การกากับดูแลกิจการ
นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการกากับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และได้มีการปรับปรุง
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิผลจะ
ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว
โดยทั่วกัน จึงได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1. ดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. กากับดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกีย่ วข้อง
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามทวนสอบ
อย่างสม่าเสมอ
5. กาหนดให้มีวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการติดตาม
ผลอย่างสม่าเสมอ
6. จัดให้มีคู่มืออานาจดาเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อานาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
7. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และมี
การปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจาปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการให้มากขึ้นดังนี้
1.1) การประชุมได้จัดที่โรงแรมภายนอกบริษัทฯ และได้อานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่ง
รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก
1.2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560 สาหรับการประชุมสามัญประจาปี 2561 และ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สาหรับ
การประชุมสามัญประจาปี 2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน

1.3) บริ ษัท ฯ ได้จั ด ส่ง หนั ง สือ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อมทั้ งเอกสารข้อ มู ลประกอบการประชุ ม รายงานประจาปี /
งบการเงิน รายการเอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องนามาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 7 วันทาการ ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมที่นาส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น จะมีข้อมูล
ครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น
โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
1.4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลข
ทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวก
ในการประชุมและทาให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
1.5) แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึ่งเสียง
1.6) ประธานที่ประชุมได้ดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามคาถามในแต่ละวาระ
การประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว
1.7) บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
1.8) บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และ
นักลงทุนสถาบัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้
2.1) ได้ดาเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า เทียมกัน โดยมีการอานวยความ
สะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามคาถามต่อที่ประชุมและแสดงความเห็นในแต่
ละวาระการประชุม และประธานที่ประชุมจะให้ความสาคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุม
อย่างถูกต้องครบถ้วน
2.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจาปี/งบการเงิน
และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือ
หุ้นทุ กรายที่ มีรายชื่ อปรากฏในสมุด ทะเบีย นผู้ ถือหุ้ น ณ วั น ปิด สมุ ดทะเบี ยนผู้ ถือ หุ้นของบริษั ทฯ รวมทั้ง ลงประกาศ
หนังสือพิมพ์แจ้งกาหนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3
วัน คือ ระหว่างวันที่ 3-4-5 เมษายน 2561 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่ วมประชุม
จานวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน
2.3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560 สาหรับการประชุมสามัญประจาปี 2561 และ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สาหรับ
การประชุมสามัญประจาปี 2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน
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2.4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2.5) บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2.6) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบ
อานาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ดูแลและคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท
และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน เพื่ อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการ
ดาเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สาคัญของทุกคน เช่น
- ผู้ถือหุ้น
: บริษัทฯ จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ใน
ระยะยาว
- พนักงาน : บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทางาน โดยนาระบบการพัฒนาบุคลากร
บนพื้นฐานของความสามารถ (Competency – Based Human Resources
Development) มาใช้ เน้นการทางานอย่างปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
- คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
- คู่แข่ง
: ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดย
ปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริง
- ลูกค้า
: มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 GMP และ
HACCP พร้อมทั้งกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า และรักษา
ความลับของลูกค้า
- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
: บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานดาเนินกิจกรรมเพื่อบาบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุน
กิ จ กรรมของชุ ม ชนโดยรอบสถานประกอบกิ จ การ และกิ จ กรรมของท้ อ งถิ่ น ที่ สถาน
ประกอบกิ จ การตั้ ง อยู่ โดยบริ ษั ท ฯ มี น โยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดล้อม ประกาศให้พนักงานทุกระดับตระหนักและปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมถึงได้มีการ
จั ด อบรมให้ กั บ พนั ก งานทุ ก ระดั บ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดล้อมเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
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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
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่กาหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนจากผู้ถือ
หุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 ท่าน ดังนี้
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ
5 ท่าน
กรรมการทุกท่านที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ รวมถึงการรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ารับตาแหน่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้สาหรับกรรมการผู้ที่
เข้ารับดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
ในปี 2561 จานวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการ
อิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคล
เดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงาน
ประจา บริษัทฯ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามคู่มืออานาจดาเนินการ บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การ
บันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกั นและกันได้ ดั งนั้ นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการ
ดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดย
กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดารงตาแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ดารงตาแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีการดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
ควรไม่เกิน 6 ปี ทั้งนี้มีกรรมการอิสระจานวน 1 ท่าน ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ เกินกว่า 6 ปี และตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีกรรมการแต่ละท่านควรจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องด้วยอาจมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ไม่มีกรรมการท่านใดดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง
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กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และได้ผ่านหลักสูตรการอบรมการเป็นกรรมการ
ตามหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
1. นายบรรพต
หงษ์ทอง
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2013
2. รศ. ดร. นินนาท
โอฬารวรวุฒิ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 121/2009
3. นายชูศักดิ์
ปรัชญางค์ปรีชา ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18/2002
4. นายถกล
ถวิลเติมทรัพย์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003
5. นายไพบูลย์
คุจารีวณิช
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014
6. นายกิตติ
ฉัตรเลขวนิช
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 4/2000
7. นายการุญ
นันทิลีพงศ์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 9/2001
8. นายทรงฤทธิ์
นิวัติศยั วงศ์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 15/2002
9. นายนพพร
พิชา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2003
10. นายศราวุธ
เมนะเศวต
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2015
คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกาหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กล
ยุทธ์ เป้าหมาย โดยคณะจัดการจะนาเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนทุกๆ 1-3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางธุรกิจหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ และในส่วนแผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ คณะจัดการจะนาเสนอให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกปีตามกรอบคู่มืออานาจดาเนินการและนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ทั้งนี้
หากมีแผนงานหรืองบประมาณเพิ่มเติมที่เกินกว่าอานาจดาเนินการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ ได้กาหนดไว้
จะต้องน าเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะ กากับดู แลให้ คณะจัดการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งคณะกรรมการ
และคณะจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะจัดการ ซึ่งได้มีการกาหนดอานาจดาเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่มีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้มี
อานาจ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขให้กระทาเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก กระทาอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจาเป็น ไว้ในรายงาน
ประจาปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทั้งได้กาหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท รวมถึงนาส่งแบบ
รายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษทั ทุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้ส่วน
เสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และกาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง
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การถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการ กลต. พร้อมทั้งแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทาบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงและสรุปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบในการประชุมครั้งถัดไป
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2561
การเปลีย่ นแปลงระหว่างปี
การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 1 มกราคม 2561

