าทีเ่ป็นนัยสำาคญั สว่น
ข้อรอ้งเรยีนอ่ืนๆ ไดน้ำามาวิเคราะหห์าสาเหตุขอ้บกพร่อง ดำาเนนิการ
แก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อ 
มิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำาอีก

	 พนักง�น
 พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำาคัญที่จะนำาพา
องค์กรไปสู่ความสำาเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริม ฝึกฝน อบรม และ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความ
มั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของ
แต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางการ
ดำาเนนิงาน และพฒันาบริษทั ปฏบัิติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ให้ผลตอบแทนด้วย
ความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
และผลการปฏบิตังิานของพนักงานแต่ละคน ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม 
ในการทำางาน โดยคำานงึถงึความปลอดภยัตอ่ชวีติ สขุภาพ และทรพัยส์นิ 
ของพนักงาน โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 
ชั่วโมง มีติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร มีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีรถดับเพลิงสำาหรับกรณีฉุกเฉิน 
อบรมและซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ การใช้อุปกรณ์
ปอ้งกันภยัสว่นบคุคล การขบัขีย่านพาหนะอยา่งปลอดภยัเป็นประจำา
ทุกปี เพ่ือให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย และสภาพ
แวดล้อม
 บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกาย  
จิตใจ และสังคม โดยจัดให้มีแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 และพยาบาล
ประจำาตลอดเวลา ใหพ้นกังานทำางานในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั มี
คณุภาพชวีติการทำางานท่ีด ีไมเ่จบ็ปว่ย บาดเจบ็ หรอืเกดิโรคภยัจาก
การทำางาน สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และดำาเนินชีวิต
อย่างมีความสุข
 บรษิทัฯ ยงัมกีารสือ่สารขอ้มลูตา่งๆ โดยการถา่ยทอดสญัญาณทัง้
ภาพและเสียงผ่านระบบเช่ือมต่อภายในจากสำานักงานใหญ่สูพ่นกังาน 
ทั่วประเทศ
 นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนี้

 - Day Care สถานรับเลี้ยงบุตรพนักงาน
 - ห้องพยาบาลของบริษัท
 - Sport Club สำาหรบัออกกำาลงักาย สนามฟตุบอล สนามเทนนสิ 
  สนามแบดมินตัน ปิงปอง พร้อมห้อง Fitness ซึ่งมีอุปกรณ์ 
  ครบครัน และสระว่ายน้ำามาตรฐาน
 - ชมรมกีฬา ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง อาทิเช่น
  • ชมรมฟุตซอล
  • ชมรมแบดมินตัน
  • ชมรมว่ายน้ำา
  • ชมรมเทนนิส
  • ชมรมปิงปอง
  • ชมรม Aerobics และลดน้ำาหนัก
  • ชมรมโบว์ลิ่ง
  • ชมรม Smart Jogging
  • เพาะกายเพื่อสุขภาพ
  • ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซี
  • ชมรมโยคะ
 - หอพัก สำาหรับพนักงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 - ชุดฟอร์มให้กับพนักงานขายทุกผลิตภัณฑ์
 - ห้องสมุดของบริษัท
 - วารสาร “สายใย” ของบริษัทเพ่ือถ่ายทอดนโยบายสื่อสาร 
  ข้อมูลให้พนักงานทั่วประเทศได้รับทราบ   
 - กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต
 - เงินบำาเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคน เมื่อเกษียณอายุ 
  การทำางาน
 - โครงการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศัย โดยร่วมกับธนาคารอาคาร 
  สงเคราะห์และธนาคารออมสิน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำา
 - Incentive ให้พนักงานตามผลงาน
 - เงินอุดหนุน ให้พนักงานตามผลงาน
 - รถรับ-ส่ง พนักงานที่เลิกงานดึก
 - เอ็กซ์เรย์ปอด และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำาปีสำาหรับ 
  พนักงาน
 - สวัสดิการชุดชั้นในสตรี สำาหรับพนักงานที่ป่วยเป็นมะเร็ง 
  เต้านม
 - สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน ที่ประสบอุทกภัย อัคคีภัย 
  วาตภัย
 - จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและส่งอบรมภายนอก 
  ให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
 - กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและการรับรู้
  • กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ Course 1 (Thinking Concept)
  • กลยทุธก์ารจดัการธรุกิจ Course 2 (Business Management) 
  • หลักคิดสู่ความสำาเร็จ
  • Target & planning

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
ทำางานมากก็ผิดพลาดมาก ทำาน้อยก็ผิดพลาดน้อย



85“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

 - จัดพิธีมอบเหรียญพนักงานที่ทำางานครบ 10, 20, 30 ปี  
 - สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยการครองชีพของ 
  พนักงาน
 - สวัสดิการพิเศษ สำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัด 
  ชายแดนภาคใต้
 - โครงการ “แรงงานหญงิ ใสใ่จคณุภาพชวีติ พชิติมะเรง็” รว่มกบั 
  โรงพยาบาลศรีวชัิย แยกไฟฉาย ตรวจสขุภาพประจำาปสีำาหรบั 
  พนักงาน
 บรษิทัฯ จดัตัง้คณะกรรมการสง่เสริมสวัสดิการพนักงาน เพือ่เปดิ
โอกาสใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเปน็ 
สื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน 
ได้อย่างทั่วถึง
 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนร่วม
กิจกรรมทุกวันธรรมสวนะ จัดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนร่วม
ทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ในตอนเช้า และร่วมสวดมนต์ทำาวัตร
เยน็และปฏบิตัธิรรม เพือ่นำาหลกัธรรมมาปรับใช้ในชีวิตครอบครวัและ
การทำางาน และเป็นการจรรโลงศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป และ
ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถลาปฏิบัติธรรม/ศึกษาธรรมได้ปีละ 
5 วัน
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร 
เสนอแนะ และร้องทุกข์ในเร่ืองข้อข้องใจในการทำางานผ่านระบบ  
Intranet ของบรษิทั นอกเหนอืจากการร้องทกุขเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษร
ตามปกติ

	 นโยบ�ยในก�รพัฒน�พนักง�น
 บรษิทัฯ ตระหนกัเสมอวา่ พนกังานทกุคนเปน็ทรพัยากรท่ีมคุีณค่า
ย่ิงต่อองค์กร และทรัพยากรบุคคลเหล่าน้ีสามารถพัฒนาได้เสมอ 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญในการพัฒนาพนักงานทุกระดับ
ตำาแหน่ง และหน้าท่ีงาน ทั้งพนักงานสำานักงาน และพนักงานท่ี
ปฏบิตังิานอยู่ในรา้นคา้ ด้วยวตัถปุระสงค์ทีจ่ะเพิม่และพฒันาศกัยภาพ
ขีดความสามารถในการทำางาน ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงานทุกคน 
มีทัศนคติที่ดีในการทำางาน อันจะส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการ
ทำางานและการดำาเนินชีวิต
 ในปี 2554 นโยบายหลักในการพัฒนาพนักงานของบริษัท 
คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับในองค์กรให้มีความรู้ความ
สามารถ เพ่ือพัฒนาตนเองและนำาพาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จอย่าง
ย่ังยืนและมั่นคง เพราะองค์กรยึดมั่นว่า คนคือทรัพยากรที่สำาคัญ
ทีส่ดุขององคก์ร ดงัน้ันนโยบายในการฝกึอบรมและพฒันาขององคก์ร 
จงึมุง่เนน้การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรใหเ้ชือ่มโยงกนั
ระหวา่งพนกังานในสำานกังานและพนกังานทีป่ฏบัิตงิานทีร่า้นคา้ โดย
ยึดหลักเดียวกันคือ สู้เพื่อชนะ คิดบวก วินัย ศรัทธา รวดเร็ว ดังนั้น 
พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

