บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
11.

การกากับดูแลกิ จการ

11.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมกำรของบริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน) ยึดมันในหลั
่
กกำรบริหำรจัดกำรทีม่ รี ะบบและกระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดีเป็ นปั จจัยสำคัญ โดยกำหนดให้มคี ่มู อื กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ อี ย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำน ก.ล.ต. โดยครอบคลุมถึงแนวปฏิบตั อิ นั เป็ นสำกล เพื่อใช้อำ้ งอิงและถือเป็ นแนวปฏิบตั สิ ำหรับ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบไปด้วยเรือ่ งดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยถือปฏิบตั ติ ่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมำย
ข้อบังคับบริษทั และหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด กระบวนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ดำเนินกำรอย่ำงเปิ ดเผย โปร่งใส และเป็ นธรรม
โดยผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยมีสทิ ธิและควำมเท่ำเทียมกัน ดังนี้
1.

สิทธิในกำรเป็ นเจ้ำของโดยควบคุมบริษทั ผ่ำนกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรให้ทำหน้ำทีแ่ ทน

2.

สิทธิกำรซือ้ ขำยหรือโอนหุน้

3.

สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และออกเสียงลงคะแนน รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็น และร่วมพิจำรณำตัดสินใจใน
กำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญต่ำงๆ

4.

สิทธิในกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

5.

สิทธิในกำรแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำร

6.

สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ และกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี

7.

สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูล ผลกำรดำเนินงำน นโยบำยกำรบริหำรงำน อย่ำงเพียงพอและทันเวลำ

8.

สิทธิในกำรรับส่วนแบ่งกำไรอย่ำงเท่ำเทียมกัน

9.

สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูลกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน

การประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.

กำรกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ นัดประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมกำรบริษทั จะกำหนดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันเวลำและสถำนที่ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะมำร่วมประชุมได้โดยสะดวก

2.

หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุม
บริษทั จะจัดส่งหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุม วำระกำรประชุม ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั พร้อมทัง้ เอกสำร
ข้อมูลให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำตัดสินใจในแต่ละวำระกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำก่อนวัน
ประชุม ซึง่ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมำยและหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนดไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
3.

กำรให้เสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำได้ก่อนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจำกสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัดแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 5.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั สำมำรถเสนอเพิม่ วำระกำรประชุมล่วงหน้ำได้ก่อนกำรประชุมผูถ้ อื
หุน้ โดยกำรส่งวำระและรำยละเอียด และเหตุผลเป็ นหนังสือให้แก่บริษทั เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำว่ำจะ
เพิม่ เป็ นวำระหนึ่งในกำรประชุมหรือไม่ โดยสำมำรถแบ่งเป็ น 3 กรณี ดังนี้

4.

3.1

กำรเสนอเพิ่ม วำระล่วงหน้ ำในกรณี กำรประชุ ม สำมัญ ผู้ถือหุ้น ให้ส่งวำระและรำยละเอีย ดและเหตุ ผ ลเป็ น
หนังสือให้แก่บริษทั ล่วงหน้ำ ในช่วงเดือนตุลำคมถึงธันวำคมของทุกปี ซึง่ บริษทั จะได้มกี ำรประกำศแจ้งให้ผถู้ อื
หุน้ ทรำบล่วงหน้ำ

3.2

กำรเสนอเพิม่ วำระล่วงหน้ ำในกรณี กำรประชุมวิสำมัญ ผู้ถือหุ้น ให้ส่งวำระและรำยละเอียดและเหตุผลเป็ น
หนังสือให้แก่บริษทั ล่วงหน้ำ 30 วัน

3.3

กำรเสนอเพิม่ วำระหลังจำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรมีมติให้มกี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว ให้สง่ วำระและรำยละเอียด
และเหตุผล เป็ นหนังสือให้แก่บริษทั ภำยใน 7 วันนับแต่วนั ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรมีมติให้มกี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้
แล้ว

กำรเข้ำร่วมประชุมและลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสทิ ธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อ่นื เข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนก็ได้ บริษทั เปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุม และได้จดั ระบบเพื่อ
อำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถลงทะเบียนได้ครบถ้วน ทุกรำยด้วยควำมรวดเร็ว

5.

กำรสอบถำม แสดงควำมเห็น กำรลงมติ และกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิอย่ำงเท่ำเทียมกัน ในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริษทั
ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถสอบถำม แสดงควำมคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่ำงๆ ได้ อย่ำงเต็มที่
กำรพิจำรณำและลงมติในทุกเรื่องเป็ นไปอย่ำงอิสระ ในกำรลงคะแนนนับ 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง เท่ำเทียมกันทุกรำย
บริษทั ได้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมพร้อมทัง้ ข้อซักถำม ข้อเสนอแนะ มติของทีป่ ระชุมและจำนวนคะแนนเสียงทีเ่ ห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวำระไว้เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องตรวจสอบ
ด้วย

6.

กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นอย่ำงมำก โดยถือเป็ นหน้ำทีท่ ่ี คณะกรรมกำรบริษทั
ทุ ก คนต้ อ งเข้ำ ร่ ว มประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ทุ ก ครัง้ น ำเสนอข้อ มู ล ต่ ำ งๆให้ผู้ถือ หุ้น อย่ ำ งครบถ้ ว น รับ ฟั ง ควำมคิด เห็น
ข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถำมและตอบข้อซักถำมนัน้ ด้วยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง

2. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิ บตั ิ สาหรับกรรมการของบริ ษทั
บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดจรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตั สิ ำหรับกรรมกำรของบริษทั เพือ่ ถือปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำน
ด้ำนจริยธรรมเพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ ภำยใต้หลักกำรดังต่อไปนี้
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
1.

ควำมซื่อสัตย์ ยุตธิ รรมและคุณธรรม
• ในกำรดำเนินกิจกำร กรรมกำรจะกระทำกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม และมีคุณธรรม
• กรรมกำรจะไม่เลือกปฏิบตั จิ ำกควำมแตกต่ำงด้ำนเชือ้ ชำติ ศำสนำ เพศ สถำนภำพสมรส หรือควำมไร้สมรรถภำพ
ทำงร่ำงกำย
• กรรมกำรจะไม่ให้คำสัญญำหรือทำข้อผูกพันในเรือ่ งทีบ่ ริษทั ไม่ประสงค์จะดำเนินกำร หรือไม่สำมำรถจะดำเนินกำร
ได้
• กำรกระทำกำรใดๆ ของกรรมกำรจะเป็ นไปโดยควำมซื่อสัตย์
• กรรมกำรจะยึดมันต่
่ อควำมจริง และจะไม่ทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด ทัง้ โดยทำงตรงและทำงอ้อม จะไม่พูดหรือ
กระทำกำรอันเป็ นเท็จ และจะไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดโดยละเว้นกำรพูดหรือกำรปฏิบตั ิ

2.

