การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริม สนับสนุน การกากั บดูแลกิจ การที่ดีใ นทุกระดั บขององค์กร และได้มีการ
ปรับปรุง ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และมีค วามโปร่งใส คณะกรรมการบริ ษัทฯ มี ความมุ่งมั่น และเชื่ อมั่นว่ าการก ากับดู แลกิจการที่ดี มีความโปร่ งใส มี
ประสิทธิผลจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุ ดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายในระยะยาวโดยทั่วกัน จึงได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1. ดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. กากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามทวน
สอบอย่างสม่าเสมอ
5. กาหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการ
ติดตามผลอย่างสม่าเสมอ
6. จัดให้มีคู่มืออานาจดาเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อานาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
7. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส
และมีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้
ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2558 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจาปี 2558 โดยบริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการให้มากขึ้นดังนี้
1.1) การประชุมได้จัดที่โรงแรมภายนอกบริษัทฯ และได้อานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก
1.2) เปิด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้นเสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุเ ป็น วาระการประชุ มและเสนอชื่อบุ คคลที่ มีคุ ณสมบั ติ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยสาหรับการประชุมสามัญประจาปี 2558 ระหว่าง
วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 และสาหรับการประชุมสามัญประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 1
กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม

1.3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจาปี/
งบการเงิน รายการเอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องนามาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 7 วันทาการ ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมที่นาส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมนั้น จะมีข้อมูล
ครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น
โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
1.4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึง
เลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความ
สะดวกในการประชุมและทาให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
1.5) แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือ
หุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
1.6) ประธานที่ประชุมได้ดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามคาถามในแต่ละ
วาระการประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว
1.7) บริษัทฯ ไม่ได้ เพิ่มวาระการประชุ ม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคั ญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้ นทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจาปี 2558 ประธานฯ เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อขอเพิ่มรายละเอียดในวาระ
ที่ 5 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องด้วยตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่นาเสนอขาดตก
ในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งเป็นความผิดพลาดระหว่างการส่งข้อมูลสู่โรงพิมพ์ จึงขอเพิ่มรายละเอียดกรรมการที่ออกตาม
วาระและเสนอกลับเข้าดารงตาแหน่งจานวนอีก 1 ท่าน คือ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จากเดิมที่ได้ระบุในวาระไว้ 2 ท่าน คือ นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ และ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
ทั้งนี้เอกสารข้อมูลดังกล่าวมีการตรวจสอบพบก่อนวันประชุม 3 วัน
1.8) บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุม
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
และนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้
2.1) ได้ดาเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการอานวย
ความสะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามคาถามต่อที่ประชุมและแสดงความเห็น
ในแต่ละวาระการประชุม และประธานที่ประชุมจะให้ความสาคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการ
ประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
2.2) ในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ในปี 2558 บริ ษัท ฯ ได้จั ด ส่ง เอกสารเชิ ญประชุ ม พร้ อมรายงานประจาปี /
งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้ง

ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกาหนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุม อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558 และในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน
2.3) เปิด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้นเสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุเ ป็น วาระการประชุ มและเสนอชื่อบุ คคลที่ มีคุ ณสมบั ติ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญประจาปี 2558 ระหว่างวันที่
1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 และสาหรับการประชุมสามัญประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน
2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม
ทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2.4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2.5) บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2.6) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบ
อานาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ดูแลและคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
บริษัทและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติใน
การดาเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สาคัญของทุกคน เช่น
- ผู้ถือหุ้น
: บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งโปร่ ง ใส โดยค านึ ง ถึ ง การเจริ ญ เติ บ โตของมู ล ค่ า
บริษัทฯ ในระยะยาว
- พนักงาน
: บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น พั ฒ นาความสามารถในการท างาน โดยน าระบบการพั ฒ นา
บุคลากรบนพื้นฐานของความสามารถ (Competency – Based Human Resources
Development) มาใช้ เน้นการทางานอย่างปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
- คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
- คู่แข่ง
: ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดย
ปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริง
- ลูกค้า
: มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 GMP
และ HACCP พร้อมทั้งกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า และ
รักษาความลับของลูกค้า

- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
: บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานดาเนินกิจกรรมเพื่อบาบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ สนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมของท้องถิ่นที่ สถาน
ประกอบกิจการตั้งอยู่
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กาชับให้ฝ่ายบริหารดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้
ความสาคัญและยึดถื อปฏิ บัติม าโดยตลอด ในส่ว นของงานด้า นผู้ ลงทุ นสัม พันธ์ นั้น บริ ษัทฯ ได้ มอบหมาย ให้ Chief
Financial Officer ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้ลงทุน และ
ประชาชนทั่วไป ซึ่ง สามารถติ ดต่ อขอทราบข้อ มูลบริษั ทฯ ได้ที่ห มายเลขโทรศัพ ท์ 0-2679-9166 หรื อที่ website :
www.cpi-th.com หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การแต่งตัง้ กรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่กาหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนจาก
ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 ท่าน ดังนี้
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ
5 ท่าน
กรรมการทุกท่านที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ รวมถึงการรับทราบถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ารับตาแหน่ง ซึ่ง ถือเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้สาหรับ
กรรมการผู้ที่เข้ารับดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ในปี 2558 จานวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการ
อิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคล
เดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงาน
ประจา บริษัทฯ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามคู่มืออานาจดาเนินการ บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การ
บันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกั นและกันได้ ดั งนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการ
ดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดารงตาแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดไว้ว่า ในการประชุม
สามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่า งน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัต รา ถ้า จานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้ก รรมการที่

ดารงตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีการดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ ควรไม่เกิน 6 ปี ทั้งนี้ในปี 2559 จะมีการนาเสนอการกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระซึ่งดารงตาแหน่ง
เกินกว่า 6 ปี เนื่องด้วยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เห็นร่วมกันแล้วว่ากรรมการอิสระที่จะขอเสนอกลับเข้าดารง
ตาแหน่งในปี 2559 เป็นผู้ทรงความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีกรรมการแต่ละท่านควรจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องด้วยอาจมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้กรรมการของบริษัทฯ 1 ท่านจาก 11 ท่าน ดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
เกิน 5 แห่ง
กรรมการของบริ ษั ทฯ เป็ นผู้ ที่ มี ความรู้ ความสามารถ มี ศักยภาพ และได้ ผ่านหลักสู ตรการอบรมการเป็ น
กรรมการ ตามหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
1. นายสมชาย
สกุลสุรรัตน์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 80/2006
2. นายสุเทพ
วงศ์วรเศรษฐ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 48/2005
3. นายสาธิต
ชาญเชาวน์กุล
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 83/2007
4. รศ. ดร. นินนาท
โอฬารวรวุฒิ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 121/2009
5. นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18/2002
6. นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003
7. นายกิตติ
ฉัตรเลขวนิช
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 4/2000
8. นายการุญ
นันทิลีพงศ์
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 9/2001
9. นายทรงฤทธิ์
นิวัติศัยวงศ์
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 15/2002
คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกาหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ เป้าหมาย โดยคณะจัดการจะนาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนทุก ๆ 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางธุรกิจหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ และในส่วนแผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ คณะจัดการจะนาเสนอให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกปีตามกรอบคู่มืออานาจดาเนินการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และ
หากแผนงานหรืองบประมาณที่ได้นาเสนอเกินกว่าอานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้กาหนดไว้ จะต้อง
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท ฯ เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มั ติ ต่อ ไป และคณะกรรมการบริษั ทฯ จะก ากั บดู แลให้ คณะจั ดการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อีกทั้งได้มีการกาหนดอานาจดาเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่มีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มี
อานาจ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิ จารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขให้กระทาเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก กระทาอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจาเป็น ไว้ในรายงาน
ประจาปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทั้งได้กาหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่าง
น้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท รวมถึงนาส่งแบบ
รายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัท ทุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้
ส่วนเสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2558
การเปลีย่ นแปลงระหว่างปี
รายชื่อ

การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 1 มกราคม 2558

จานวนหุ้นที่ได้จากการ
แปลงสภาพการใช้สิทธิ
CPI-W1 ครั้งสุดท้าย

ซื้อ / (ขาย) / (โอน)

การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายสมชาย

สกุลสุรรัตน์

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นายสุเทพ

วงศ์วรเศรษฐ

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

รศ.ดร.นินนาท

โอฬารวรวุฒิ

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นายสาธิต

ชาญเชาวน์กุล

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

พล.ร.อ.สถิรพันธุ์

เกยานนท์

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นายถกล

ถวิลเติมทรัพย์

4,996,130

หุ้น

1,684,028 หุ้น

-

6,680,158

หุ้น

นายชูศักดิ์

ปรัชญางค์ปรีชา

10,227,250

หุ้น

3,025,931 หุ้น

-

13,253,181

หุ้น

นายการุญ

นันทิลีพงศ์

0

หุ้น

-

0

หุ้น

นายกิตติ

ฉัตรเลขวนิช

10,208,332

หุ้น

8,171,923

หุ้น

1,552,278 หุ้น

(3,588,687) หุ้น

วันที่ 11/02/58 โอนหุ้นให้นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช (มารดา)