	 กิจกรรมในก�รพัฒน�พนักง�น
 ดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมี
คณุคา่ยิง่ตอ่องคก์ร บรษิทัฯ จงึใหค้วามสำาคญัในการพฒันาพนกังาน
ทกุระดบัตำาแหนง่ และหนา้ทีง่าน ทัง้พนกังานสำานกังาน และพนกังาน
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในร้านค้า  ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการทำางาน ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
มีทัศนคติที่ดีในการทำางาน อันจะส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการ
ทำางาน
 ในปี 2554 บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการพัฒนาทรัพยากร
บคุคลของบรษิทัใหส้ัมพนัธก์บัทศิทางของธรุกจิ โดยพฒันาขีดความ
สามารถของพนักงานตามตำาแหน่งงานและหน้าที่งาน
 การพัฒนาพนักงานระดับบริหารและปฏิบัติการ เน้นการอบรม
สัมมนาที่จะนำาไปปฏิบัติงานจริงได้เสมอ เพื่อส่งผลต่อยอดขาย
และกำาไรตามท่ีบริษัทกำาหนดไว้ นอกจากเนื้อหาแต่ละหลักสูตรจะ
สอดคลอ้งกบัแนวทางในการทำาธรุกจิ แตล่ะปแีลว้ วธิกีารหรอืกจิกรรม 
ที่ใชใ้นการอบรมสมัมนาไดร้บัการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตัิ
งานจริง ผู้เรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงและได้ประสบการณ์ตรง 
(Experiential Learning) จากวิทยากรที่มีความสามารถ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจจนเกิดความชำานาญสามารถประยุกต์ใช้ในงานประจำาได้
 พนักงานสำานักงานทุกระดับกว่า 1,800 คนจะได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์และชั้นเชิงการบริหารการจัดการธุรกิจ เช่น ระดับฝ่ายได้
รับการอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจด้วย MOP ระดับส่วนอบรม
หลกัสตูรกลยทุธก์ารจดัการธรุกจิ ระดบัแผนกอบรมหลกัสตูรหลกัคดิ
สู่ความสำาเร็จ ซึ่งแต่ละหลักสูตรได้รับการเอาใจใส่จากวิทยากรและ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งใกลช้ดิ ในแตล่ะหลกัสตูรมกีารทำา Work Shop  
โดยจำาลอง Case Study ขึ้นมา และให้ผู้ที่เข้าอบรมช่วยกันคิดและ
วเิคราะห์ไปพรอ้มๆ กนั พรอ้มทัง้หาแนวทางในการปรบัปรงุวธิดีำาเนนิ
การนั้นให้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 
 นอกจากนีย้งัมหีลกัสตูรทีจ่ดัอบรมใหก้บัผูท้ีท่ำาหนา้ทีต่า่งๆ ตาม
หน้าที่งาน เช่น หลักสูตร Target & Planning อบรมให้กับผู้ทำาหน้าที่  
Marketing และ Merchandiser หลังจากนั้นจะให้ผู้เข้าอบรมกลับมา
นำาเสนอรายงานตามแผนท่ีได้นำาไปปฏิบัติจริงว่าผลเป็นอย่างไรในที่
ประชุมทุกไตรมาส หลักสูตรสำาหรับ CFO เพื่อใช้ในการกำากับดูแล
เร่ืองค่าใช้จ่าย การคำานวณค่าใช้จ่าย และคำานวณต้นทุนและกำาไร  
เป็นต้น
 สว่นหลกัสตูรสำาหรบัพนกังานขายประจำารา้นคา้ท่ัวประเทศกวา่  
5,500 คน จะได้รับการฝึกฝนในเรื่องเทคนิคและศิลปะการขาย และ
วธิกีารดงึศกัยภาพในตนเองออกมาใชเ้พือ่ทำาใหย้อดขายถงึเปา้หมาย 
เช่น คิดบวก การปรับเปลี่ยน  Mindset เชื่อว่าทำาได้ เพื่อสร้างความ
มุง่มัน่ในการทำางาน ซึง่สิง่เหลา่นีม้คีวามสำาคญัตอ่การปฏบิตังิานของ
พนักงานขายของบริษัท โดยหัวข้อต่างๆ เหล่านี้เมื่อดำาเนินการฝึก
อบรมไปแล้ว ส่งผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กรได้อย่างชัดเจน
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	 ก�รติดต�มประเมินผล
 เพ่ือใหรู้ว้า่พนกังานทีไ่ดร้บัการอบรมไปมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และ
สามารถนำาไปปรบัใชใ้นการทำางานจรงิ ทำาใหเ้กดิประโยชนต์อ่องคก์ร 
มีการติดตามผลหลังการอบรม ดังนี้

	 พนักง�นสำ�นักง�น
 1. ติดตามทดสอบความรู้ ความเข้าใจ โดยการตั้งคำาถามผ่าน 
  ระบบ Self-Development System (SDS) ซึ่งเป็นระบบ 
  การเรียนรู้ (E-leaning) ภายในบริษัท
 2. นำาเสนอผลการประกอบการของทุกฝ่าย ด้านยอดขาย กำาไร 
  และการเตบิโต หลงัการอบรม หลกัสตูรการบรหิารธรุกจิดว้ย 
  MOP ทุกไตรมาส และทุกสิ้นปี
 3. นำาเสนอแผนการตลาด (Target & planning) และผลการปฏบิตั ิ
  ทุก Season (ทุกฝ่ายๆ ละ 3 Brand)
 4. มกีารประชมุตดิตามเป้าหมายยอดขาย กำาไร ทกุวนัในชว่งเชา้ 

	 พนักง�นข�ยหน�ร�น
 1. ตดิตามประเมนิผลการอบรม โดยการลงไปติดตาม ณ รา้นคา้ 
  (เขตกรุงเทพ) ส่วนต่างจังหวัดใช้วิธีการ Broadcast เพ่ือ 
  ทดสอบความเข้าใจและตอกยำาเป็นระยะๆ
 2. โทรศัพท์สุ่มเช็คสอบความเข้าใจในหัวข้อที่ได้อบรมไป ทั้ง 
  กรุงเทพและต่างจังหวัด
 3. ติดตามยอดขายเป็นรายวันเพื่อเปรียบเทียบยอดขายกับ 
  เป้าหมาย หากพบว่า พนักงานขายบางกลุ่มยังทำายอดขาย 
  หา่งจากเปา้หมายมาก จะติดตามอยา่งใกลช้ดิ หรือเรยีกกลบั 
  เข้ามาอบรมใหม่อีกครั้งหนึ่ง

	 คูค�
 บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและ 
ใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง สรา้งสมัพนัธภาพและความเข้าใจทีดี่ต่อกนั รวมถงึ 
แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการเพื่อเพิ่มคุณค่า 
ใหแ้กส่นิคา้และบรกิาร ไมเ่รียก รับ หรือยนิยอมทีจ่ะรับทรัพยส์นิ หรอื
ประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า อีกทั้งขัดขวาง
เหตุจูงใจที่อาจก่อให้เกิดเหตุดังกล่าว
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า ควบคู่
กับการเจริญเติบโตร่วมกับบริษัทในลักษณะ Win Win Situation 
โดยติดตั้งระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ระบบการตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Approved Vender List ตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001 
 ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

	 เจ�หนี้ก�รค�
 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตรงตามข้อตกลงทางการค้า ที่ได้ 
ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไป
อยา่งไร) บรษิทัฯ ใชว้ธีิการโอนเงนิผา่นธนาคารในระบบ Media Clearing 
โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้สามารถวางบิลได้ทุกวัน กำาหนดวันปิดบิล
และโอนจ่ายเงิน ดังนี้

        วันปิดบิล  วันที่โอนเงิน
 • ค่าสินค้า  ทุกวันอังคาร วันพุธสัปดาห์ถัดไป
 • ค่าใช้จ่าย ทุกวันที่ 20 ของเดือน วันที่ 6 ของเดือนถัดไป

	 เจ�หนี้เงินกู
 ปจัจบุนับรษิทัฯ ไมม่เีจา้หนีเ้งนิกูใ้ดๆ  ในอดตีบรษิทัฯ จา่ยชำาระ
ดอกเบี้ย และคืนเงินต้นตรงตามกำาหนดเวลากับเจ้าหนี้ตลอดมา