กำรดำเนินธุรกรรมส่วนตัว
• กำรดำเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ ของกรรมกำร จะต้องแยกออกจำกกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ในฐำนะ
กรรมกำร
• กรรมกำรจะไม่ใช้ชอ่ื บริษทั ในกำรดำเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ
• กรรมกำรจะใช้ผลิตภัณฑ์ และบริกำรทีบ่ ริษทั เสนอให้ในเงือ่ นไขตำมทีบ่ ริษทั เสนอเท่ำนัน้

3.

กำรรักษำควำมลับ
• กรรมกำรจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับของลูกค้ำ พนักงำน และกำรดำเนินงำนของบริษทั ทัง้ โดยเจตนำและ
ไม่เจตนำต่อบุคคลทีส่ ำม ยกเว้นแต่จะได้รบั กำรยินยอมจำกบริษทั
• กรรมกำรจะไม่ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษทั เพือ่ ผลประโยชน์ทำงกำรเงินส่วนตน และจะไม่ใช้ขอ้ มูล
นัน้ เพือ่ ประโยชน์ทำงกำรเงินของผูอ้ ่นื

4.

กำรเปิ ดเผยเรือ่ งผลประโยชน์
• กรรมกำรจะต้องเปิ ดเผยผลประโยชน์ จำกธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ รวมทัง้ เรื่องใดๆ ที่เป็ นควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ หรืออำจนำไปสูค่ วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ตำมนโยบำยทีอ่ ำจกำหนดให้กรรมกำรปฏิบตั ใิ นแต่ละ
ครัง้ โดยทันที
• กรรมกำรจะต้องเปิ ดเผยควำมสัมพันธ์ใดๆ ที่ตนมีกบั บริษทั ตำมนโยบำยเรื่องควำมเป็ นอิสระที่อำจกำหนดให้
กรรมกำรปฏิบตั ใิ นแต่ละครัง้
• กำรดำเนินกิจกำรใดๆ กับบริษทั ของกรรมกำร จะต้องอยู่ในระดับที่เหมำะสม (at arm's length) เพื่อหลีกเลี่ยง
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทอ่ี ำจเกิดขึน้

5.

กำรยึดถือปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
• กรรมกำรจะยึดถือปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ

6.

กำรรับเงิน ของขวัญ สันทนำกำร และกำรเดินทำง
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรจะต้องไม่ใช้ตำแหน่ งหน้ำทีก่ ำรเป็ นกรรมกำร เพือ่ หำผลประโยชน์ส่ วนตนจำกผูป้ ระกอบธุรกิจกับบริษทั
รวมทัง้ ผูท้ ก่ี ำลังติดต่อเพือ่ ดำเนินธุรกิจกับบริษทั
• ในกรณีทม่ี ผี เู้ สนอให้ กรรมกำรจะต้องไม่รบั ผลประโยชน์สว่ นตนในจำนวนทีเ่ กินควำมเหมำะสม
3. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิ บตั ิ สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน
บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดจรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตั สิ ำหรับ ผูบ้ ริหำร และพนักงำนเพือ่ ถือปฏิบตั ดิ งั นี้
1.

ข้อพึงปฏิ บตั ิ สาหรับผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริหำรหมำยถึง พนักงำนทีม่ ผี ใู้ ต้บงั คับบัญชำ นอกจำกผูบ้ ริหำรจะต้องพึงปฏิบตั ใิ นจรรยำบรรณทุกๆ ข้อในฐำนะที่
เป็ นพนักงำนคนหนึ่งของบริษทั แล้ว ผูบ้ ริหำรยังต้องมีแนวทำงปฏิบตั ทิ ด่ี เี พื่อเสริมสร้ำงกำรเป็ นผูบ้ ริหำรทีด่ ี และใน
ฐำนะที่เป็ น ผู้บ งั คับ บัญ ชำของพนักงำนจึงจำเป็ น ต้องเป็ น ผู้นำและเป็ นแบบอย่ำงในกำรประพฤติป ฏิบ ตั ิท่ีดีให้แก่
พนักงำนโดยทัวไปด้
่ วย จึงกำหนดแนวทำงปฏิบตั สิ ำหรับผูบ้ ริหำรไว้ ดังนี้
1.1

ผูบ้ ริหำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
ผูบ้ ริหำรจะต้องปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอำใจใส่ และมีวสิ ยั ทัศน์ กว้ำงไกล
ไม่หำผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจำกข้อมูลของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะและไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลควำมลับของบริษทั ต่อบุคคลภำยนอก รวมทัง้ ไม่ดำเนิน กำรใดๆ อันเป็ นลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์

1.2

ผูบ้ ริหำรปฏิบตั ติ ่อพนักงำน
ผูบ้ ริหำรจะต้องปฏิบตั ติ ่อพนักงำนอย่ำงยุตธิ รรม บริหำรงำนโดยควำมไม่ลำเอียง สนับสนุ นกำรสร้ำงศักยภำพ
ในควำมก้ำวหน้ำและเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของพนักงำน รวมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจใน
เรื่องจรรยำบรรณทีพ่ นักงำนต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิกำรให้พนักงำนอย่ำงเหมำะสม และปฏิบตั ติ ่อพนักงำน
ด้วยควำมสุจริตใจ รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงมีเหตุผล

1.3

ผูบ้ ริหำรปฏิบตั ติ ่อลูกค้ำ
ผูบ้ ริหำรต้องปฏิบตั ติ ่อลูกค้ำตำมข้อปฏิบตั จิ ริยธรรมธุรกิจทีก่ จิ กำรกำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด

1.4

ผูบ้ ริหำรต่อคูค่ ำ้
ผูบ้ ริหำรจะต้องปฏิบตั ติ ่อคูค่ ำ้ อย่ำงเป็ นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่ชอบธรรมจำกคูค่ ำ้ และ
หำกปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขข้อใดไม่ได้ ให้รบี แจ้งคูค่ ำ้ ให้ทรำบล่วงหน้ำเพือ่ ร่วมกันหำแนวทำงแก้ไข

1.5

ผูบ้ ริหำรปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งทำงกำรค้ำ
ผูบ้ ริหำรจะต้องปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันทีด่ ี และไม่แสวงหำข้อมูลทีเ่ ป็ น
ควำมลับของคูแ่ ข่งขันทำงกำรค้ำด้วยวิธที ไ่ี ม่สจุ ริต

1.6

ผูบ้ ริหำรปฏิบตั ติ ่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ผูบ้ ริหำรต้องปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุ น และอำสำทำกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
2.