รายชื่อ

จานวนหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.

นายบรรพต

หงษ์ทอง

8.

%

จานวนหุ้น

%

0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

0

รศ.ดร.นินนาท

0

-

-

0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

0

นายไพบูลย์

0

-

-

0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

0

นายนพพร

0

-

-

0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

0

นายศราวุธ

0

-

-

0

0

-

-

0

6,680,158 1.05

-

-

6,680,158 1.05

0

-

-

0

-

-

โอฬารวรวุฒิ
คุจารีวณิช
พิชา
เมนะเศวต

นายถกล

ถวิลเติมทรัพย์

นายชูศักดิ์

ปรัชญางค์ปรีชา

13,253,181 2.09

13,253,181 2.09

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

0

นายการุญ

0

-

-

0

0

-

-

0

8,171,923 1.29

-

2,450,000 0.38

0

-

-

0

2,831,260 0.44

-

-

2,831,260 0.44

0

-

-

0

5,348,266 0.84

-

-

5,348,266 0.84

0

-

-

0

ตากวิริยะนันท์

0

-

-

0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

0

พงศ์จินดานนท์

0

-

-

0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

นันทิลีพงศ์

นายกิตติ

ฉัตรเลขวนิช

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นายทรงฤทธิ์

นิวัตศิ ัยวงศ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นายรชฎ

ถวิลเติมทรัพย์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายกฤษฏ์พงศ์
13. นางรัศมี
14. นายธวัชชัย

โฉมวรรณ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

CGt

จานวนหุ้น
-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9.

%

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7.

จานวนหุ้น

ซื้อ / (ขาย) / (โอน)

การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

0

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6.

%

จานวนหุ้นที่ได้จาก
การแปลงสภาพการ
ใช้สิทธิ ESOP

10,621,923 1.67

การเปลีย่ นแปลงระหว่างปี
การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 1 มกราคม 2561

รายชื่อ

จานวนหุ้น
15. นายสมศักดิ์

พงษ์รามัญ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
16. นายสมชาย

จันทรมณี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวมจานวนหุ้นกรรมการ (ลาดับที่ 1-11)
รวมจานวนหุ้นผู้บริหาร (ลาดับที่ 12-16)