	 ลูกหนี้ก�รค�
 บรษิทัฯ กำาหนดระยะเวลาทีล่กูคา้ตอ้งชำาระหนี้ไวอ้ยา่งชดัเจน มี
การตดิตามการชำาระหนี ้มกีจิกรรมสง่เสรมิการขาย เพ่ือสรา้งยอดขาย 
เช่น การโฆษณา การให้ส่วนลด การแจก แถมสินค้าตัวอย่าง และมี 
นวัตกรรมใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

	 ก�รแขงขันท�งก�รค�
 บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็น 
ธรรม ซือ่สตัย ์และยตุธิรรม เปน็หลกัปฏิบตัท่ีิบรษัิทฯ ไดร้บัการปลกูฝงั 
มานานจากอดีตท่านประธาน ดร. เทียม โชควัฒนา
 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
แข่งขันทางการค้า
	 สังคมและสิ่งแวดลอม
 บรษัิทฯ ดำาเนนิธรุกจิโดยคำานงึผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม มกีารปลกูฝงัจติสำานกึ ความรบัผดิชอบตอ่ชมุชนและ
สังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็น
นโยบายหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจ และกำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม 
และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำาหนดไว้ใน
จริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสำาคัญ
ในการมีส่วนร่วมสนับสนุน นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ระบุอยู่ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน้า 98-102 
ในรายงานประจำาปีนี้
	 ภ�ครัฐ
 บริษัทฯ จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำาหนด
ของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ 
ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 นโยบ�ยไมเกี่ยวของกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายท่ีจะไม่ดำาเนินการใดๆ ท่ีจะเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในการจ้างงาน บริษัทฯ จะไม่รับบุคคล
อายตุ่ำากวา่ 18 ปเีขา้เปน็พนกังานของบรษัิท บรษัิทฯ ให้สทิธพินกังาน
ในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อ
หน้าท่ีการงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม บริษัทฯ ปฏิบัติ
ต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของพนักงานโดยเคร่งครัด ซึ่งตลอดเวลายาวนานของการ
ดำาเนนิธรุกจิ ไมเ่คยมปีระวตักิารปฏบิตัติอ่พนกังานอยา่งไมเ่ปน็ธรรม  
และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
หากดีแต่พูด ไม่ลงมือทำา ความคิดก็ไม่อาจเป็นจริงได้ 
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	 นโยบ�ยไมเกี่ยวของกับก�รละเมิดทรัพยสินท�งปัญญ�
 บรษิทัฯ ถือเปน็นโยบายทีจ่ะไมเ่กีย่วข้องกบัการละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำาทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อ่ืนมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทฯ มุ่งสร้างสรรค์
นวัตกรรมสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ   
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการร่วมคิดร่วมพัฒนา
กับโรงงานผลิตอย่างต่อเน่ือง และยังคงสนับสนุนให้พนักงานส่ง
นวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ 
(Chairman Awards) เป็นประจำา ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับ
รางวลัจากการประกวดทกุปี สร้างความภมูิใจใหแ้กพ่นกังานและเปน็
แรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา    
 และในปทีีผ่า่นมา บริษทัฯมไิด้มกีรณลีะเมดิทรัพยส์นิทางปญัญา
แต่อย่างใด 

	 นโยบ�ยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รตอต�นก�รทุจริตและ
ห�มก�รจ�ยสินบนเพื่อประโยชนท�งธุรกิจ
 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส  
ปฏบิตัติามกฎหมาย จงึถอืเป็นนโยบายใหพ้นักงานทกุคนยดึถอืปฏบิตัิ
ว่าจะไม่สร้างความสำาเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริต หรือให้
สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการละเมิดนโยบายถือเป็นความผิด
ร้ายแรงต่อหน้าที่การทำางาน ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีการให้
สินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
	 ก�รสงเสริมจัดกิจกรรมหรือเข�ไปมีสวนรวมสนับสนุน 
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับก�รพัฒน�ชุมชน
 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชุน
ใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ อาทิ การ
จัดให้มีรถดับเพลิงเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน การนิมนต์พระสงฆ์จากวัด
ต่างๆ ในชุมชนหมุนเวียนเข้ามารับบาตรในวันธรรมสวนะ การร่วม
บริจาคสร้างเมรุเผาศพ การร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ การเป็น
เจ้าภาพกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ที่ชาวชุมชนร่วมกับ
สำานักงานเขตและวัดจัดขึ้น โครงการจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำาท่วม เป็นต้น
	 ก�รสงเสริมใหมีก�รใชทรัพย�กรอย�งมีประสิทธิภ�พ
 บริษัทฯ ติดตั้งอุปกรณ์ Peak Demand Control เพื่อควบคุม
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ทำามาตรการการเปิดปิดเครื่องปรับ
อากาศเปน็เวลา การทำาสวทิช์ใหส้ามารถปิดเปิดไฟแสงสวา่งเฉพาะจดุ 
การประกาศเตือนปิดไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในช่วง
เวลาพักกลางวนัและกอ่นกลบับา้น  การปรบัปรมิาณนำาในทอ่ประปา
เพื่อการใช้น้ำาอย่างประหยัด การลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการ
ใช้กระดาษ 2 หน้า และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนการใช้
กระดาษ เป็นต้น

	 ก�รใหคว�มรูและฝึกอบรมพนักง�นในเรื่องสิ่งแวดลอม		
 บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ
อินทราเน็ตของบริษัท และตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดให้มีหนังสือ
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในห้องสมดุ การเชญิวทิยากรมาให้ความรูใ้นเรือ่ง
ท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ เช่น การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นต้น

4.	 ก�รเปิดเผยขอมูลและคว�มโปรงใส
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการมีระบบการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท หลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษัท 
ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูล
ทางการเงนิ และขอ้มลูทีม่ิใชข่อ้มลูทางการเงนิ หรอืขอ้มลูทีอ่าจมผีล 
กระทบตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั ตอ่การตดัสนิใจ 
ลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจ
ลงทุนได้ทราบข่าวสารท่ีสำาคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกันและคุณภาพเดียวกัน
 บริษัทฯ มีเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สามารถเข้า
ถึงได้ง่ายและสะดวก เพ่ือนำาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
บริษัทที่ทันเหตุการณ์ เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุน นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด
 1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดทำา
รายงานทางการเงนิทีถ่กูตอ้งและโปรง่ใส ตามทีค่วรในสาระสำาคญัตาม
หลกัการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป บนัทึกบญัชดีว้ยความระมดัระวงั ประกอบ
กับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำางบการเงิน เพื่อให้ 
สะท้อนผลการดำาเนนิงานท่ีเปน็จรงิของบรษัิท และเนน้ในดา้นคณุภาพ
ของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มี
ความรู้ ความชำานาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.ล.ต. และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำาอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน
  บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการ
เงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ภายในระยะ
เวลาที่กำาหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
โปรง่ใส โดยเผยแพรท่ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นชอ่งทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://
www.icc.co.th)
  อีกท้ังกำาหนดให้จัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทต่อการจัดทำารายงานทางการเงิน ตามหน้า 110 ในรายงาน
ประจำาปีนี้
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   ในปทีีผ่า่นมางบการเงนิของบริษทัได้รับการรับรอง โดยไมม่ี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำาส่งงบการเงิน ต่อ ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่ง
แก้ไขงบการเงิน
 2.  ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจำาปีของบริษัท ได้จัดทำาและเปิดเผยชัดเจน 
ครบถ้วน ทุกข้อตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีปี 2549 เพื่อ
ประโยชน์สำาหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ รายละเอียดข้อมูล
แต่ละหัวข้อ ตามแบบ 56-1 และรายงานประจำาปีของบริษัท โดยได้
เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
   ในปทีีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไมถ่กู ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดำาเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำาหนด 
 3.  บริษัทฯมีการเปิดเผยนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรม 
จรรยาบรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ผ่าน website ของ
บริษัท
   ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ี
ดีปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่าน
รายงานประจำาปี แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และ
website ของบริษัท
 4.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการดูแลสังคม
และส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย 
ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองสม่ำาเสมอ ตามกิจกรรมทางสังคมและความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม หน้า 98-102 ในรายงานประจำาปีน้ี
 5.   บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยการทำารายการระหว่างกนั ซ่ึงบรษิทัฯ 
ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของ  ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เปิดเผยชื่อบุคคลที่ทำารายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ 
นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ พร้อมกำาหนดแนวทางปฏิบัติที่
ชดัเจนในการดแูล เพือ่ขจดัปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่ง
รอบคอบดว้ยความมเีหตุมผีล และเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทและ
ผูถ้อืหุน้ รายละเอียดดจูากรายการระหวา่งกนั หน้า 61-65 และขอ้ 2.4 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หน้า 83 ในรายงานประจำาปีนี้
 6.   บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน โดย
กำาหนดไวใ้นจรรยาบรรณพนกังาน และตามรายละเอยีด ขอ้ 2.2 การ
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 82 ในรายงานประจำาปีนี้
 7.  บริษัทฯ มีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร รวมคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ รายงานการซือ้ขาย
หลกัทรพัย์ การถอืครองหลกัทรัพยข์องบริษทั และรายงานการมสีว่น
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัทราบทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง รายละเอยีดดู
จาก ข้อ 2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และการรายงานถึงการ 
มีส่วนได้เสีย หน้า 82-83 ในรายงานประจำาปีนี้