ข้อพึงปฏิ บตั ิ สาหรับพนักงาน
เพือ่ เป็ นกำรเสริมสร้ำงกำรทำงำนทีด่ ี มีประสิทธิภำพ พนักงำนควรมีแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1

พนักงำนพึงปฏิบตั งิ ำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ด้วยควำมอุตสำหะ ขยันหมันเพี
่ ยร และปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรทำงำนให้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ นี้เพือ่ ประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั

2.2

พนักงำนพึงประพฤติปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบข้อบังคับในกำรทำงำนของบริษทั โดยเคร่งครัด

2.3

พนักงำนพึงให้ควำมเคำรพและเชื่อฟั งผูบ้ งั คับบัญชำทีส่ งกำรโดยชอบด้
ั่
วยนโยบำยและระเบียบข้อบังคับของ
บริษทั

2.4

พนักงำนพึงมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
ซึง่ จะนำไปสูค่ วำมเสียหำยต่อบุคคลอื่นและบริษทั

2.5

พนักงำนพึงเคำรพสิทธิและให้เกียรติซ่งึ กันและกัน หลีกเลี่ยงกำรนำข้อมูลหรือเรื่องรำวของผูอ้ ่นื ทัง้ ในเรื่อง
เกีย่ วกับกำรปฏิบตั งิ ำนและเรื่องส่วนตัว ไปเปิ ดเผยหรือวิพำกษ์วจิ ำรณ์ในลักษณะทีจ่ ะก่อให้เกิดควำมเสียหำย
ทัง้ ต่อพนักงำนและต่อบริษทั

2.6

พนักงำนพึงหลีกเลีย่ งกำรรับของขวัญใดๆ ทีอ่ ำจทำให้ตนเองรูส้ กึ อึดอัดในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นภำยหน้ำ หำก
หลีกเลีย่ งไม่ได้ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชำในทันที

2.7

พนักงำนไม่ใช้ตำแหน่ งหน้ำทีห่ รือประโยชน์ จำกหน้ำทีก่ ำรงำน แสวงหำผลประโยชน์ ส่วนตน หรือพรรคพวก
หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษทั

2.8

พนักงำนพึงปฏิบตั ติ ่อ ลูกค้ำ คูค่ ำ้ ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต และด้วยควำมเสมอภำค

2.9

พนักงำนพึงรักษำควำมลับของ ลูกค้ำ คูค่ ำ้ และบริษทั อย่ำงเคร่งครัด

2.10 พนักงำนพึงรำยงำนเรื่องทีไ่ ด้รบั ทรำบให้ผบู้ งั คับบัญชำทรำบโดยมิชกั ช้ำ เมือ่ เรื่องทีร่ บั ทรำบอำจมีผลกระทบ
ต่อกำรดำเนินงำน หรือชือ่ เสียงของบริษทั
2.11 พนัก งำนพึงรักษำดูแล สิท ธิป ระโยชน์ และทรัพย์สนิ ของบริษัท ให้ม ีสภำพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์ อย่ำงเต็ม ที่
ประหยัด มิให้สน้ิ เปลือง สูญเปล่ำ เสียหำย หรือเสือ่ มสลำยก่อนเวลำอันสมควร
3.

บทกาหนดโทษ
กรณีทฝ่ี ่ ำยบริหำรและพนักงำน ปฏิบตั ติ นในลักษณะทีก่ ่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั ให้พจิ ำรณำ
ไปตำมโครงสร้ำงกำรจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน ทัง้ นี้ ให้แต่ละฝ่ ำยงำนเป็ น ผู้
พิจำรณำเองในเบือ้ งต้นและสรุปเรือ่ งส่งต่อให้ผบู้ งั คับบัญชำระดับสูงและสำยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ตัดสินควำมผิดพร้อม
ทัง้ ระบุ โทษตำมควำมเหมำะสมต่ อไป แต่ ห ำกควำมขัด แย้งทำงผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้น รุน แรงและก่อ ให้เกิด ควำม
เสียหำยเป็ นอย่ำงมำก ไม่อำจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นำเรื่องเข้ำสูฝ่ ่ ำยบริหำรหรือคณะกรรมกำรของบริษทั
เพือ่ พิจำรณำหำข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป

4.

การกาหนดโทษ
4.1

ตักเตือนด้วยวำจำ
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
4.2

ตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

4.3

เลิกจ้ำง โดยไม่จำ่ ยค่ำชดเชย

4.4

ดำเนินคดีตำมกฎหมำย

11.2 โครงสร้างกรรมการของบริ ษทั ฯ
โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุด ย่อยทัง้ สิน้ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำรบริหำร ซึง่ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
11.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั
บริษั ท มัด แมน จ ำกัด (มหำชน) ตระหนั ก และให้ ค วำมส ำคัญ อย่ ำ งยิ่ง ต่ อ กำรก ำกับ ดู แ ลกิจ กำรที่ดี นอกจำก
คณะกรรมกำรบริษทั จะต้องเคร่งครัดในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมข้อบังคับของบริษทั พระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
กฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และตำมข้อกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษทั ยังได้กำหนดนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อทีจ่ ะเน้นถึง
บทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั ให้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ที ก่ี ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1.

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมกำรของบริษทั ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

2.

1.1

คณะกรรมกำรของบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในรำชอำณำจักรไทย

1.2

คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร กรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร และกรรมกำรอิสระ
โดยมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่ำ 3 คน คุณ สมบัติของกรรมกำรอิสระเป็ นไปตำมที่
กฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.3

คณะกรรมกำรบริษทั เลือกกรรมกำรคนหนึ่งทำหน้ำทีเ่ ป็ นประธำนกรรมกำร

1.4

คณะกรรมกำรบริษั ท เลือ กบุ ค คลหนึ่ ง ท ำหน้ ำ ที่เป็ นเลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรบริษั ท โดยเลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรบริษทั จะเป็ นกรรมกำรหรือไม่กไ็ ด้

1.5

คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตัง้ บุคคลหนึ่งทำหน้ ำที่เลขำนุ กำรบริษัท โดยเลขำนุ กำรบริษทั จะเป็ นกรรมกำร
หรือไม่กไ็ ด้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
2.1

กรรมกำรบริษทั ต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
และมีเวลำอย่ำงเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฎิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้

2.2

มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัด และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมทีจ่ ะได้รบั ควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรทีม่ ี
มหำชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกำศ
กำหนด
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
2.3

กรรมกำรบริษทั สำมำรถดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริษทั อื่นได้ แต่ทงั ้ นี้ ในกำรเป็ นกรรมกำรดังกล่ำวต้องไม่
เป็ นอุปสรรคต่อกำรปฎิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำรบริษทั และต้องเป็ นไปตำมแนวทำงของ สำนักงำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.4

กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัตเิ กีย่ วกับควำมเป็ นอิสระตำมทีบ่ ริษทั กำหนดและเป็ นไปตำมแนวทำงเดียวกันกับ
คุณสมบัตแิ ละขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ื
หุน้ ทุกรำยได้เท่ำเทียมกัน และไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

ทัง้ นี้ ที่ป ระชุม สำมัญ ผู้ถือหุ้น หุ้น ของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 1/2559 ซึ่งประชุม เมื่อ วัน ที่ 5 เมษำยน 2559 ได้ม ีกำรอนุ ม ตั ิ
เลือกตัง้ กรรมกำรของบริษทั ฯ และกำหนดคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมกำรรวมทัง้ สิน้ 11 ท่ำน โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
3.

