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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
Corporate Governance Policy 

 
บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) ตระหนักถงึความสาํคญัในการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาลในการ

ดาํเนินธุรกจิ ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้นีโยบายปฏบิตัติามหลกัการและขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company)  ตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ การกาํหนดบทบญัญตัต่ิางๆ จะยึดใหเ้ป็นแนวทางใหป้ฏบิตัไิดจ้รงิ นอกจากนี้บรษิทั
ไดนํ้าหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันานโยบายทีค่รอบคลุมถงึสทิธ ิ
และความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยี โครงสรา้ง บทบาทหน้าที่ ความรบัผดิชอบและความเป็นอสิระของคณะกรรมการ 
การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส การควบคุมและบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนจรยิธรรมทางธุรกจิ เพื่อใหก้ารบรหิารงาน และ
การดําเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และโปร่งใส โดยหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่คีรอบคลุมหลกัการ 5 หมวด 
ดงันี้ 

 
หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัตระหนักและใหค้วามสาํคญัถงึสทิธขิองผูถ้ือหุน้ โดยจะไม่กระทําการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิอง 
ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้จะสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตนโดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรอืการโอนหุน้ การมี
สว่นแบ่งในกาํไรของบรษิทั การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและเรื่องที่มผีลกระทบต่อบรษิัท เช่น การจดัสรรเงนิปนัผล การกําหนดหรอืแก้ไข
ขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี้บรษิทัจะดาํเนินการในเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยให้มสีารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้น

รบัทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั หรอืให้เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด   

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกบักฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขัน้ ตอน 
การออกเสยีงลงมต ิและจดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพยีงพอ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมกีรรมการและ

ผูบ้รหิารที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม และเมื่อการประชุมแล้วเสรจ็ บรษิัทจะ
จดัทาํรายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ตรวจสอบได้ 

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบั
หนงัสอืนดัประชุม 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิัทจะปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 
 ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิและผูถ้อืหุน้สว่นน้อย โดยมหีลกัการดงันี้ 

 คณะกรรมการจะไม่เพิม่วาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัที่
ผูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

 ส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกําหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้และเสนอ
ชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

 กาํหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผูม้หีน้าทีดู่แลผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความ
คดิเหน็หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอสิระ โดยกรรมการอสิระจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และหาวธิเียยีวยา
ทีเ่หมาะสม หรอืกรณีเป็นขอ้เสนอแนะทีก่รรมการอสิระพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าเป็นเรื่องสาํคญัทีม่ผีลต่อผูม้สี่วน
ไดส้ว่นเสยีโดยรวม หรอืมผีลต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทั กรรมการอสิระจะเสนอเรื่องดงักล่าวต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้เพื่อพจิารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 ส่งเสรมิการใช้สทิธ ิเช่น การเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเพิม่วาระการประชุมก่อนวนัประชุม การเป็น
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร พรอ้ม
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

 บรษิทักาํหนดใหม้มีาตรการป้องกนัการนําขอ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึ 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกบัข้อมูล (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าวดว้ย) ในกรณีทีพ่นักงานหรอืผูบ้รหิารนําขอ้มูลไปเปิดเผยหรอืนําไปใชเ้พื่อหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอื
ผูเ้กีย่วขอ้ง จะถอืเป็นความผดิรา้ยแรงและถูกลงโทษทางวนิยั   

 สง่เสรมิใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ทีส่าํคญั เช่น การทาํรายการเกีย่วโยง การทํารายการ
ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 
 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ กรรมการและผูบ้รหิารบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดส้่วนเสยีของตนในแต่ละวาระ 

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพจิารณาธุรกรรมที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสนิใจเพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทัโดยรวม โดยกรรมการและผูบ้รหิารทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีดงักล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระ
การประชุมนัน้ๆ 

 กาํหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวให้
ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตัิ และกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรพัย์ตาม
กฎหมายจดัสง่รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั 
 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม และมนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มทีส่าํคญั ดงันี้ 
ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะดาํเนินธุรกจิดว้ยความรูแ้ละทกัษะการบรหิารจดัการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี 

ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้
โดยรวม รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอย่างสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

พนกังาน :  บรษิทัจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคีวาม
ปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิ ใหค้วามสําคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างทัว่ถึงและ



 
 
  CPT Drives and Power Public Co.,Ltd. 