 8.  บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัตอ่การเปดิเผยขอ้มลูทีม่คีวามโปรง่ใส 
เท่าเทียมกันและท่ัวถึง สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ลงทุนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน website ของ
บริษัท (http://www.icc.co.th) รวมถึงเผยแพร่การถือหุ้นในบริษัท
ต่างๆ และนำาเสนอข่าว (Press Release) ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน
ฐานะการเงินของบริษัท ผ่าน website ของบริษัทด้วย
 9.  งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ มีหน่วยงานสำานักงาน
เลขานกุารคณะกรรมการ ทำาหนา้ท่ีงานดา้นผูล้งทุนสมัพันธ์โดยเฉพาะ 
ในการใหข้อ้มลูและขา่วสารตามทีน่กัลงทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งการ 
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หรือ	คุณธัญลักษณ	วรรธนะกุลโรจน
	 สำ�นักง�นเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร
	 โทรศัพท	0-2295-0688	โทรส�ร	0-2294-1155
	 E-mail	:	iccset@icc.co.th
   และได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวก
ผ่านข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ใน website ของบริษัท (http://www.icc.
co.th)
   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนัก
วเิคราะหห์ลกัทรพัยเ์ปน็ประจำาทกุป ีในสถานทีท่ำาการของบรษิทั เพือ่
เปดิโอกาสให้นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ไดซ้กัถามขอ้มลูตา่งๆ โดยมคีณะ
กรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจง
   ในป ี2554 บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืสหพฒันร์ว่มกบัตลาด 
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จดังาน “นกัวเิคราะห ์นกัลงทนุ พบกลุม่
สหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 15 
ณ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาตสิริกิิติ ์เพ่ือพบปะนกัลงทุน และนกัวเิคราะห ์
โดยมกีรรมการผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการรว่มตอ้นรบัให้ขอ้มลูเกีย่วกบักจิการ 
และผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำาหนังสือ
สรปุขอ้มลูประวตั ิและผลประกอบการของบรษิทั แจกใหก้บันกัลงทนุ
และนักวิเคราะห์ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ โดยบริษัทฯ จะนำามาปรับปรุงพัฒนาและ 
ขยายผลเพื่อจัดเป็นประจำาทุกปี และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://
www.icc.co.th)
    10.  นอกเหนอืจากการเปดิเผยรายงานทางการเงนิหรอืสารสน-
เทศอ่ืนๆ ต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผา่นชอ่งทาง 
ต่างๆ ตามข้อกำาหนดอย่างเคร่งครัด  ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว 
บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
ทำาทุกอย่างให้ถูกต้องและเปิดเผยจะชนะใจคนได้ มีแต่สร้างมิตร ไม่มีศัตรู
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

    1. เปิดเผยรายช่ือกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะ 
กรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ ของคณะ
กรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และจำานวน
ครัง้ในการเขา้ประชมุ ตามหน้า 33-36, 76-77และหน้า 91 ตามลำาดบั
ในรายงานประจำาปีนี้
    และได้เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
    2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร รวมทัง้รปูแบบ ลกัษณะ และจำานวนค่าตอบแทน ทีแ่ตล่ะทา่น 
ได้รับ หน้า 75-77 ในรายงานประจำาปีนี้
    3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร หน้า 
76-77 ในรายงานประจำาปีนี้
    4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10  
อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุม
สามัญประจำาปี หน้า 55 ในรายงานประจำาปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน 
website ของบริษัท
    5. เปดิเผยโครงสร้างองค์กรของบริษทั หน้า 66 ในรายงาน
ประจำาปีนี้
    นอกจากนี ้ยงัเปดิเผยโครงสรา้งกลุม่ธรุกจิ ตามเงนิลงทุน
ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 126-133 และ ข้อ 4. ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ หน้า 48 ในรายงานประจำาปีนี้และได้เผยแพร่ผ่าน website 
ของบริษัท
    6. เปดิเผยลกัษณะการดำาเนินธุรกจิของบริษทัอยา่งชดัเจน 
พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน รวมทั้งสถานภาพ
และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด 
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 41-48 ในรายงานประจำาปีนี้
    7. เปิดเผยความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้งแนวทางในการ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง ตามปัจจัยความเสี่ยง หน้า 38-40 ใน
รายงานประจำาปีนี้
    8. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ของบริษัท ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ในส่วนต่างๆ 5 ส่วน 
ตามขอ้กำาหนดของ ก.ล.ต. ตามการควบคุมภายใน หน้า 96-97 พรอ้ม 
รายงานการกำากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 49 
ในรายงานประจำาปีนี้
   9. เปดิเผยงบการเงนิของบริษทัทกุไตรมาส ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และไดเ้ผยแพรผ่า่น  website ของบรษิทั และสามารถ 
ดาวน์โหลดได้
   10. เปิดเผยรายงานประจำาปีของบริษัท ย้อนหลัง 10 ปี  
และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน 
website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
   11. เปดิโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถซักถามข้อสงสยัตา่งๆ 
ผา่นสำานกังานเลขานกุารคณะกรรมการ และเลขานกุารบรษิทั ซึง่ทำา
หนา้ทีง่านดา้นผูล้งทนุสมัพนัธ ์และไดเ้ผยแพรผ่า่น website ของบรษัิท 

5.	 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
  คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทหนา้ทีส่ำาคญัในการชีแ้นะทศิทาง
การดำาเนนิงานของบรษิทั ตดิตามดแูลการทำางานของฝา่ยจัดการ จัด
ให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ
พนกังาน กำากบัดแูลกจิการเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถ้อืหุน้  
พรอ้มดแูลให้บรษัิทมกีารดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ อยา่งถกูตอ้งและตาม
กฎหมาย
 ในปท่ีีผา่นมา ไมป่รากฏบรษัิทฯ มกีารกระทำาท่ีขดัตอ่กฎระเบยีบ
ที่ร้ายแรง
	 1.	โครงสร�งคณะกรรมก�รบริษัท
								ก�รถวงดุลของกรรมก�รที่ไมเป็นผูบริห�ร
  บรษิทัฯ กำาหนดใหม้คีณะกรรมการของบรษิทัไมน่อ้ยกวา่ 5 คน 
(ตาม พ.ร.บ. มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการ
  1. การเป็นบุคคลธรรมดา
  2. บรรลุนิติภาวะ
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคน 
   เสมือนไร้ความสามารถ
  4. ไม่เคยรับโทษจำาคุก โดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก 
   ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำาโดยทุจริต
  5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือ 
   องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
  - ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีความเป็นอิสระ และไม่ได้ 
   เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
  -  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
  - กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระ 4 ท่าน
  -   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
 บรษัิทฯ มคีณะกรรมการสรรหาเพือ่คดัเลอืกกรรมการจากผูท้รง
คุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์  
เปน็ผูม้คีณุธรรม  และมปีระวตักิารทำางานที่ไมด่า่งพรอ้ย แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหน้าที่ความรับ
ผดิชอบของคณะกรรมการทุกชดุไวอ้ยา่งชดัเจน มกีรรมการผูอ้ำานวย
การและประธานกรรมการบรหิาร ในฐานะหวัหนา้คณะฝา่ยจดัการ ซึง่
ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าท่ีดูแลการดำาเนิน
ธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะ
กรรมการบริษัทกำาหนด
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คนที่ประสบความสำาเร็จในชีวิตนั้น ต้องเป็นคนที่ทนกับสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วย กรรมการอสิระ 5 ทา่น คดิเปน็ 
45.45% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อ
กำาหนดของคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ ซ่ึงกำาหนดไว้ 1/3 = 33.33%