รายชื่อ
นำยสมโภชน์ อินทรำนุ กลู
นำยศุภสิทธิ ์ สุขะนินทร์
นำยปิ ลญ
ั ชัย ประดับพงศ์
นำยนำดิม ซำเวียร์ ซำลฮำนี
นำยภำณุ อิงคะวัต
นำยชลัช ชินธรรมมิตร์
นำงสำวกมรวรรณ ชินธรรมมิตร์
พลตำรวจเอกเรืองศักดิ ์ จริตเอก
พันโททวีสนิ รักกตัญญู
ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่ นวนิชย์กุล
นำยพิสติ จึงประดิษฐภัณฑ์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
ขอบเขตและอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั ครอบคลุมถึงกำรมีบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในอนำคต
3.1

ปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมกำรบริษทั และมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สจุ ริต

3.2

พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำยทำง
ธุ ร กิ จ เป้ ำหมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนิ น งำน และงบประมำณของบริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย ตำมที่
คณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรจัดทำ

3.3

กำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบตั งิ ำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ฝ่ ำยจัดกำร หรือบุคคลใดๆ ซึ่ง
ได้รบั มอบหมำยให้ทำหน้ ำที่ดงั กล่ำวของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษทั กำหนด

3.4

ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตำมแผนกำร
ดำเนินงำนและงบประมำณของบริษทั ฯ
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
3.5

ดำเนินกำรให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยนำระบบงำนบัญชีท่เี หมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมทัง้ จัดให้ม ี
ระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน

3.6

จัดให้มกี ำรทำงบดุล และงบกำไรขำดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ฯ และลงลำยมือชื่อเพื่อรับรองงบ
กำรเงินดังกล่ำว เพือ่ นำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพือ่ พิจำรณำอนุ มตั ิ

3.7

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำร
ประชุมสำมัญประจำปี เพือ่ พิจำรณำอนุ มตั ิ

3.8

จัดให้มนี โยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตำมหลักธรรมำภิบำลที่เป็ นลำย
ลัก ษณ์ อกั ษร และกำรปรับ ใช้น โยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีป ระสิท ธิภ ำพ เพื่อให้เชื่อ มันได้
่ ว่ำบริษัท ฯ มีค วำม
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกกลุ่มด้วยควำมเป็ นธรรม

3.9

พิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตัง้ บุ ค คลของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อยที่ม ีคุณ สมบัติและไม่ม ีคุณ สมบัติต้องห้ำมตำมที่
กำหนดในกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง

3.10 แต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใดและกำหนด
อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยดัง กล่ ำ วเพื่ อ ช่ ว ยเหลือ และสนั บ สนุ น กำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ ข อง
คณะกรรมกำร รวมถึงกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้เ ป็ นไปตำมกฎบัตรและ
ทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร พร้อมทัง้ ประเมินผลเป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละครัง้
3.11 พิจำรณำกำหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษทั ฯ ได้
3.12 พิจำรณำแต่งตัง้ ผู้บริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โดยผู้บริหำรของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำมคำนิ ยำมที่
กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ) และ
เลขำนุ กำรบริษทั รวมทัง้ พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของผูบ้ ริหำรดังกล่ำว
3.13 กำหนดกรอบนโยบำยสำหรับกำรกำหนดเงินเดือน กำรปรับขึน้ กำรกำหนดโบนัส ค่ำตอบแทน และบำเหน็จ
รำงวัลของพนักงำน และกำรมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของพนักงำนที่
ไม่ใช่ผบู้ ริหำร ผ่ำนทำงคูม่ อื อำนำจกำรอนุ มตั ิ
3.14 กำหนดอำนำจและระดับกำรอนุ มตั ใิ นกำรทำธุรกรรม และกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนของบริษทั
ให้คณะหรือบุคคลตำมตำมควำมเหมำะสม และให้เป็ นไปตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็ นคู่ม ือ
อำนำจกำรอนุ มตั ิ และให้มกี ำรทบทวนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
3.15 ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจำเป็ นเพือ่ ประกอบกำรตัดสินใจทีเ่ หมำะสม
3.16 ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เข้ำร่วมหลักสูตรสัมมนำต่ำง ๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บ ริหำรนัน้
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษทั ยังมีหน้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลและบริหำรจัดกำรบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
3.17 เพื่อให้บริษทั สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำร และรับผิดชอบกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมได้
เสมือนเป็ นหน่ วยงำนหนึ่ งของบริษัท รวมทัง้ มีมำตรกำรในกำรติดตำมกำรบริหำรงำนของบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วม และบริษทั จะมีกลไกกำกับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อดูแลรักษำ
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ผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษทั โดยให้กรณีดงั ต่อไปนี้ต้องได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี)
3.17.1

