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การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการ
และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการที่ มี ต ่ อ บริ ษั ท ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม
โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียนทีเ่ ป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ
ประจ�ำปี 2557 จัดอยูใ่ นระดับ 3 ดาว (
) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาก�ำหนดปรัชญาและ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่/พนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับของบริษัทฯ
6. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางสื่อสาร
กับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
7. มีระบบการคัดสรรบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่ง
บริหารที่ส�ำคัญอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหา
ที่โปร่งใส เป็นธรรม
8. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั ฯ ทัง้ ในเรือ่ งทางการเงิน
และทีม่ ใิ ช่เรือ่ งทางการเงินอย่างเพียงพอ เชือ่ ถือได้ และทันเวลา
เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชน
ทั่วไป
9. คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องจัดให้มรี ะบบทีส่ นับสนุนการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหาร
ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริ ษั ท ฯ โดยจั ด ท�ำขึ้ น ตามแนวทางที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก�ำหนด เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต สรุปได้ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท
และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ ระมัดระวัง และซือ่ สัตย์สจุ ริต
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละพั น ธกิ จ ที่ ก�ำหนดไว้
และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ
กับกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี บ ทบาทส�ำคั ญ ในการก�ำหนด
วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานทีส่ �ำคัญของบริษทั ฯ
โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการ
บริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องด�ำเนินการ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการ
สอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้น�ำในเรื่องจริยธรรม
เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี และสอดส่องดูแลในเรือ่ งการจัดการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
4. คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง
ขึน้ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มี
ความส�ำคัญอย่างรอบคอบ

โดยสรุปสาระส�ำคัญของการด�ำเนินการด้านการก�ำกัดูแลกิจการ
เป็นดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายหรือการด�ำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่
ผู ้ ถื อ หุ ้ น พึ ง ได้ รั บ และความเท่ า เที ย มกั น ของผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ราย
อย่างเป็นธรรม และในฐานะเจ้าของบริษัทผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิ
โดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอส�ำหรับ
การพิจารณา และรับทราบผลการประชุม
1. ก�ำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
		 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้ง
		 ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
		 ของบริ ษั ท ฯ และในกรณี ที่ มี ค วามจ�ำเป็ น เร่ ง ด่ ว น
		 ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพเิ ศษ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีก่ ระทบหรือ
		 เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับ
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		 เงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับ
		 การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุม
		 วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป

		 ยังไม่ได้ลงมติ ตลอดจนการจัดอาหารว่างส�ำหรับผูถ้ อื หุน้
		 ทุกคนที่มาประชุม
		 อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้น
		 ที่ตอ้ งการมอบฉันทะด้วย

		 ทั้ง นี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุ มสามัญ
		
ผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้อง Ballroom 2
		 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31
		 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

4.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
อนึง่ ปี 2560 บริษทั ฯ ไม่มกี ารเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
2.
		
		
		
		
		
		
		

การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ทีม่ รี ายละเอียดวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบ
การประชุม/รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา/รายงาน
ประจ�ำปี/เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ โดยจัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
ได้ท�ำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน
		
ก่อนวันประชุม 3 วัน เพือ่ บอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
		 เป็นการล่วงหน้า เพียงพอส�ำหรับการเตรียมตัวก่อน
		 มาเข้าร่วมประชุม

การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ ประธานทีป่ ระชุม
จะแนะน�ำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกา
ทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้อง
ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมถึงการ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
และเมือ่ มีการให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ
จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ถามค�ำถามในแต่ละวาระ และให้เวลา
อภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนัน้ ประธานฯ และ
ผูบ้ ริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และ
ให้ความส�ำคัญกับทุกค�ำถาม แล้วจึงให้ทปี่ ระชุมออกเสียง
ลงมติในวาระนั้นๆ ส�ำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ
ประธานฯ จะด�ำเนินการให้ผถู้ อื หุน้ ลงมติเป็นรายบุคคล

		 ทัง้ นี้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้น�ำหนังสือ
		 เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม
		
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.haadthip.com
		 ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

		
		
		
		
		
		

ประธานฯ จะด�ำเนิ น การประชุ ม ตามล�ำดั บ วาระ
การประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้
ผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า เว้นแต่ทปี่ ระชุมจะมีมติให้เปลีย่ น
ล�ำดั บ ระเบี ย บวาระด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น ้ อ ยกว่ า
สองในสามของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ รวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ �ำหน่ายได้ทงั้ หมด
		 อาจขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ นอกจากทีก่ �ำหนดไว้
		
ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมถือหุ้นสามัญ
		 ประจ�ำปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระ
การประชุม และไม่มกี ารขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่
		 ที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

3. การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
		 ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้อ�ำนวยความสะดวก
		 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายด้วยการจัดให้มี
เจ้าหน้าทีค่ อยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
		 จัดเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารผูเ้ ข้าร่วมประชุม และเปิด
		 บริการรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยใช้ระบบ
		 บาร์โค้ดเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง
		 แม่นย�ำในการนับคะแนนเสียง และได้ขยายระยะเวลา
		 รั บ ลงทะเบี ย นจนถึ ง ระยะเวลาก่ อ นการพิ จ ารณา
		 วาระการประชุมสุดท้าย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วม
		 ประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียง
		 ลงคะแนนในระเบียบวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและ

		 อนึง่ ประธานฯ จะแจ้งผลสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
		 ให้ที่ประชุมได้รับทราบหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาใน
		 แต่ละวาระ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
		 แต่ละครั้งประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุม
		 ผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2560 ได้ก�ำหนดเวลาการประชุม
		
เวลา 14.30 น. โดยเริม่ รับลงทะเบียนเวลา 13.00 น. โดย
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บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
		 นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
					
เลขที่ 3757
		 นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้ช่วยกรรมการบริหาร,
					
ตรวจสอบบัญชี
		 นางสาวภาวินี นิสสัยสุข
หัวหน้าสายตรวจสอบบัญชี

ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 68 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 33 ราย และ
โดยผู้รับมอบมอบฉันทะ 35 ราย รวมจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น
108,793,126 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.61 เกินกว่า
1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 199,218,000 หุน้ โดยมีกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ผูส้ อบบัญชี เข้าร่วมประชุมและชีแ้ จงข้อมูลประกอบด้วย

		
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
		 พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
					
		 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล
					
					
					
		 นายประกิต ประทีปะเสน
					
		 นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ
					
		 นายยรรยง เมธาพาณิชย์
					
		 พลตรี พัชร รัตตกุล		
					
		 นางปริยา จีระพันธุ์		
					
		 นางยุพเรศ เที่ยงธรรม
		 หม่อมหลวงธิษัน ศรีธวัช
		 นายด�ำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์

5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติ
		 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ หากกรรมการท่านใดมีสว่ นได้เสีย
		
หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องในวาระใด กรรมการท่านนัน้ จะแจ้งต่อ
		
ทีป่ ระชุมเพือ่ ขอไม่รว่ มประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จัดการ/
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6. การด�ำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
		 บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุม
		 ผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างช้า
		 ก่อนเวลา 09.00 น. ของวันท�ำการถัดไป และจะจัดท�ำ
		 และน�ำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึก
		 รายงานการประชุ ม และบั น ทึ ก ผลการออกเสี ย ง
		 ลงคะแนน รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ
		 (ถ้ามี) ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในก�ำหนด 14 วัน
		
รวมทัง้ เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษทั ฯ
		 www.haadthip.com ภายในเวลา 14 วันด้วย
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่า
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริษัทฯ จะถือหุ้นในจ�ำนวนที่ไม่เท่ากัน
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายมี สิ ท ธิ พื้ น ฐานในฐานะผู ้ ถื อ หุ ้ น เท่ า เที ย มกั น
โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชือ่ ฐานะ
ทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และแม้ผถู้ อื หุน้
จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้น
ย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ รวมทั้ง
ได้มมี าตรการป้องกันไม่ให้มกี ารขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการ
ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ นื่ โดยมิชอบ

		
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประขุม
		 Mr. Philipp Hugo Gutsche
		 Mr. Martin Jansen
หมายเหต : Mr. Philipp Hugo Guthce และ Mr. Martin Jansen มีถิ่นพำ�นัก
ในต่างประเทศ

		
ผู้บริหาร
		 นายสราภัส เที่ยงธรรม
					
		 นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส
		 นางสาวตัณฑกา วิวัฒน์สุรกิจ
					

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

รองประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
ปฏิบตั กิ าร-ลูกค้ารายใหญ่
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
Revenue Growth
ManagementManager

เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
บริษัทฯ จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
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เสนอวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการได้ ล ่ว งหน้า โดยได้น�ำหลัก เกณฑ์ก ารให้ สิ ท ธิ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.haadthip.com

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดแนวทางที่ดีเกี่ยวกับการดูแลเรื่อง
การใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลง
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ซึ่งรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์