นายทรงฤทธิ์

นิวัติศัยวงศ์

2,831,260

หุ้น

นายรชฎ

ถวิลเติมทรัพย์

4,000,000

หุ้น

นายสุภิสิทธิ์

ช่อเรืองศักดิ์

0

หุ้น

นายรักกิติ

ตั้งล้าเลิศ

0

นางรัศมี

พงศ์จินดานนท์

นายธวัชชัย

-

-

2,831,260

หุ้น

-

5,348,266

หุ้น

-

-

0

หุ้น

หุ้น

-

-

0

หุ้น

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

โฉมวรรณ์

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นายอนันต์ชัย

อรัญเอี่ยมฟ้า

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นายสมศักดิ์

พงษ์รามัญ

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

นายสุมินทร์

จุฑางกูร

0

หุ้น

-

-

0

หุ้น

1,348,266 หุ้น

หมายเหตุ นายรักกิติ ตั้งล้าเลิศ ได้ขอลาออกจากการทางานตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า นทั้ ง ด้ า นการเงิ น การ
ปฏิบัติงาน การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มี
กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของ

บริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกาหนดลาดับขั้นของอานาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มืออานาจดาเนินการ และความ
รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสานักตรวจสอบภายใน
ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้ง ประเมินประสิทธิภาพและความ
เพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้สานักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทา
หน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้ ร่ว มก าหนดแผนพั ฒนาผู้ บริ หารระดับ สูง และแผนสื บ ทอดผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง
(Succession Plan) และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจาทุกปี รวมถึงกาหนดระบบ
พิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานและเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทางาน
บริษัทฯ ได้จัดทาคู่มือจรรยาบรรณบริษัทขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม โดยได้ มอบคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนั ก งาน เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามโดยทั่ ว กั น นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ จั ด อบรมชี้ แ จงให้ พ นั ก งานได้ รั บทราบทั่ ว กั น และ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กาหนดและประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งได้กาหนดเป็นแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัดอบรมและติดตามการปฏิบัติ
ดังกล่าวเป็นประจาทุกปี
บริษัทฯ มีการกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1
ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผล
การดาเนินงานเป็นประจา เลขานุการบริษัทได้จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทาหน้าที่ใ ห้คาแนะนาด้านกฎหมาย
และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย กาหนดไว้ว่าในการประชุมแต่ละ
ครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ง ในปี 2558 สามารถสรุปการเข้า
ร่วมประชุมต่างๆ ได้ดังนี้
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จานวนครั้งที่ประชุม ปี 2558
รายชื่อ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

6/6

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

6/6

4/4

รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ

6/6

4/4

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

6/6

4/4

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

2/2

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

1/1
1/1
3/3

1/1
1/1

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จานวนครั้งที่ประชุม ปี 2558
รายชื่อ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

พล ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์

5/6

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

6/6

21/23

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

6/6

23/23

นายการุญ นันทิลีพงศ์

6/6

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

4/6

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

6/6

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

6/6

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

2/2

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

0/1
1/1

2/2

1/1
4/4
3/3

1/1
1/1

4/4

1/1
1/1

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานประจาปี คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นประจาทุกปี โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมทั้งร่ วมวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อ
พิจารณาหาแนวทาง แนวปฏิบัติ สาหรับการพัฒนาศักยภาพการทางานของคณะกรรมการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของปี 2557 พิจารณาร่วมกันเห็นควรว่าในปี 2558 กรรมการบริษัทฯ ควรจะ
พิจารณาการเข้าร่วมอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเพื่อเพิ่มศักยภาพการทางานให้มากขึ้นด้วย โดย
เลขานุการบริษัท ได้นาเสนอหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้กรรมการทุกท่านรับทราบข้อมูล
และพิจารณาการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา โดยในปี 2558 นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการและกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ได้เข้าร่วมรับฟัง CG Forum 2/2558 และ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล ได้เข้าร่วม
รับฟังหลักสูตร Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของปี 2558 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันเห็น
ควรว่าในปี 2559 กรรมการบริษัทฯ ควรจะเข้าร่วมอบรมต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อนาความรู้ที่ได้นามาประยุกต์และปรับใช้ใน
การบริหารงานต่อไป