เรือ่ งทีต่ อ้ งได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
(1) กำรแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริหำรในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมอย่ำงน้อย
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่ำว
เว้นแต่คู่มอื ฉบับนี้หรือคณะกรรมกำรของบริษทั จะได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้กรรมกำรและ
ผู้บ ริห ำรที่บ ริษั ท แต่ ง ตัง้ หรือ เสนอชื่อ มีดุ ล ยพินิ จ ในกำรพิจ ำรณำออกเสีย งในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทัวไปและกำร
่
ดำเนิ น ธุรกิจตำมปกติข องบริษัท ย่อ ยและบริษัท ร่วมได้ต ำมแต่ ท่ีก รรมกำรและผู้บ ริห ำรรำย
ดังกล่ำวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (แล้วแต่
กรณี)
อนึ่ง กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยข้ำงต้นทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อต้องเป็ นบุคคล
ที่มรี ำยชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (White
List) และมีคุ ณ สมบัติ บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับ ผิด ชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนไม่มลี กั ษณะขำดควำมน่ ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วย
กำรกำหนดลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั
(2) กำรเพิ่ม ทุ น โดยกำรออกหุ้น เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ย่ อ ยและกำรจัด สรรหุ้น รวมทัง้ กำรลดทุ น จด
ทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษทั ย่อยซึ่งไม่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ อื
หุน้ หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดอันจะเป็ นผลให้สดั ส่วนกำรใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ ทำงตรง
และทำงอ้อมของบริษทั ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยไม่วำ่ ในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่ำร้อยละ
สิบ (10) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อยนัน้
(3) กำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี และเงินปั นผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของบริษทั ย่อย
(4) กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็ นกำรแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มนี ัยสำคัญ ตำมข้ อ
3.17.2 (5)
(5) กำรพิจำรณำอนุ มตั งิ บประมำณประจำปี รวมของบริษทั และกลุ่มบริษทั ย่อยของบริษทั ทัง้ หมดเว้น
แต่เป็ นกรณีทไ่ี ด้กำหนดไว้ในอำนำจอนุ มตั แิ ละดำเนินกำร (Delegation of Authority)
(6) กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อย เฉพำะกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีดงั กล่ำวไม่ได้อยู่ในสัง กัดสำนัก
งำนสอบบัญชีท่เี ป็ นสมำชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ำยเดียวกันกับผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ซึ่งไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ที่ผสู้ อบบัญชีของ
บริษทั ย่อยจะต้องสังกัดสำนักงำนสอบบัญชีในเครือข่ำยเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั
รำยกำรตัง้ แต่ ข้อ (7) ถึงข้อ (10) นี้ เป็ น รำยกำรที่ถือ ว่ำมีส ำระสำคัญ และหำกเข้ำท ำรำยกำรจะมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อย ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะมีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ย่อย และกรรมกำรซึง่ บริษทั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งในบริ ษทั ย่อยจะ
ออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมกำรรำยดังกล่ำวจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรของ
บริษทั เกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่ำวเสียก่อน ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มือ่ คำนวณขนำดรำยกำรทีบ่ ริษทั ย่อยจะเข้ำ
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
ทำรำยกำรเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนำดของบริษทั (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำด
ของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือประกำศเรื่องกำรได้มำ
หรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ (แล้วแต่กรณี) มำบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบั กำร
พิจำรณำอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษทั ซึง่ รำยกำรดังต่อไปนี้ คือ
(7) กรณี ท่ีบ ริษัท ย่อยตกลงเข้ำท ำรำยกำรกับ บุ ค คลที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท หรือบริษัท ย่อยหรือ
รำยกำรที่เกี่ยวกับกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียงกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกร้องที่มตี ่ อผู้ท่ีก่อควำม
เสียหำยแก่บริษทั ย่อย
(2) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(3) กำรซือ้ หรือกำรรับโอนกิจกำรของบริษทั อื่นมำเป็ นของบริษทั ย่อย
(4) กำรเข้ำทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกีย่ วกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือบำง
บำงส่วนทีส่ ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษทั ย่อย หรือกำรรวม
กิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
(5) กำรเช่ำ หรือให้เช่ำซือ้ กิจกำรหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือส่วนทีม่ สี ำระสำคัญ
(8) กำรกู้ยมื เงิน กำรให้กู้ยมื เงิน กำรให้สนิ เชื่อ กำรค้ำประกัน กำรทำนิตกิ รรมผูกพันบริษทั ย่อยให้
ต้องรับภำระทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินในลักษณะอื่นใดแก่
บุคคลอื่นในจำนวนทีม่ นี ยั สำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
(9) กำรเลิกกิจกำรของบริษทั ย่อย
(10) รำยกำรอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยและเป็ นรำยกำรทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ย่อย
อย่ำงมีนยั สำคัญ
3.17.2 ก่อนบริษัทย่อยเข้ำทำรำยกำรดังต่อไปนี้ ต้องได้รบั กำรอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(1) กรณีท่บี ริษทั ย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มือ่
คำนวณขนำดของรำยกำรทีบ่ ริษทั ย่อยเข้ำทำรำยกำรเปรียบเทียบลักษณะ และ/หรือขนำดของ
บริษทั (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรทำ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือประกำศเรือ่ งกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ (แล้วแต่กรณี) มำ
บังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุ มตั จิ ำกที่ประชุมผุ้ ถือหุ้นของ
บริษทั
(2) กำรเพิ่ม ทุ น โดยกำรออกหุ้น เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ย่อ ยและกำรจัด สรรหุ้น รวมทัง้ กำรลดทุ น จด
ทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้วของบริษทั ย่อยซึง่ ไม่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้
หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดเป็ นผลให้สดั ส่วนกำรใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ทัง้ ทำงตรง
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
หรือทำงอ้อมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ำสัดส่วนที่
กำหนดในกฎหมำยซึง่ ใช้บงั คับกับบริษทั ย่อยอันมีผลทำให้บริษทั ไม่มอี ำนำจควบคุมบริษทั ย่อย
นัน้ ทัง้ นี้ตอ้ งเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคำนวณขนำดของรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของบริษทั (โดยนำ
หลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ำย
ไปซึ่งทรัพย์สนิ มำบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุ มตั ิจำกที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
(3)

กำรเลิกกิจกำรของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มือ่ คำนวณขนำดกิจกำรของบริษทั ย่อยทีจ่ ะ
เลิกนัน้ เปรียบเทียบกับขนำดของบริษทั (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่
กำหนดไว้ในประกำศเรือ่ งกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั กำร
พิจำรณำอนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

(4) รำยกำรอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยและเป็ นรำยกำรทีจ่ ะมีผลกระทบต่อบริษทั
ย่อยอย่ำงมีนัยสำคัญ ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณี ท่เี มื่อคำนวณขนำดของรำยกำรที่บริษัทย่อยเข้ำทำ
รำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของบริษทั (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่
กำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ มำบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่
ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั กำรพิจำรณำอนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
(5) กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อยในเรือ่ งทีอ่ ำจส่งผลอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อยทีส่ ่งผล
กระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ย่อย
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยหรือกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษทั ย่อย เป็ นต้น
3.18 คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ จะติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้เป็ นไปตำมแผนงำน
และงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง และติดตำมให้บริษทั ย่อยเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรเกีย่ วโยง และรำยกำรได้มำหรือ
จำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ต่อบริษทั อย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง เว้นแต่กรรมกำรจะพิสจู น์ได้วำ่ โดยตำแหน่ งหน้ำที่
ตนไม่อำจล่วงรูถ้ งึ ควำมแท้จริงของข้อมูลหรือกำรขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งนัน้
3.19 คณะกรรมกำรของบริษทั ต้องจัดให้บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก มีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสมและ
รัดกุมเพียงพอ เพื่อป้ องกันกำรทุจริตทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับบริษทั ย่อย รวมทัง้ ควรให้บริษทั ย่อยจัดให้มรี ะบบงำนที่
ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่ำบริษัท ย่อยมีระบบเพียงพอในกำรเปิ ดเผยข้อมูล กำรท ำรำยกำรที่ม ีนัยสำคัญ ตำม
หลัก เกณฑ์ท่ีก ำหนดได้อ ย่ำงต่ อ เนื่ องและน่ ำเชื่อถือ และมีช่องทำงให้ก รรมกำรและผู้บ ริห ำรของบริษัท ฯ
สำมำรถได้รบั ข้อมูลของบริษัทย่อยในกำรติดตำมดูแลผลกำรดำเนิ นงำนและฐำนะกำรเงิน กำรทำรำยกำร
ระหว่ำงบริษทั ย่อยกับกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อย และกำรทำรำยกำรทีม่ นี ยั สำคัญของบริษทั ย่อยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ต้องจัดให้บริษทั ย่อยมีกลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวในบริษทั ย่อย
โดยให้ทมี งำนผูต้ รวจสอบภำยในและกรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มกี ำร
รำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วำ่ บริษทั ย่อย
มีกำรปฏิบตั ติ ำมระบบงำนทีจ่ ดั ทำไว้อย่ำงสม่ำเสมอ
ทัง้ นี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ
หรือมอบอำนำจช่วงทีท่ ำให้คณะกรรมกำรบริษทั หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถอนุ มตั ริ ำยกำรที่
ตนหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมทีน่ ิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
ตลำดทุน) อำจมีสว่ นได้เสีย หรืออำจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผู้
ถือหุน้ หรือคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุ มตั ไิ ว้ และบริษทั ฯ จะต้องดำเนินกำรให้มกี รรมกำรในบริษทั ย่อยซึง่ ได้รบั
กำรแต่งตัง้ จำกบริษทั ฯ เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตำมทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดในกำรประชุมคณะกรรมกำรของ
บริษทั ย่อยในกำรพิจำรณำวำระทีม่ สี ำระสำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ย่อยทุกครัง้
4.