ส�ำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม
และ/หรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการ
ได้ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
บริ ษัท ฯ ได้ น�ำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อ ย
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และเผยแพร่ข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมและไม่มกี ารเสนอชือ่ บุคคลสมัครเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทฯ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการดูแลและค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
กลุม่ ต่างๆ ตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่กระท�ำการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เกิดความ
รับผิดชอบระหว่างบริษทั ฯ กับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้
พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชนและสิง่ แวดล้อม
โดยมีรายละเอียดดังนี้

2. ภาษาที่ใช้ในการประชุม
เนือ่ งจากบริษทั ฯ เป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้
กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอันมีภาษาไทยเป็นภาษา
ราชการ และผูถ้ อื หุน้ ส่วนใหญ่ทมี่ าเข้าร่วมประชุมเป็นคนไทย
ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นจึงด�ำเนินการเป็นภาษาไทย

ผู้ถือหุ้น : นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย และ

ข้อบังคับของบริษทั ฯ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และ
ออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงสิทธิทจี่ ะได้รบั ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า

3. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
เพือ่ รักษาสิทธิให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ
ท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะระบุชื่อไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้
โดยไม่มีเงื่อนไข

พนักงาน : ได้ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม เคารพ

ในหลักสิทธิมนุษยชน และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม ให้ความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาส
พนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงาน
มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะป้ อ งกั น และขจั ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ทุ ก ประเภท
โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้การคุ้มครองที่เหมาะสม และเก็บรักษา
ชื่อพนักงานผู้นั้นเป็นความลับ

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ เ ผยแพร่ ห นั ง สื อ มอบฉั น ทะ
บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.haadthip.com ล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือ
ช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ หรืออีเมล เป็นต้น

ลูกค้า : ผลิตสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพและได้มาตรฐาน ซึง่ บริษทั ฯ มีความ

เข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าด้วยระบบ
ควบคุมคุณภาพของโคคา - โคลา (The Coca-Cola Quality System)
ซึง่ เป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ โลก และผ่านมาตรฐานสากลเกีย่ วกับ
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000 (Food
Safety Management System) ไม่คา้ ก�ำไรเกินควร และไม่ก�ำหนด
เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า

4. การใช้บัตรลงคะแนน
บริษทั ฯ สนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนในวาระทีส่ �ำคัญ
เช่น การพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ การท�ำรายการเกีย่ วโยง
การท�ำรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น
เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีมขี อ้ โต้แย้งในภายหลัง
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จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
เพื่อรีบด�ำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

ภายใน E-mail: internalaudit@haadthip.com หรือโทรศัพท์
หมายเลข 074-210 008-18 ต่อ 124, 307 หรือแจ้งผ่านศูนย์บริการ
ข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC) หมายเลขโทรศัพท์ 074-210008 -18
ต่อ 242, 252

คู่ค้า : บริ ษั ท ฯ มี ก ารซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารจากคู ่ ค ้ า เป็ น ไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา
และค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก หรือไม่รับ
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทฯ มีการด�ำเนินงานด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือและทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างเท่าเทียมกัน

คู่แข่งทางการค้า : ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ภายใต้ ก รอบกติ ก าของ

การแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่
ไม่สุจริต ตลอดจนหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง
โดยปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทใดๆ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคูแ่ ข่ง
ทางการค้า

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของ
บริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินแก่
ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชือ่ ถือ และ
เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ และข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SET Community
Portal: www.setportal.set.or.th และทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ : www.haadthip.com ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างเท่าเทียมกัน

เจ้าหนี้ : รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด

ทัง้ ในแง่การช�ำระคืน การดูแลหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน และเงือ่ นไขอืน่ ๆ
รวมทัง้ ไม่ใช้เงินทุนทีไ่ ด้มาจากการกูย้ มื ไปในทางทีข่ ดั กับวัตถุประสงค์
ในข้อตกลงที่ท�ำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายคุณภาพ

นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้พนักงาน
ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องมัน่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ
ค�ำนึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ ได้ผา่ นมาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และผ่านการรับรองมาตรฐาน
ความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW
Awards) ปี 2553 และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ ง (CSR-DIW
Continuous Awards) ในปี 2554 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

2. บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. บริษัทฯ ก�ำหนดให้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
ทีผ่ สู้ อบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)

นอกจากที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่
ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
หรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ที่ท�ำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนา หรือ
ปรับปรุง แก้ไข การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จัดช่องทาง
ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อกับบริษทั ฯ ได้ในกรณีทมี่ เี หตุการณ์
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้องเกิดขึน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียต้องการทีจ่ ะ
ให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถท�ำได้โดยผ่านส�ำนักงานตรวจสอบ

4. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงาน
ทางการเงิ น แสดงควบคู ่ กั บ รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาตในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
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5. บริษัทฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงาน
การมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และบุ ค คล
ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 89/14 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการว่า ถ้าใน
อนาคตบริษัทฯ มีการท�ำรายการระหว่างกันกับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง หากการท�ำธุรกรรมนัน้ ๆ
เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติ
การท�ำรายการนั้นๆ ได้ และให้จัดท�ำรายงานสรุปการท�ำ
ธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าครั้งละ 50 ล้านบาท รายงานให้
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป ทัง้ นี้
เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

6. บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการ
ประชุมและจ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
ในปี ที่ ผ ่ า นมา ไว้ ใ นแบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพลินพรรณ รัชกิจประการ
ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็น
ผูป้ ระสานงานและให้ขอ้ มูลกับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์
รวมทั้งผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
074 - 210 008-18 ต่อ 298 หรือหมายเลขโทรสาร 074-210 031
หรือ e-mail address: plernpun@haadthip.com
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้พบกับนักลงทุน ดังนี้
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ�ำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
- บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จ�ำกัด
- Toccata Capital – Singapore Pte. Ltd.

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์
มีภาวะผูน้ �ำ มีวสิ ยั ทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทศิ เวลา
และมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้ก�ำหนด
องค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะ
กรรมการและคณะอนุกรรมการ ตลอดจนการก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธกี ารสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย (รายละเอียด
ปรากฏอยู่ในหัวข้อการจัดการ ในส่วนของขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ)
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้ ง สิ้ น 12 คน ซึ่ ง เป็ น โครงสร้ า งกรรมการที่ เ หมาะสม
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการที่มี
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน โดยมีสัดส่วน
มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ได้แก่ พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์
นายประกิ ต ประที ป ะเสน นายยรรยง เมธาพาณิ ช ย์
น.ส.สมรลักษณ์ มหาสมิติ และ Mr. Martin Jansen
(รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการ
ข้อ 2.1 คณะกรรมการบริษัท)

8. ในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้การท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทีจ่ ะดูแล
อย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนของการอนุมัติให้ท�ำรายการ
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท) และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนก�ำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ เปิดเผยรายละเอียด
ของรายการ มู ล ค่ า ของรายการ คู ่ สั ญ ญา และเหตุ ผ ล
ด้ ว ยความโปร่ ง ใสต่ อ สาธารณชนทั น ที โ ดยผ่ า นทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เปิดเผยในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาหรือรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 คนคือ
นายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิ น โดยท�ำหน้ า ที่ ส อบทานการด�ำเนิ น งานของ
บริ ษั ท ฯ ให้ ถู ก ต้ อ งตามนโยบายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและ
บัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มี
ระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสีย่ งทีร่ ดั กุม
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชี
ในเรือ่ งต่างๆ (รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหัวข้อโครงสร้างการ
บริหารจัดการ ข้อ 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ)

ทัง้ นี้ กรรมการผูจ้ ดั การไม่สามารถไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ยกเว้นกรรมการในบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ
5. การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการบริษทั กับ
ฝ่ายบริหาร
บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดย
กรรมการบริษทั ฯ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับ
ดู แ ลการด�ำเนิ น งานของฝ่ า ยจั ด การในระดั บ นโยบาย
ขณะทีฝ่ า่ ยจัดการท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ก�ำหนด
ประธานกรรมการและกรรมการผู ้ จั ด การเป็ น บุ ค คล
คนละคนกัน โดยทั้งสองต�ำแหน่งต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมที่ สุ ด นอกจากนี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังเป็น
ผู้ก�ำหนดแผนการสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
ประธานกรรมการมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็น
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน
ตลอดจนไม่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้แบ่งแยก
หน้ า ที่ ร ะหว่ า งการก�ำกั บ ดู แ ลนโยบายในภาพรวมของ
บริษัทฯ กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์
และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และพิจารณา
ก�ำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนคณะ
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม และ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ เสนอทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้าง
การบริหารจัดการ ข้อ 2.3 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน)