	 คุณสมบัติกรรมก�รอิสระ
	 นิย�ม	 “กรรมก�รอิสระ” ของบริษัท หมายถึง บุคคลท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามข้อกำาหนดของคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุน รายละเอียดระบุอยู่ในแบบ 56-1 เอกสาร
แนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 
2555 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)  

	 หลักเกณฑในก�รคัดเลือกกรรมก�รอิสระและกระบวนก�ร
สรรห�
 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ 
ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนงของกรรมก�ร
 คณะกรรมการบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระ
การดำารงตำาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว
อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปได้อีก โดยมีคณะ
กรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อ
ใหม่ั้นใจวา่บคุคลทีจ่ะเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัเป็นผูม้คีวามรู ้ความ
สามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
	 สดัสวนก�รเปน็กรรมก�รบรษัิทต�มเงินลงทนุ	จำ�นวนบรษิทั
ทีก่รรมก�รบรษิทัไปดำ�รงตำ�แหนง	อ�ยกุรรมก�รและจำ�นวนว�ระ
ที่จะดำ�รงตำ�แหนง
 บริษัทฯ ไม่ได้กำาหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตาม
เงินลงทุน จำานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านดำารงตำาแหน่ง
อายุกรรมการ และจำานวนวาระที่จะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันได้นาน
ที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการบรษิทัแตล่ะทา่นไมไ่ด้ข้ึนอยูก่บัอายหุรือจำานวนบริษทัทีด่ำารง
ตำาแหนง่ ตราบเทา่ทีก่รรมการบริษทัทกุทา่นมคีวามต้ังใจและจรงิใจใน
การปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการบรษิทั ตามที่ไดร้บัความไว้วางใจจากคณะ
กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
 บรษิทัฯ ไดเ้ปดิเผยรายชือ่กรรมการบริษทั ประวัติ ประสบการณ ์ 
การถือหุ้นในบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของ
กรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นหน้า 33-36 และ 76-77 ในรายงาน
ประจำาปี และเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มี
กรรมการบริษัทจำานวน 3 ท่านที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านได้อุทิศ
เวลาในการปฏบิตัหินา้ที่ใหก้บับริษทัอย่างเต็มที ่โดยได้เข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอทุกครั้ง และทำาคุณประโยชน์แก่
บริษัทมาโดยตลอด

	 ก�รไปดำ�รงตำ�แหนงกรรมก�รบริษัทที่บริษัทอื่นของ
กรรมก�รบริษัท	และผูบริห�ร
 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท
ที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์ 
มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอ่ืนน้ันประกอบธุรกิจ 
อะไร มคีวามจำาเปน็ตอ้งใหก้รรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารจากบรษัิทใด
บรษัิทหนึง่ในกลุม่เขา้ไปเปน็ตวัแทนของกลุม่ในฐานะผูร้ว่มลงทนุหรอื
ตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำาเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการ
บริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
ชำานาญในธุรกิจนั้นๆ 

	 ก�รรวมหรือแยกตำ�แหนง
 ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระมิได้ 
เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารเพื่อ 
เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และ 
ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาท 
ของผู้นำา และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 
การประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้ 
กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ 
แนะนำา ดแูล การดำาเนนิธรุกจิของฝา่ยจดัการ แตจ่ะไมเ่ขา้ไปกา้วกา่ย
งานหรือธุรกิจประจำาของฝ่ายจัดการ ประธานกรรมการบริหารเป็น 
ผู้นำาในการบริหารงาน และวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด นอกจากนี้คณะกรรมการ 
บริษัทยังกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ
และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำาเป็น 
กฎบตัรคณะกรรมการแตล่ะคณะ  และมรีะเบยีบปฏบิตัคิณะกรรมการ
บริษัท ท่ีกำาหนดและแยกอำานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย 
จัดการ สามารถตรวจสอบได้  เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

	 เลข�นุก�รบริษัท
 บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณุดวงฤด ีมลินิทางกรู ซึง่เปน็ผูม้คีณุวฒุแิละ
ประสบการณท์ีเ่หมาะสม เปน็ผูร้บัผดิชอบทำาหนา้ทีเ่ลขานกุารบรษิทั 
เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
  1. ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามอย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำาคัญแก่กรรมการ
  2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ 
ดแูล และประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวม
ทั้งดำาเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
  3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
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  4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  6. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
   - ทะเบียนกรรมการ
   - หนงัสอืนดัประชมุ/รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
    บริษัท
   - หนังสือนัดประชุม/รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
   -  รายงานการซือ้ขายหุน้ของบรษิทั ของกรรมการบรษัิท 
    และผู้บริหาร
   - รายงานประจำาปี
   - แบบ 56-1
  7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิ
ตา่งๆ ของผูถ้อืหุน้ และข่าวสารของบริษทัอย่างสม่ำาเสมอและครบถ้วน 

	 2.	คณะกรรมก�รชุดยอย
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำาเนินงานของบริษัท ว่ามีการ
ดำาเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำาแนะนำาอย่าง
รอบคอบ
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
เพือ่ทำาหนา้ทีด่งักลา่ว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษัิท ปจัจบุนั
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการ
กำากับดูแลกิจการของบริษัท
	 	 -	 คณะกรรมก�รบรหิ�ร คอื คณะบคุคลที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 14 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 10 ท่าน ให้ทำาหน้าที่จัดการกิจการงาน
บริษัท ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำาของบริษัท โดยมี
อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ หน้า 
68-69 ในรายงานประจำาปีนี้ และกำาหนดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์
   ในป ี2554 (ตามอายปีุกรรมการต้ังแต่ เม.ย. 53-เม.ย. 54) 
คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารแตล่ะทา่น ตามตารางแสดงตำาแหนง่หนา้ท่ีงาน 
ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 76-77 ในรายงานประจำาปีนี้
	 	 -	 คณะกรรมก�รตรวจสอบ คือ กรรมการบริษัทท่ีเป็น
กรรมการอิสระมีจำานวน 4 ท่าน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 
ป ีโดยมอีำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามขอบเขตอำานาจหนา้ที ่
หนา้ 69-70 ในรายงานประจำาปนีี ้กำาหนดใหม้กีารประชมุไมน่อ้ยกวา่