   

 

   
       Professional for Drives and Power 
 

             
 

          
 

 
 

สมํ่าเสมอ ปฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั รวมทัง้
หลกีเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารทํางานของ
พนกังาน ตลอดจนปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

ลกูคา้ :  บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ในราคาทีเ่หมาะสม รกัษาความลบั
ของลูกค้าอย่างจรงิจงัและสมํ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ที่จะเพิม่ประโยชน์ให้แก่ลูกค้า  
อย่างต่อเนื่อง และปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดั 

คู่คา้และเจา้หนี้ :  บรษิัทจะไม่ดําเนินการทีทุ่จรติในการค้ากบัคู่ค้าและเจา้หนี้ และมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ  
ทีม่ต่ีอเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวตัถุประสงคข์องการใชเ้งนิ การชําระคนื การดูแลคุณภาพ
หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั และเรื่องอื่นใดทีไ่ดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั 

คู่แขง่ทางการคา้ : บรษิทัจะประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแข่งขนัทีด่ ีไม่แสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของ
คู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติ หรอืไม่เหมาะสม และไม่พยายามทาํลายชือ่เสยีงของคู่แขง่ทาง
การคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยไรม้ลูความจรงิ 

สงัคมสว่นรวม :  บรษิทัจะไม่กระทาํการใดๆทีจ่ะสง่ผลเสยีหายต่อสงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม อกีทัง้
ยงัต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกจิกรรมสร้างสรรคส์งัคม ปลูกฝงัจติสํานึกของความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่องและจรงิจงั รวมทัง้ปฏบิตัหิรอืควบคุมใหม้กีาร
ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานทีก่าํกบัดแูล 

 
หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

บรษิัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ตามหลกัเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
กําหนดทัง้รายงานทางการเงินและข้อมูลทัว่ไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่สําคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัย์และมีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทุนและผู้มสี่วนได้เสยีของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เ กี่ยวข้องกบับริษัททัง้หมดได้รบัทราบข้อมูลอย่าง 
เท่าเทียมกนั โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเวบ็ไซด์ 
www.CPTthailand.com 

คณะกรรมการตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิทีม่ขีอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิและสมเหตุสมผล 
งบการเงนิรวมของบรษิทัจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสม การบนัทกึขอ้มูล 
ทางบญัชมีคีวามถูกต้องครบถ้วน เพยีงพอที่จะดํารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัการทุจรติหรอื 
การดาํเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระสาํคญั โดยถอืปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลทีส่าํคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ นอกจากนี้ คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงนิ รายการระหว่างกนั 
และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ทัง้นี้
รายงานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้อบบญัช ีมรีายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี 
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสมัพนัธน์ัน้ บรษิัทยงัไม่มีแผนจะจดัตัง้หน่วยงานด้านนักลงทุนสมัพนัธ์ในอนาคตอนัใกลน้ี้ แต่จะ
มอบหมายให้ นางสาวหฤทยั หลมิประเสรฐิ  ตําแหน่ง รองประธานกรรมการ(บรหิาร) ทําหน้าที่ในการติดต่อกบัผู้ถือหุ้น
นกัวเิคราะห ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 
 

http://www.cptthailand.com/
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หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)  โครงสรา้งคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการที่มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกจิทีเ่ป็น

ประโยชน์กบับรษิทั โดยคณะกรรมการของบรษิทัมาจากการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ยคณะกรรมการจํานวน 8 ท่าน 
โดยเป็นกรรมการอสิระ 3 ท่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผูม้คีวามรูท้างดา้นบญัชเีพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหน้าทีใ่นการตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้
ทัง้นี้บรษิทักาํหนดใหอ้ย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการอสิระ ทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทน
ของผูถ้ือหุน้ส่วนน้อย โดยปฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดุลการบรหิารกจิการต่างๆ ของบรษิทั เพื่อใหด้ําเนินไปอย่างถูกต้อง 
เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ และมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี   