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะได้รับมอบหมายอ�ำนาจ
หน้าที่ให้ด�ำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่ได้ก�ำหนดไว้
รับผิดชอบผลการด�ำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จา่ ยและ
งบลงทุนตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติในแผนงานประจ�ำปี
ด�ำเนินการตามนโยบายด้านบุคลากร แก้ไขปัญหาหรือ
ความขั ด แย้ ง ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ องค์ ก ร และด�ำรงไว้ ซึ่ ง
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ โดยปกติ บริษทั ฯ จะมีการประชุมประมาณ
ปีละ 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการก�ำหนดวาระการประชุม
ล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม
เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส�ำคัญเร่งด่วน

4. การก�ำหนดจ�ำนวนบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ก รรมการจะไป
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะก�ำหนดจ�ำนวนบริษทั
จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่งได้
ไม่เกิน 5 แห่ง โดยเฉพาะกรรมการอิสระ
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ในการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้ร่วมกันก�ำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาส
ให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าที่
จัดท�ำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และ
ให้ประธานกรรมการบริษทั ฯ ลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง
ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม รายงานการประชุ ม ให้ มี ค วามละเอี ย ดถู ก ต้ อ ง
มากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะ
ถูกจัดเก็บที่ส�ำนักงานกรรมการผู้จัดการ

ปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจ�ำนวน 4 ครั้ง
โดยการประชุ ม คณะกรรมการจะก�ำหนดวั น ประชุ ม ไว้
ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการ
จั ด ส่ ง เอกสารประกอบวาระการประชุ ม ในแต่ ล ะวาระ
ให้กับกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ฯ มีเวลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูลในเรือ่ งต่างๆ
อย่างเพียงพอ

7. เลขานุการบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง น.ส.สุดาลักษณ์
เบราวนะกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ ท�ำหน้าที่เป็น
เลขานุการบริษทั โดยมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีก่ �ำหนด
ในมาตรา 89/15 ของพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมทั้งต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการ
		 หรือผู้บริหาร และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
		 ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธาน
		 กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่
		 วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งท�ำหน้าที่
ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ก รรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วน
ได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้นหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธาน
ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
และก�ำหนดให้ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในเรื่องใด
ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งคณะ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วม
ประชุ ม ด้ ว ยเพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละรั บ ทราบ
นโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่เป็นการประชุมเฉพาะ
คณะกรรมการ

3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
		 ประกาศก�ำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเรื่อง
การจั ด การเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ด้ า นผลประโยชน์ ข อง
ผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลในเรือ่ งดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่
กรรมการบริษทั ฯ คนหนึง่ คนใดมีสว่ นได้เสียกับผลประโยชน์
เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท
มอบหมาย ดังนี้
1. ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อ
		 พึงปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลที่คณะกรรมการต้องทราบ
		 และปฏิบัติ
2. ท�ำหน้าที่ในการด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
		 บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท หาดทิพย์ จำ�กัด (มหาชน)

3.
		
4.
		
		
		
		
		
5.

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ ก�ำกั บ ดู แ ล เช่ น
ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และดูแล
การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน
ที่ ก�ำกั บ ดู แ ลและสาธารณชน ให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
ตามกฎหมาย
หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ความเป็นกลางทางการเมือง และการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้น�ำจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจขึน้ เว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.haadthip.com
11. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายก�ำกับดูแลเพื่อป้องกันกรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห ารน�ำข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ฯ ไปใช้ ป ระโยชน์
ส่วนตนโดย
1. การใช้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และ
		 ความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
		 ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวน�ำข้อมูลภายใน
		 ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
		
เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนซึง่ รวมถึงเพือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์
		 ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในและยังมิได้
		 เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนท�ำการซื้อขาย
		
หลักทรัพย์ทอี่ อกโดยบริษทั ฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่
		 ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยสูส่ าธารณชน และก่อน 24 ชัว่ โมง
		 หลังข้อมูลเปิดเผยสู่สาธารณชน
3. ห้ามมิให้กรรมการ/ผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ข้อมูล
		 ภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ
		 บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลให้กรรมการ/ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลง
		 การถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
		 หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59
		 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 พ.ศ. 2535

8. แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
คณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนเป็นผูก้ �ำหนดนโยบายแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
(sucession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต�ำแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เป็นการเตรียม
ความพร้ อ มให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ มี ก ารเตรี ย ม
ทรัพยากรบุคคลให้สามารถทดแทนกันได้
9. การปฐมนิเทศกรรมการ
กรรมการที่เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ
นโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
โครงสร้างเงินลงทุน ผลการด�ำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย
กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือส�ำหรับกรรมการ
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับการเป็นกรรมการ
10. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการได้จัดท�ำจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
(Code of Conduct) เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เพื่ อ ให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบตั ติ อ่ สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็น
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