ไตรมาสละ 1 ครัง้ และจดัประชมุเปน็วาระพเิศษ สำาหรบักรณพีจิารณา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และกรณีพิเศษ
   บรษิทัฯ ไมก่ำาหนดจำานวนวาระทีจ่ะดำารงตำาแหนง่ตดิตอ่
กันได้นานท่ีสุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติ
งานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
   ในป ี2554 (ตามอายปุกีรรมการตัง้แต ่เม.ย. 53-เม.ย. 54) 
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุ จำานวน 9 คร้ัง การเขา้รว่มประชมุ
ของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำาแหน่ง
หนา้ทีง่าน คา่ตอบแทนกรรมการ การถอืหุน้ และการเขา้รว่มประชมุ
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 76-77 ในรายงานประจำาปีน้ี 
	 	 -	 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค�ตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการบรษิทั 2 ทา่น และผูบ้รหิาร 1 ทา่น มวีาระการดำารงตำาแหนง่
คราวละ 1 ปี โดยมีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขต
อำานาจหน้าที่ หน้า 70-71 ในรายงานประจำาปีนี้ และมีการประชุม
ประจำาปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น
   ในป ี2554 (ตามอายปุกีรรมการตัง้แต ่เม.ย. 53-เม.ย. 54) 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม จำานวน 2 ครั้ง 
การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน ตามตาราง 
แสดงตำาแหน่งหน้าที่งานค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 76-77 ใน
รายงานประจำาปีนี้
	 	 -	 คณะกรรมก�รสรรห� ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4  
ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน มีวาระการดำารงตำาแหน่ง คราวละ 1 ปี 
โดยมีอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ 
หน้า 71 ในรายงานประจำาปีนี้ และมีการประชุมประจำาปีละ 1 ครั้ง 
และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น
   ในป ี2554 (ตามอายปุกีรรมการตัง้แต ่เม.ย. 53-เม.ย. 54) 
คณะกรรมการสรรหามกีารประชมุ จำานวน 2 ครัง้ การเขา้รว่มประชุม
ของคณะกรรมการสรรหา ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าที่งานค่า
ตอบแทนกรรมการ การถอืหุน้ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารหน้า 76-77 ในรายงานประจำาปีนี้
						 -	 คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการ
ตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 5 ท่าน 
มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีอำานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ หน้า 71 ในรายงานประจำาปีนี้   
กำาหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุม
เป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น
   ในปี 2554 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 53-เม.ย. 
54) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมจำานวน 10 คร้ัง การ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตามตารางแสดง
ตำาแหน่งหน้าท่ีงานค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 76-77 ในรายงานประจำาปีน้ี
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์คือ พื้นฐานสำาคัญของผู้ประกอบการค้า

	 3.	บทบาท	หน้าที	่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั		
	 	3.1	ภาวะผู้นำา	และวิสัยทัศน์
   คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะ
ด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
มภีาวะผูน้ำา มกีารกำาหนดวสิยัทศันข์องบรษิทัไวอ้ยา่งชดัเจน มคีวาม
เปน็อสิระในการแสดงความคิดเหน็และตัดสนิใจ กำากบัดูแลกจิการของ
บริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ มกีารบริหารงานโดยการกำาหนด
ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำาปี 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้โดยนำาหลักบรรษัทภิบาลมาเป็น
เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการ เพือ่เพิม่มลูค่าใหแ้กก่จิการและผูถ้อืหุน้ 
   คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามผลการดำาเนินงาน
ของฝ่ายจัดการ โดยกำาหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการ
ดำาเนินงานและผลประกอบการของบริษทั และการถอืครองหลกัทรพัย์
ของกรรมการและผูบ้รหิารทกุเดือนในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั

	 		 -	 ภาวะผู้นำา
    คณะกรรมการบริษทัฯ มหีน้าทีใ่นการกำาหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามผลการดำาเนินงาน
ของบรษิทั โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นฝา่ยจดัการเปน็ผูด้แูล 
และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
ที่กำาหนด พร้อมกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อดำาเนินงานให้
เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

	 		 -	 วิสัยทัศน์/ภารกิจ
    คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถงึความสำาคัญในการ
ดำาเนนิงานของบรษิทั โดยมสีว่นรว่มในการกำาหนดวิสยัทศัน ์/ภารกจิ
ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง
เดียว
    จากกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงนโยบายการค้าเสรี  
ทำาให้การทำาธุรกิจในประเทศไทยมีการแข่งขันที่เข้มข้น และรุนแรง
มากขึน้ นอกจากคูแ่ขง่ในประเทศแลว้ยงัมคีูแ่ขง่จากตา่งประเทศเขา้
มาร่วมในตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งนี้ด้วย
    คณะกรรมบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของ 
การตลาด และตระหนักถึงความสำาคัญของการแข่งขันกับคู่แข่งที่อยู่
ในสายธุรกิจเดียวกัน และไม่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน รวมถึงคู่แข่ง
ภายในประเทศ และคู่แข่งจากต่างประเทศ จึงได้กำาหนดอุดมการณ์
เพื่อบรรลุเป้าหมายให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท  

	 	 	 1.	สู้เพื่อชนะ - ชนะเป้าหมายที่ตั้งไว้แก่บริษัท
     - ชนะใจตนเอง
     - ชนะคู่แข่ง
     - เป็นผู้นำาในการตลาด
	 	 	 2.	คิดบวก - ต่อตนเอง
     - ต่อผู้อื่น
     - ต่อองค์กร
     - ต่อสถานการณ์
	 	 	 3.	มีวินัย - ในการคิด
     - ในการฟัง
     - ในการพูด
     - ในการปฏิบัติ
     - ในการติดตาม
     - ในเรื่องเวลา
     - ต่อตนเอง

	 	 	 4.	มีศรัทธา - ต่อตนเอง
     - ต่อหัวหน้างาน
     - ต่อลูกน้อง
     - ต่อเพื่อนร่วมงาน
     - ต่อองค์กร
     - ต่อประเทศชาติ
     - ต่อผู้นำา
     - ต่อสังคม

	 	 	 5.	มีความรวดเร็ว - ในการคิด
     - ในการรับรู้การเปลี่ยนแปลง
     - ในการประเมิน
     - ในการตัดสินใจ
     - ในการสรุป
     - ในการตอบสนอง
     - ในการปฏิบัติ
     - ในการปรับปรุง
   นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว บริษัทฯ ยังสร้างและ
สรรหาธุรกิจใหม่ๆ ทั้งที่ส่งเสริมธุรกิจเดิม และธุรกิจอื่นที่สามารถทำา
ให้บริษัทฯ ขยายตัวไปสู่ตลาดและธุรกิจในอนาคตได้

	 	3.2	การกำากับดูแลกิจการที่ดี
   บรษัิทฯ ไดจ้ดัทำานโยบายการกำากับดแูลกิจการ จรยิธรรม
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจก
ให้กบักรรมการบรษัิท กรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
เพือ่เปน็แนวทางเดยีวกนัในการปฏิบตัตินในการดำาเนนิธรุกจิ และเปน็
หลักยึดในการทำางาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการกำากับดูแล
กิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเป็นประจำาทุกปี 
และเห็นว่ายังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้เผยแพร่ผ่าน
ระบบ Intranet และ Website ของบริษัท
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	 	3.3	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารพจิารณาเรือ่งความขดัแยง้
ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการกำาหนดนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผล
ประโยชนอ์ย่างรอบคอบด้วยความมเีหตุมผีล และเพือ่ประโยชนส์งูสดุ
ของบรษิทัและผูถื้อหุน้ รายละเอยีดดูจากขอ้ 2.4 ความขดัแยง้ทางผล
ประโยชน์ หน้า 83 ในรายงานประจำาปีนี้

	 	3.4	ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง
   คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อระบบควบคุม
ภายในด้านการดำาเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำากับ
ดแูล โดยมหีนว่ยงานตรวจสอบภายในทำาหนา้ทีต่รวจสอบการปฏบิตัิ
งานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำา
แนะนำาเพ่ือใหเ้กดิความมัน่ใจวา่ไดด้ำาเนนิการ ตามแนวทางท่ีกำาหนด
อยา่งมปีระสทิธิผล มคีวามเป็นอสิระสามารถทำาหนา้ทีต่รวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดดูจาก การควบคุมภายใน ในปี  
2554 หน้า 96-97 ในรายงานประจำาปีนี้
   คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ยนายอมร 
อัศวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา 
นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ 
นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ นางพิธชา ภู่สุนทรศรี เป็นกรรมการ 
และนางดวงฤดี มิลินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ ได้รายงาน
ความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงในปี 2554 ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มอบหมายให้นิติบุคคล 
ภายนอก ทำางานด้านวางระบบบริหารความเสี่ยง และให้คำาแนะนำา
ประเด็นสำาคัญต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงตนเองให้ทัน
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา ท้ังนี ้
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด 
จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารใหก้บัผูบ้ริหารและเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ตาม
มาตรฐานสากล COSO ERM เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความ
เข้าใจ และมีบทบาทในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น
   นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริหารความเสีย่งไดเ้พิม่เตมิ
การทำา Business Continuity Management เพื่อลดผลกระทบจาก
ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจทำาให้ธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก

	 4.	การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสำาคญักบัการเขา้รว่มประชมุ
และถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบร่วมวางนโยบายและตัดสินใจในการ
ดำาเนินงานของบริษัท ได้กำาหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอด
ทัง้ป ีโดยจดัขึน้ทกุเดอืนและได้แจง้ใหก้รรมการทกุทา่นทราบลว่งหนา้ 
เลขานกุารบรษิทัจะสง่จดหมายเชิญประชุม พร้อมทัง้ระเบยีบวาระการ
ประชมุ รายงานการประชมุคร้ังกอ่น และเอกสารประกอบการประชมุ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะ
เวลาที่กฎหมายกำาหนด โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้
อำานวยการบรษิทัรว่มกนัพจิารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุม  นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม  
โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และสามารถอภิปรายให้ความเห็น
ได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำารายงานการประชุมและจัด
เก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท    
พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
  ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับ
ปญัหาโดยตรง และคณะกรรมการบรษิทัทกุทา่นสามารถซกัถามและ
ขอขอ้มลูเพิม่เตมิจากกรรมการผูอ้ำานวยการหรอืเลขานกุารบรษิทัได้
ทุกเรื่อง
  ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำา
หน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
  เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำา
รายงานการประชมุ และจดัสง่ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระ
แรกของการประชุมคร้ังถัดไป ท้ังน้ี กรรมการบริษัทสามารถแสดง
ความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจน
ถูกต้องมากที่สุดได้
  รายงานการประชมุท่ีท่ีประชมุรบัรองแลว้จะจดัเกบ็อยา่งเปน็
ระบบ ณ สำานักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและ
เอกสารอิเลก็ทรอนกิส ์พรอ้มกบัเอกสารแนบประกอบวาระการประชมุ
ต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
  นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัเปดิโอกาสให้กรรมการท่ี
ไมเ่ปน็ผูบ้รหิารประชมุระหวา่งกนัเองตามความจำาเปน็อยา่งสม่ำาเสมอ
และมกีารรายงานผลการประชมุใหก้รรมการผูอ้ำานวยการบรษิทั และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง
  ในปี 2554 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 53-เม.ย. 54) 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุม จำานวน 12 ครั้ง การเข้าร่วม
ประชมุของคณะกรรมการบรษัิทแตล่ะท่าน ตามตารางแสดงตำาแหนง่
หนา้ทีง่าน คา่ตอบแทนกรรมการ การถอืหุน้ และการเขา้รว่มประชมุ
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 76-77 ในรายงานประจำาปีน้ี 
ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการ
ประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

	 5.	การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน ได้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองอย่างระมัดระวังและเพียงพออยู่เป็นประจำา
สม่ำาเสมอทุกปี มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค
ตา่งๆ ในระหวา่งปทีีผ่า่นมา เพือ่เพิม่ประสทิธผิลการทำางานของคณะ
กรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น
  จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทสรุปว่า คณะ
กรรมการบริษัทมีข้อแนะนำาให้กับคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำาเสมอ 
ในท่ีประชมุทุกเดอืน  และในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทขอใหค้ณะ
กรรมการบรหิารรายงานผลการดำาเนนิงานรวมท้ังการวเิคราะหป์ญัหา
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หัวใจในการทำางานคือ การสร้างคน

อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งทำาเช่นนี้มา
เปน็เวลาหลายสบิป ีรวมถงึรายงานผลประกอบการของบริษทัและผล
ประกอบการของแต่ละฝ่าย รวมทั้งส่วนแบ่งการตลาดอย่างละเอียด 
และคำาแนะนำาตา่งๆ ของคณะกรรมการบริษทัได้มอบใหค้ณะกรรมการ
บริหารนำาไปแก้ไขหรือปฏิบัติให้บรรลุตามคำาแนะนำา
  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารใช้วิธีให้กรรมการ
บริหารแต่ละคนประเมินกรรมการบริหารคนอื่นๆ ตามหัวข้อท่ีได้
กำาหนดขึ้น เพื่อใช้สำาหรับพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร
ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
  คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลงานประจำาปีของ
ผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยการประเมินผลงานกรรมการผู้อำานวยการ
เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการ
บริษัท จากผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน รวมทั้งผลงานด้านการ
ขายและการทำากำาไรของบริษัทในแต่ละปี

	 6.	ค่าตอบแทนกรรมการ	และผู้บริหาร
  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงิน
คา่ตอบแทนกรรมการทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาจากประสบการณ ์ภาระ
หน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละท่านนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
  หลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
  1. ในการทำาหน้าที่กรรมการบริษัท
   - ค่าตำาแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท
   -  คา่เบีย้ประชมุ จา่ยเฉพาะกรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ประชมุ
    คนละ 6,000.- บาท/ครั้ง 
   -  คา่ตอบแทนประจำาป ี(เงนิบำาเหนจ็) จา่ยใหก้รรมการ
    บริษัททุกคน        
  2. ในการทำาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่าย
เปน็เบีย้ประชมุ เฉพาะกรรมการทีเ่ข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท/ครัง้
  ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำาปี 2554 เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2554 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
รวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

  ประเภท และมลูคา่ของคา่ตอบแทนทีก่รรมการแตล่ะตำาแหนง่
ได้รับ        

  คา่ตอบแทนผูบ้รหิารเปน็ไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะ
กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนกำาหนด ซึง่พจิารณาจากผลการดำาเนนิ
งานของผู้บริหารแต่ละคน
  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2554 ตามตาราง
แสดงตำาแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 75-77 ตาม
ลำาดับ ในรายงานประจำาปีนี้
  กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยใน
การรักษายึดเหนี่ยวให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่
กบับรษัิทอยา่งมัน่คงถาวร อกีท้ังพนกังานท่ีไดร้บัจดัสรรหุ้นยงัมภีาระ
ตอ้งเสยีภาษจีากการรบัโอนหุน้ จากกฎหมายของประเทศไทยทีย่งัไม่
เอื้ออำานวย ทำาให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร

	 7.	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
  คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุก
ท่านมีโอกาสพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ให้ความสำาคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP), Director Certification Program 
(DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding
the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance
for Non-Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ  
อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ท่ี IOD จะจัดข้ึน
อีกต่อไปในอนาคต
  ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้
  - กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร Audit 
Committee Program (ACP 38/2012) จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย
  - กรรมการบรหิาร 1 ท่าน เขา้รว่มอบรมหลกัสตูร Director
Certification Program (DCP 150/2011) จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย    

 เงินบำาเหน็จ กรรมการทุกคน 9,150,000 8,800,000

 เบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าประชุม 1,050,000 1,152,000

 ค่าตำาแหน่ง เฉพาะประธานกรรมการ 5,670,000 5,540,000

		 รวม	 15,870,000	 15,492,000

องค์ประกอบ
ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ่าย

ปี	2554
(อายุปี

กรรมการ
ตั้งแต่

เม.ย.	53	-	
เม.ย.	54)

ปี	2553
(อายุปี

กรรมการ
ตั้งแต่

เม.ย.	52	-	
เม.ย.	53)