%

จานวนหุ้นที่ได้จาก
การแปลงสภาพการ
ใช้สิทธิ ESOP

จานวนหุ้น

%

ซื้อ / (ขาย) / (โอน)
จานวนหุ้น

%

การถือครองหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จานวนหุ้น

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

-

2,450,000 0.38

-

-

36,284,788 5.71
0

%

38,734,788 6.09
0

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ดาเนิ น การให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อ บัง คั บ ระเบีย บที่ เ กี่ย วข้อ ง และการบริ หารความเสี่ย ง และจัด ใ ห้มี กลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ
อยู่ เสมอ จั ดให้มี การก าหนดลาดับ ขั้น ของอานาจอนุมั ติเ ป็น ลายลั กษณ์อั กษรในคู่มื ออ านาจดาเนิ นการ และความ
รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสานักตรวจสอบภายใน
ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้ง ประเมินประสิทธิภาพและความ
เพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้สานักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทา
หน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกาหนดแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบ
ทอดผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจาทุกปี และ
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณากาหนดระบบพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานและเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน
บริษัทฯ ได้จัดทาคู่มือจรรยาบรรณบริษทั ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม โดยได้ มอบคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบทั่วกัน และผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กาหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี อีกทั้งได้กาหนดเป็นแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัดอบรมและติดตามการปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจา
ทุกปี
บริษัทฯ มีการกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระไว้อย่างชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ดาเนินงานเป็นประจา โดยเลขานุการบริษัท จะจัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบีย บวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจาก

CGt

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมาย
และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย กาหนดไว้ว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะต้อง
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือ ครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติ
จะต้องผ่านการอนุมัติจากเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2561 สามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมต่างๆ
ได้ดังนี้
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จานวนครั้งที่ประชุม ปี 2561
คณะกรรมการ
บริษัท
(5 ครั้ง)

รายชื่อ

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ (2)
นายบรรพต หงษ์ทอง (3) (4)
รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
นายนพพร พิชา

(1) (5)

นายศราวุธ เมนะเศวต

(3) (5)

(5)

คณะกรรมการ
บริหาร
(19 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง
(4 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
(4 ครั้ง)

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
(1 ครั้ง)

2/2 (100%)

1/1

3/3 (100%)

1/1 (100%)

0/0

5/5 (100%)

4/4 (100%)

5/5 (100%)

4/4 (100%)

4/4 (100%)

4/4 (100%)

3/3 (100%)

1/1 (100%)

5/5 (100%)

18/19 (94.74%)

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

5/5 (100%)

19/19 (100%)

นายการุญ นันทิลีพงศ์

5/5 (100%)

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

5/5 (100%)

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

5/5 (100%)

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

5/5 (100%)

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
(3 ครั้ง)

2/2 (100%)

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

(6)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(4 ครั้ง)

-

1/1
4/4 (100%)

1/1

1/1 (100%)

0/1
0/0
1/1

3/3 (100%)

1/1
4/4 (100%)
4/4 (100%)

1/1
4/4 (100%)

1/1
1/1

4/4 (100%)

หมายเหตุ 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้ นายนพพร พิชา ดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน ที่ได้ขอลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
2) นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ครบวาระ
การดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และมีความประสงค์ ไม่ขอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ
3) ที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวั น ที่ 26 เมษายน 2561 มีมติ แต่ งตั้ง นายบรรพต หงษ์ท อง และ นายศราวุ ธ
เมนะเศวต เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
4) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครั้ ง ที่ 3/2561 เมื่ อ วั น ที่ 10 พฤษภาคม 2561 มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ นายบรรพต หงษ์ ท อง
กรรมการอิสระ เข้าดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้ นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกาหนดค่ า ตอบแทน ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

CGt

1/1

รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ
แต่งตั้งให้ นายศราวุธ เมนะเศวต กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
6) นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานประจาปี คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นประจาทุกปี โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ผลการประเมิ นเพื่อพิจารณา
หาแนวทาง แนวปฏิบัติ สาหรับการพัฒนาศักยภาพการทางานของคณะกรรมการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกณฑ์การ
ประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้ มากกว่าร้อยละ 80 = ดีเยี่ยม, มากกว่าร้อยละ 60 = ดี, มากกว่า
ร้อยละ 40 = พอใช้, มากกว่าร้อยละ 20 = น้อย และ น้อยกว่าร้อยละ 20 = ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการราย
คณะ การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ การประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งสรุปผลการประเมินประจาปี 2561 ได้ดังนี้
1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทางานของคณะกรรมการในภาพรวมของ
องค์คณะ มีหัวข้อทีใ่ ช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทาหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การ
พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.18 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทางานของคณะกรรมการชุด
ย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน โครงสร้างและ
คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย การประชุ ม คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.25 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.78 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.78 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.22 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทาหน้าที่อย่าง
เหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.51 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
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