ประธานกรรมการบรษิทัไม่เป็นบุคคลเดยีวกนัประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการ 
เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและการสอบทานการบรหิารงาน ทัง้นี้บรษิทัไดก้ําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ 
กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการอย่างชดัเจน เพื่อมใิหก้รรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
และกรรมการผูจ้ดัการมอีาํนาจบรหิารและอนุมตัวิงเงนิไม่จาํกดั 

(2)  คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกาํกบัดแูลกจิการคอื 
 คณะกรรมการบรหิาร มทีัง้หมด 5 ท่าน ซึ่งช่วยใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปโดยคล่องตวัโดยมขีอบเขตอํานาจหน้าที่

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบมอีย่างน้อย 3 ท่าน ทําหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกํากบัดูแลการดําเนินกจิการของ

บริษัท มขีอบเขตอํานาจหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมคีุณสมบตัิ
เป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืโดยกฎเกณฑ ์ประกาศ ขอ้บงัคบั 
หรอืระเบยีบของสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มอีย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการอสิระ 
และมกีรรมการอสิระดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อรบัผดิชอบในการกําหนด
หลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรรหา 
คดัเลอืกและเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการบรษิทั    

อย่างไรกต็ามในอนาคตบรษิัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึน้มาปฏบิตังิานตามที่ได้รบัมอบหมายเพื่อแบ่งเบา
ภาระการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั   

(3)  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัทาํหน้าทีก่าํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์เป้าหมาย ภารกจิ แผนธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทั 

ตลอดจนกํากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการบรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลภายใต ้
กรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้ ี

จรรยาบรรณธุรกจิ 
บรษิทัจดัทาํขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัจรรยาบรรณธุรกจิเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และผูป้ฏบิตังิาน

ในฝ่ายต่างๆ ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ โดยมปีระเดน็หลกัในการรกัษาความลบัของบรษิัท การปฏบิตัิงานด้วยความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสทิธซิึง่กนัและกนั และการดูแลรกัษาทรพัยากรทัง้ภายในบรษิทัและสิง่แวดลอ้ม



 
 
  CPT Drives and Power Public Co.,Ltd. 

   

 

   
       Professional for Drives and Power 
 

             
 

          
 

 
 

ภายนอก ซึ่งการให้ความสาํคญักบัจรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิจะทําให้มกีารปฏบิตัิงานด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ การควบคุม
ภายในทาํไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพขึน้สง่ผลใหเ้กดิความเชื่อมัน่กบัตลาดทุนและสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บันกัลงทุน 

นโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บรษิทัไดก้ําหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า พนักงานทุกคนจะต้องปฏบิตัิหน้าที่

เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเท่านัน้ การกระทาํและการตดัสนิใจใดๆ จะตอ้งปราศจากอทิธพิลของความต้องการของส่วนตวั 
ของครอบครวั ของญาตพิีน้่อง หรอืของบุคคลอื่นทีรู่จ้กัสว่นตวัเป็นการเฉพาะ โดยกาํหนดนโยบายทีค่รอบคลุม 2 เรื่อง คอื  

 รายการทีเ่กีย่วโยงกนั : บรษิทัจะพจิารณาความเหมาะสมก่อนทีจ่ะทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างรอบคอบทุกรายการ 
รวมทัง้กําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกีย่วโยงกนั เสมอืนทํารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)  
และมคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  และเมื่อบรษิทัหรอื
บรษิทัย่อยไดท้าํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัแลว้ หากเป็นรายการตามทีก่าํหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนเรื่องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั บรษิัทจะดําเนินการ  
ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีาร ของประกาศดงักล่าว รวมทัง้เปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจําปี 
และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ
ขจดัปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆ ทีท่าํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

 สถานการณ์อื่นๆ ทีท่าํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : แบ่งออกเป็น  
1. การลงทุนทัว่ไป บรษิทัจะไม่ใหบุ้คลากรของบรษิทัทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ หรอืไดร้บัผลประโยชน์จากบรษิทัคู่แข่ง หรอื

ผูค้า้/ ผูข้ายทีบ่รษิทัตดิต่อธุรกจิดว้ย เขา้มามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธท์าง
ธุรกจิกบักจิการดงักล่าว เวน้แต่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