การเลือกตัง้ กรรมการบริ ษทั และการดารงตาแหน่ ง
กำรเลือกตัง้ กรรมกำรของบริษทั ให้กระทำโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ให้กระทำตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.1

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ

4.2

ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีท่ี
เลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

4.3

ในกรณีเลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำร ให้บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั
เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุค คลซึง่ ได้รบั กำร
เลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้
ประธำนทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด

4.4

ให้คณะกรรมกำรบริษทั มีวำระอยูใ่ นตำแหน่งตำมทีก่ ำหนดในข้อบังคับของบริษทั กรรมกำรผูอ้ อกจำกตำแหน่ ง
ตำมข้อนี้ จ ะเลือกตัง้ ให้เข้ำรับ ต ำแหน่ งอีก ก็ได้ นอกจำกพ้น จำกต ำแหน่ งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้น จำก
ตำแหน่งเมือ่
(ก) ตำย
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชน
(ง) ทีป่ ระชุมมีมติให้ออก
(จ) ศำลมีคำสังให้
่ ออก

4.5
5.

เมือ่ กรรมกำรคนใดลำออกจำกตำแหน่งให้ยน่ื ใบลำออกของตนให้ทน่ี ำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้

การประชุมคณะกรรมการ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั มีดงั นี้
5.1

คณะกรรมกำรบริษทั ต้องจัดให้มกี ำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงน้อยทุก 3 เดือน
ในกำรประชุม กรรมกำรต้องแสดงควำมเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็ นอิสระ กรรมกำรควรเข้ำประชุมทุกครัง้
นอกเหนือจำกมีเหตุสดุ วิสยั ซึง่ ต้องแจ้งต่อเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำ บริษทั ต้องรำยงำน
จำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรไว้ในรำยงำนประจำปี ซึง่ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครัง้
เพือ่ ให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนทรำบเป็ นกำรล่วงหน้ำ เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริษทั จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมแก่กรรมกำรทุกท่ำน เพื่อให้ทรำบถึง วันเวลำสถำนทีแ่ ละวำระกำรประชุม โดยจัดส่งเป็ นกำรล่วงหน้ำ
อย่ำงน้ อย 7 วัน และเป็ นผูร้ วบรวมเอกสำรประกอบกำรประชุมจำกกรรมกำร และฝ่ ำยจัดกำร เพื่อจัดส่งให้
คณะกรรมกำรล่วงหน้ำ และเอกสำรดังกล่ำวต้องให้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอต่อกำรตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็ น
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
อิสระของคณะกรรมกำร เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริษทั จะต้องเป็ นผูบ้ นั ทึกประเด็นในกำรประชุม เพือ่ จัดทำ
เป็ นรำยงำนกำรประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหำสำระครบถ้วน และเสร็จสมบรูณ์ภำยใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ประชุม
เสร็จสิน้ เพื่อเสนอให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษทั ลงนำม และจะต้องจัดให้มรี ะบบกำรจัดเก็บทีด่ ี สะดวกต่อ
กำรค้นหำและรักษำควำมลับได้ดี
5.2

กรรมกำรบริษทั ทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรือ่ งนัน้

5.3

กำรออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้ถอื เอำควำมเห็นทีเ่ ป็ นส่วนเสียงข้ำงมำกเป็ นสำคัญ ในกรณีท่ี
คะแนนเสีย งเท่ ำกัน ให้ป ระธำนในที่ป ระชุ ม ออกเสีย งเพิ่ม ขึ้น อีก หนึ่ งเสีย งเป็ น เสีย งชี้ข ำด อย่ ำงไรก็ต ำม
ควำมเห็นของกรรมกำรบริษทั คนอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรำยงำนกำรประชุม

11.3 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั ฯมีทงั ้ สิน้ สำมชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (2) คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำร
บริหำรควำมเสีย่ ง และ (3) คณะกรรมกำรบริหำร ซึง่ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ ซึง่ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
11.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัท มัด แมน จำกัด (มหำชน) ตระหนั ก ถึงควำมสำคัญ ของระบบกำรก ำกับ ดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้
พิจำรณำแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทีม่ คี วำมเป็ นอิสระ ทำหน้ำทีต่ รวจสอบกำรดำเนินกิจกำร
ของบริษทั สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพือ่ ให้มคี วำมมันใจว่
่ ำกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย สอดคล้องตำมระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนที่ดี กำรบริหำรกิจกำรดำเนินไปอย่ำงเหมำะสม มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมกำรตรวจสอบยังทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
ร่วมกับผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ มีควำมน่ ำเชื่อถือ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง
เป็ นไปตำมมำตรฐำนและข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง สร้ำงควำมมันใจและควำมน่
่
ำเชื่อถือแก่ผลู้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียว่ำ มีกำร
ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงรอบคอบ มีควำมยุตธิ รรม โปร่งใส และมีกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
คณะกรรมกำรบริษทั จึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไว้ดงั ต่อไปนี้
1.

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.1

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริษทั ทีเ่ ป็ นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน

1.2

กรรมกำรตรวจสอบมีทกั ษะควำมชำนำญทีเ่ หมำะสมตำมภำรกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมำย กรรมกำรตรวจ สอบอย่ำง
น้อย 1 คนต้องมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบัญชีหรือกำรเงิน

1.3

ให้คณะกรรมกำรของบริษทั เลือกและแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1.4

ให้เลขำนุ กำรบริษทั เป็ นเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตำแหน่ง

ปั จจุบนั คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบสำมท่ำน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. พันโท ทวีสนิ รักกตัญญู
2. ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่ นวนิชย์กุล
3. นำย พิสติ จึงประดิษฐภัณฑ์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมี นำงสำวประไพ กิมสมบูรณ์ ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี้
นำยพิสติ จึงประดิษฐภัณฑ์ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษทั ฯ
2.