(บาท)
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  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำาคู่มือกรรมการให้กับกรรมการ
ใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำาคัญของบริษัท นโยบายใน
การกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน พ.ร.บ. 
หลกัทรพัย์ฯ พ.ร.บ. มหาชน และกฎระเบยีบตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการ
ทุกท่าน เพ่ือให้กรรมการสามารถศึกษาและทบทวนกฎระเบียบข้อ
กำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา
  คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็
กับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่นๆ อยู่
สม่ำาเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 8.	แผนการสืบทอดงาน
  คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้กรรมการผู้อำานวยการ
และประธานกรรมการบริหารร่วมกบัฝา่ยสำานกังานบริษทั จดัทำาแผน
สืบทอดตำาแหน่งผู้บริหาร ดังนี้
   1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และ 
   ได้ทำางานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง-ระดับผู้อำานวยการฝ่าย 
   ทั้งในระดับสายงาน และข้ามสายงาน   
   2. กำาหนดผูบ้ริหารระดับรองทีม่ศัีกยภาพเป็นผูส้บืทอดและ 
   วางตำาแหน่งให้เหมาะสม
   3. เตรยีมการใหผู้บ้ริหารระดับสงูพร้อมรับงานของสายงาน 
   อื่นในกรณีจำาเป็น
   4. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความ 
   สามารถบริหารงานครบวงจรมากขึน้ เพือ่รับงานบรหิาร 
   ระดับสูง
   5. จัดตั้ง Corporate Strategies and Strategic Directions
   และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางได้ 
   ทำางานร่วมกัน
   6. จัดใหม้ ีCommittee ต่างๆ เชน่ Marketing, Advertising,  
   Research ฯลฯ เพือ่ใหเ้กดิการพฒันางานและศกัยภาพ 
   ของกรอบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
   7. จัดใหผู้บ้รหิารระดบักลางมโีอกาสบรหิารงานมากขึน้ทัง้ 
   ระดับสายงาน และข้ามสายงาน
   8. การฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ เช่น  
   การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด การบริหารสินค้า 
   และการออกแบบ
   9. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำานึก 
   ในความรับผิดชอบ และความซ่ือสัตย์ต่อองค์กรและ 
   มององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น

  10. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น 
   ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่าง 
   เป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
  11. จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม มาประจำาอยู่ในแต่ละฝ่าย 
   เช่น CFO ฝ่าย
  12. จัดให้มีการเขียนแผนการทำางานอย่างเป็นระบบแก่ 
   ผู้บริหารระดับรองๆ  
  13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำาแหน่ง 
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
  14. พฒันาคณุภาพจติใจของผูบ้รหิารทกุระดบั ยดึธรรมะเพือ่ 
   การปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
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การควบคุมภายในปี	2554
 การบริหารของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(มหาชน) ยังอยู่ภายใต้ปรัชญาของการทำางานเป็นทีม บนพื้นฐาน
ของความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นปรัชญาการบริหาร 
ของบริษัทมาโดยตลอด การบริหารงานภายใต้ปรัชญาดังกล่าวเป็น
ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้บริษัทมีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายใน
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมด้วย 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในเรือ่งเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั ไอ.ซ.ีซ.ี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ในปี 2554 โดยมีสาระสำาคัญ
ดังต่อไปนี้
 บรษิทัฯ วา่จา้งนติบุิคคลภายนอก เป็นทีป่รึกษาดูแลคุณภาพงาน
ด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ 
มีการปรับปรุงตนเองให้ทันสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทัง้น้ี บริษทัฯ ได้วา่จา้งบริษทั สอบบัญชธีรรม
นติ ิจำากัด ตัง้แตป่ ี2547 โดยประสานงานกบัเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงาน
ตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน
 หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับบริษัท สอบบัญชี
ธรรมนติ ิจำากดั นำาผลการตรวจสอบไปหารือกบักรรมการผูอ้ำานวยการ
ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และนำา
เสนอผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่รบัทราบ 
ผลการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการ
ตรวจสอบ และการวางแผนการตรวจสอบในปีต่อไป ซึ่งบริษัท สอบ
บญัชธีรรมนติ ิจำากดั ในฐานะทีป่รกึษางานดา้นตรวจสอบภายใน ได้สรุป 
ความเห็นเรื่องประสิทธิผลการควบคุมภายใน ว่าบริษัทฯ มีระบบ 
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
 นอกจากนี้บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด 
ศึกษาและพัฒนาแนวทางการควบคุมระบบการปฏิบัติการของบริษัท
ใหส้อดคลอ้งกบัธรุกจิทีม่คีวามหลากหลายมากข้ึน ตามคำาแนะนำาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ได้
ดำาเนินการศึกษาและประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้อำานวยการ
ฝ่ายทุกฝ่าย และปรับปรุงระบบการปฏิบัติการของบริษัท พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติการของบริษัท ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ยังต้องขยายผลการ
ศึกษาและติดตามผลระบบปฏิบัติการให้เกิดการควบคุมที่ดี และการ
ปรับปรุงแนวทางการควบคุมระบบการปฏิบัติการต่อไป

	 องค์กรและสภาพแวดล้อม
 องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะท่ีทำาให้ฝ่ายบริหาร
สามารถดำาเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มเีปา้หมายในการดำาเนนิ
ธรุกจิทีส่ามารถตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานไดอ้ยา่งชัดเจน 
และบรหิารงานบนฐานของความโปรง่ใสและความยตุธิรรมโดยคำานงึ
ถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นสำาคัญ

	 การบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง ซึ ่งประกอบด้วย นายอมร
อศัวานนัท์ เปน็ประธานคณะกรรมการ นายธรรมรตัน ์โชควฒันา นาย
ไพโรจน ์หริญัวงศส์วา่ง นางสาวมญัชสุา ธรีพงษพ์พิฒัน ์นายณฐัพฒัน ์
เพ็ชรรัตนาภรณ์ นางพิธชา ภู่สุนทรศรี เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี
มิลินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าใน
การบริหารความเสี่ยงในปี 2554 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
 ในปี 2554 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 
ได้จัดตั้งหน่วยงาน “Corporate System Development” เพื่อดูแลรับ
ผิดชอบการพัฒนาระบบงานขององค์กร ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการ
ปรับปรุงระบบงานสำาคัญๆ ของบริษัท ให้ทันสมัย เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตขององค์กร โดยยังคงมุ่งเน้นให้มีจุดควบคุม (Control 
Point) ที่เหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการอย่างมี
ประสทิธภิาพ สำาหรบัปแีรกท่ีจดัตัง้หนว่ยงานดงักลา่ว ไดพ้ฒันาระบบ
งานหลักๆ เช่น ระบบการเกลี่ย-โอน สินค้าระหว่างร้านค้า ระบบ
การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ จุดขาย ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง และ
ระบบการบริหารจัดการร้านค้าประเภท Specialty Shop ซึ่งเป็นช่อง
ทางการขายที่มีความสำาคัญในการสร้างความเจริญเติบโต และความ
แข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาดอย่างยั่งยืน

	 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนด
ขอบเขตอำานาจหนา้ที ่และอำานาจในการอนมุตัวิงเงนิของฝา่ยบรหิาร
ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มี 
การทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ี
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนและกฎเกณฑ์
ของทางการอย่างเคร่งครัด 
 เพ่ือเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานบริษัทที่
ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำาหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด
ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ
พนักงาน 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันร่วมกับ
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ บนพื้นฐานของความ
โปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์บริษัทคาดหวังได้ตามสภาวะของ
ตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารสรุป
เรื่องที่มีนัยสำาคัญที่ผูกพันบริษัท ซึ่งได้กระทำาไปภายใต้อำานาจหน้าที่
ของผู้รับมอบอำานาจมาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ  
เป็นการเสรมิสรา้งบรรษทัภบิาล และเป็นการบริหารความเสีย่งท่ีดขีึน้
 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัและฝา่ยบรหิารกระตุน้และเนน้
ใหพ้นกังานมวีนิยัทีด่ีในการปฏบิตังิานภายใตก้ฎเกณฑ ์และขอบเขต
ของทางการตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อที่กำาหนดโดย
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  และสำานักงานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
 บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ   

ระบบการติดตาม
 บริษัทฯ ได้กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามผลการดำาเนินงาน และ
แนวทางการแก้ไข เมื่อผลการดำาเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้