2. การรบัของขวญั บุคลากรทุกระดบัไม่ควรรบัของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมกฬีา ขอ้เสนอเพื่อการพกัผ่อน ทีพ่กั
รบัรอง หรอืขอ้เสนอทีใ่หเ้ป็นการส่วนตวัต่าง ฯลฯ หากการกระทําดงักล่าวจะนําไปสู่การสรา้งขอ้ผูกมดัใหก้บั
บรษิทั หรอืทาํใหบ้รษิทัสญูเสยีผลประโยชน์  

3. การรบังานทางวชิาการ งานบรกิารสาธารณะ เป็นวทิยากร หรอืการรบัตําแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดบัของ
บริษัท สามารถขออนุมัติจากผู้อํานวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการ
สาธารณะ เป็นวทิยากร หรอืการรบัตําแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบรษิทั ที่ปรกึษา ซึ่งจะช่วยขยายวสิยัทศัน์ 
และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นัน้ แต่จะต้องไม่นําเอาบรษิัท หรอืตําแหน่งของตนในบรษิทั ไปพวัพนักบั
กจิกรรมทีท่าํภายนอก เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัใิหท้าํเช่นนัน้ไดด้ว้ย 

การควบคุมภายใน 
บรษิทัจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในเพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่แก่นักลงทุนว่าบรษิทัจะมกีารดําเนินงานทีม่ปีระสทิธผิลและ

เพิม่ความน่าเชื่อถอืใหก้บังบการเงนิ ตัง้แต่ปี 2555 บรษิทัไดว้่าจา้ง บรษิทั บเีค ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจาํกดั ซึง่มคีวามรู ้ความสามารถ
ในดา้นระบบบญัชแีละการควบคุมภายใน ใหเ้ป็นทีป่รกึษาในการวางระบบการควบคุมภายในใหร้ดักุม พรอ้มทัง้ดําเนินการขจดั
ความเสีย่งและรายการทีผ่ดิปกต ิรวมทัง้จดัตัง้ฝา่ยตรวจสอบภายในซึง่ทาํหน้าทีต่รวจตดิตามระบบการควบคุมต่างๆ 

นอกจากนี้ บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ให ้นางสาวบุญณี กุศลโสภติ ดาํรงตําแหน่งเป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าทีเ่สนอ
ผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดอืน 

 
 (4)  การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัมกีําหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจําเป็น 

โดยมกีารจดัทํารายงานผลงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดอืน เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถกํากบั ควบคุมและดูแลการ
ปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและทนัการ โดยจะสง่หนังสอืเชญิประชุมใหแ้ก่กรรมการเพื่อพจิารณาก่อนการประชุม
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ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท โดยกรรมการ
สามารถรอ้งขอสารสนเทศทีจ่าํเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากเลขานุการบรษิทั 

ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะร่วมกบัพจิารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเขา้สูว่าระการประชุมได ้โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อใหส้ารสนเทศ
ในรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 
(5)  รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝี่ายบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัชมีาประชุม

ร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิ
รวมของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏใน
รายงานประจาํปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยเลอืกใช้
นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรบั และถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงัในการจดัทํา  
และดแูลมกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ   

 
(6)  ค่าตอบแทน 
บรษิทัมนีโยบายกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถจูงใจใหส้ามารถรกัษา

กรรมการทีม่คีุณภาพตามทีต่อ้งการได ้ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั และเชื่อมโยงกบั
ผลการดาํเนินงานของบรษิทั โดยขออนุมตัคิ่าตอบแทนของกรรมการในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู กําหนดใหม้คีวามเหมาะสมกบัอํานาจ
หน้าทีต่ามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทักาํหนด และเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั ระดบัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืน 
โบนสั และผลตอบแทนจงูใจในระยะยาวสอดคลอ้งกบัผลงานของบรษิทัและการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละราย 

 
(7)  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการกํากบั

ดูแลกจิการของบรษิัท เช่น กรรมการบรษิัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิาร เป็นต้น เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการปฏบิตัิงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทาํเป็นการภายในบรษิทัหรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

ทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบรษิทัจะจดัใหม้เีอกสารขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถงึจดัใหม้กีารแนะนําลกัษณะธุรกจิและแนวทางการดาํเนินธุรกจิใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

 
วนัมีผลบงัคบัใช้ 

  การกาํหนดนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 เป็นตน้ไป 
 
 
 