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
2.1

ได้รบั แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของผูข้ ออนุ ญำตให้เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ

2.2

เป็ นกรรมกำรอิสระทีเ่ ป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง กำรขออนุ ญำต
และกำรอนุ ญำตให้เสนอขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ทจ.28/2551 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ดังนี้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ หรือผู้ม ีอำนำจควบคุ มของบริษัท ฯ ทัง้ นี้ ให้นับ รวมกำรถือหุ้น ของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำนทีป่ รึกษำทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ หรือ
ผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ หรือของผูม้ อี ำนำจควบคุ มของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุ ญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือทีป่ รึกษำของส่วน
รำชกำรซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น
บิดำมำรดำ คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำรหรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของ
ตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่ อนวันที่ย่นื คำขออนุ ญ ำตต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงกำรทำ
รำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำร
เกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กยู้ มื ค้ำ
ประกัน กำรให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกัน หนี้ สนิ รวมถึงพฤติกำรณ์ อ่ืนทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ น ผลให้
บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี้ทต่ี อ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสำมของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษัท ฯ หรือตัง้ แต่ ย่สี ิบ ล้ำนบำทขึ้น ไป แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทัง้ นี้ กำรค ำนวณภำระหนี้
ดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธกี ำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้
ดังกล่ำว ให้นั บ รวมภำระหนี้ ท่ีเกิดขึ้น ในระหว่ำงหนึ่ งปี ก่อนวัน ที่ม ีควำมสัม พัน ธ์ท ำงธุรกิจกับ บุ ค คล
เดียวกัน
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
(จ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจ
ควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อน
วันทีย่ น่ื คำขออนุ ญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(ฉ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี ำนำจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บ ริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ย่นื คำขออนุ ญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
(ช) ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่ อ ย หรือ ไม่ เป็ น หุ้ น ส่ ว นที่ม ีนั ย ในห้ำงหุ้น ส่ว น หรือ เป็ น กรรมกำรที่ม ีส่ ว นร่ว มบริห ำรงำน ลูก จ้ำ ง
พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ งของจำนวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มนี ัยกับ กิจกำร
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
(ญ) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดั สินใจในกำรดำเนิ น กิจกำรของบริษัท ฯ
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
และ
(ฎ) ไม่เป็ นกรรมกำรของ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
นอกจำกนี้ กรรมกำรอิส ระที่ดำรงต ำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 คน จะต้องเป็ น บุ ค คลที่ม ีค วำมรู้และ
ประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบัญชีหรือกำรเงินเพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ ถือของงบกำรเงินได้
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จะพิจำรณำคุณสมบัตใิ นด้ำนอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบกำรณ์ ทำงธุรกิจ ควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะทำงทีเ่ กีย่ วข้องกับทำงธุรกิจ และควำมมีจริยธรรม เป็ นต้น
3.

ขอบเขตอานาจหน้ าที่
3.1

สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำ มีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำง
เพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีภำยนอก และผูบ้ ริหำรทีร่ บั ผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้
รำยไตรมำสและประจำปี

3.2

สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ ให้มคี วำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และอำจเสนอแนะให้ม ี
กำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดทีเ่ ห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นสิง่ สำคัญ พร้อมทัง้ นำข้อเสนอแนะเกีย่ วกับกำร
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
ปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่สำคัญและจำเป็ นเสนอคณะกรรมกำรบริษทั โดยสอบทำนร่วมกับ
ผูส้ อบบัญชีภำยนอก และผูจ้ ดั กำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน
3.3

สอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
ฯ นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั

3.4

พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริษทั
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั

3.5

สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั ตำมวิธกี ำรและมำตรฐำนทีย่ อมรับโดยทัวไป
่

3.6

พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้มคี วำมถูกต้องและครบถ้วน

3.7

สอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิภำพ

3.8

รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบอย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้

3.9

ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ แต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่ วยงำน
อื่นใดทีร่ บั ผิดชอบ

3.10 ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมขอบเขตหน้ ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำรผูบ้ ริหำร หรือ
พนักงำนของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรทีเ่ ห็นว่ำเกีย่ วข้องหรือจำเป็ น
3.11 ให้มอี ำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษทั มำให้ควำมเห็นหรือให้คำปรึกษำใน
กรณีจำเป็ น โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั ก่อน
3.12 จัดทำรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั
ซึง่ รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3.13 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมิน
พร้อมทัง้ ปั ญหำอุปสรรคในกำรปฏิบตั งิ ำนที่อำจเป็ นเหตุให้กำรปฏิบตั งิ ำนไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรจัดตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบทุกปี
3.14 พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3.15 ปฏิบ ัติง ำนอื่น ตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริษั ท มอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ ำ ที่แ ละควำมรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
4.

วาระการดารงตาแหน่ ง
วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดงั นี้
4.1

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละ 3 ปี และคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ พ้นจำกตำแหน่ ง
ตำมวำระ อำจได้รบั กำรแต่ งตัง้ ใหม่ อีก ได้น อกจำกกำรพ้น ต ำแหน่ งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำร
ตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งเมือ่
(ก) ตำย
ส่วนที่ 2.3.11 หน้ำที่ 16

บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัตกิ ำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี้ หรือตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
(ง) พ้นวำระจำกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั

5.

4.2

กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ งให้ย่นื ใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทั โดยควรแจ้งเป็ น
หนังสือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ โดยบริษทั จะแจ้ง
เรื่องกำรลำออกพร้อมสำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทรำบ ในกรณีทก่ี รรมกำรตรวจสอบพ้นจำก
ตำแหน่ งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทีพ่ น้ จำกตำแหน่ งต้องรักษำกำรในตำแหน่ งเพือ่ ดำเนินกำรต่อไป
ก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่

4.3

ในกรณีทต่ี ำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
บริษทั แต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพื่อให้กรรมกำร
ตรวจสอบมีจำนวนครบตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั กำหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้ำเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ใน
ตำแหน่งได้เพียงวำระทีย่ งั คงเหลืออยูข่ องกรรมกำรตรวจสอบซึง่ ตนแทน

การประชุม
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดงั นี้

6.

5.1

ให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำงบกำรเงิน รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในและเรื่อง
อื่นๆ อย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้ หรือให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเรียกประชุมเป็ นกรณีพเิ ศษ เพือ่ พิจำรณำ
เรือ่ งจำเป็ นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตำมแต่จะเห็นสมควร

5.2

กรรมกำรตรวจสอบทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรือ่ งนัน้

5.3

กำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ถอื เอำควำมเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้ำงมำกเป็ นสำคัญ ใน
กรณีทค่ี ะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด อย่ำงไรก็ตำม
ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบคนอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ลงมติเห็นด้วยให้นำเสนอเป็ นควำมเห็นแย้งต่อคณะกรรมกำร
บริษทั

5.4

ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในครำว
ถัดไปเพือ่ ทรำบทุกครัง้

5.5

ให้เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย เป็ นผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั

6.2

ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้
ซึง่ อำจมีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่ อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ให้คณะกรรมกำร
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษทั เพือ่ ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำฝื น กฎหมำย หรือข้อก ำหนดใดๆ ของตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่น ที่
เกีย่ วข้อง
6.3

7.

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ถึงสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำน และได้มกี ำรหำรือร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรแล้วว่ำต้อง
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลำทีก่ ำหนดไว้ร่วมกัน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำร
เพิกเฉยต่อกำรดำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำวโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจ
รำยงำนสิง่ ทีพ่ บดังกล่ำวโดยตรงต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้

การรายงานของบริ ษทั จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
7.1

กำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
(ก) รำยงำนมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ถึงกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมนำส่งแบบแจ้ง
รำยชือ่ และขอบเขตของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
(ข) นำส่งหนังสือรับรองและประวัตขิ องกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยในระยะเวลำตำมที่กฎหมำยกำหนด นับแต่วนั ที่คณะกรรมกำร
บริษทั มีมติแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบ

7.2

กำรเปลีย่ นแปลงสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(ก) รำยงำนมติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ถึงกำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกกรรมกำรตรวจสอบ ต่อตลำด
หลักทรัพย์ฯ ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
(ข) นำส่งหนังสือรับรองและประวัตขิ องกรรมกำรตรวจสอบ สำหรับกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รบั กำรแต่งตัง้
ใหม่ พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ

7.3

รำยงำนมติท่ีป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริษั ท ถึ ง กำรเปลี่ย นแปลงหน้ ำ ที่แ ละขอบเขตกำรด ำเนิ น งำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 3 วันนับแต่วนั ที่
มีมติของคณะกรรมกำรบริษทั เกีย่ วกับกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว

11.3.2 คณะกรรมการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัท มัด แมน จำกัด (มหำชน) มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมกำรก ำกับ ดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ย ง เป็ น
กรรมกำรชุดย่อยของบริษทั เพื่อทำหน้ำที่ในกำรสนับสนุ นและดำเนินกำรให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั เป็ นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และอยู่ในระดับควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบกำรควบคุมภำยใน และ
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
กำรกำกับดูแลบริษทั ทีด่ ี เพือ่ ก่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำมีประสิทธิผล สนับสนุ นกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำให้แก่บริษทั และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั จึงเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ดังนี้
1.

องค์ประกอบของคณะกรรมการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ งต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1.1

ต้องประกอบด้วยสมำชิกที่เป็ น กรรมกำรบริษทั และ/หรือ ผูแ้ ทนจำกสำยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหำร
ระดับสูง ซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมกำรบริษทั เป็ นจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน

1.2

ให้คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีเ่ ป็ นสมำชิกของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ขึน้ เป็ น
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

ปั จจุบนั คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำม
เสีย่ งสำมท่ำน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. พันโท ทวีสนิ รักกตัญญู
2. นำย สมโภชน์ อินทรำนุ กลู
3. นำย นำดิม ซำเวียร์ ซำลฮำนี
2.

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

คุณสมบัติของกรรมการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยง
กรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ งต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้

3.

2.1

ได้รบั แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั

2.2

มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่ วชำญในด้ำนธุรกิจของบริษทั และด้ำนอื่นๆ

2.3

มีวฒ
ุ ภิ ำวะและควำมมันคง
่ กล้ำแสดงควำมเห็นทีแ่ ตกต่ำง และมีควำมเป็ นอิสระ

2.4

สำมำรถอุทศิ เวลำในกำรทำหน้ำที่

ขอบเขตอานาจหน้ าที่
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ ง มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
3.1

ก ำหนดนโยบำยกำรบริห ำรควำมเสี่ย งและกำรวำงกรอบกำรบริห ำรควำมเสี่ย งโดยรวมของบริษัท ซึ่ง
ครอบคลุมถึงควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจ

3.2

วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ ง โดยสำมำรถประเมิน ตรวจสอบติดตำม และควบคุม
ควำมเสีย่ งโดยรวมของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้

3.3

สนับสนุ นผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยรวมของบริษทั และทบทวนควำมเพียงพอ
ของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยรวม ถึงควำมมีประสิทธิภำพของระบบและกำรปฏิบตั ติ ำม
นโยบำย
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)

4.

3.4

จัดให้มกี ำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ อย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่อง ทัง้ ในภำวะปกติ และ
ภำวะวิกฤต เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำกำรสำรวจควำมเสีย่ งได้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของกำรดำเนินธุรกิจ

3.5

สนั บ สนุ น และพัฒ นำกำรบริห ำรควำมเสี่ย งให้ เ กิ ด ขึ้น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งทัว่ ทั ง้ องค์ ก ร และสอดคล้ อ งกับ
มำตรฐำนสำกล

3.6

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ในสิง่ ทีต่ อ้ งดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์
ทีก่ ำหนด

3.7

ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั

วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ งดำรงตำแหน่งวำระไม่เกิน 3 ปี

5.

การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำหนดจำนวนครัง้ ของกำรประชุมได้ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้
ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยได้ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่ำปี ละ 2 ครัง้

6.

การรายงานผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ ง มีหน้ำทีต่ อ้ งรำยงำนผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ่อคณะกรรมกำรบริษทั โดย
อำจรำยงำนเรื่องทีส่ ำคัญและมติทช่ี ุมให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบทุกครัง้ ทีม่ กี ำรประชุมคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำร
บริหำรควำมเสีย่ ง และให้รำยงำนผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นปี ทผ่ี ำ่ นมำในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ในกำรประชุมผูถ้ อื
หุน้ ด้วย

11.3.3 คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมกำรของบริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษทั
ให้เป็ นไปตำมนโยบำย จึงอำจจะพิจำรณำแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรขึน้ ในอนำคต โดยให้มอี ำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1.

ประกอบด้ ว ยกรรมกำรบริษัท และ/หรือ พนั ก งำนในระดับ บริห ำร รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 5 คน ร่ ว มกัน เป็ นคณะ
กรรมกำรบริหำร

2.

ทำหน้ำทีค่ วบคุมกำรบริหำรงำนของบริษทั ให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั กำหนด และรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ทัง้ นี้ในกำรดำเนินกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรต้องมีคณะกรรมกำรเข้ำ
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของกรรมกำรบริหำร ส่วนกำรลงมติของคณะกรรมกำรบริหำรต้องได้รบั คะแนนเสียงข้ำง
มำกจำกทีป่ ระชุม และคะแนนเสียงดังกล่ำวทีน่ บั ได้อย่ำงน้อยกึง่ หนึ่งจำกคะแนนเสียงของคณะกรรมกำรบริหำรทัง้ หมด

3.

พิจำรณำกำรกำหนดอำนำจและระดับกำรอนุ มตั ขิ องแต่ละบุคคล ให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม และจัดให้มกี ำรแบ่งแยก
หน้ำทีท่ อ่ี ำจเอือ้ ให้เกิดกำรทำทุจริตออกจำกกัน รวมถึงกำรกำหนดขัน้ ตอน และวิธกี ำรทำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้ องกันกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่ออนุ มตั หิ ลักกำร รวมถึ งควบคุมให้มกี ำรถือปฏิบตั ติ ำมหลักกำรและข้อกำหนดที่
ได้รบั อนุ มตั แิ ล้ว
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
4.

พิจ ำรณำงบประมำณประจ ำปี และขัน้ ตอนในกำรใช้จ่ ำยงบประมำณ เพื่อ เสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริษัท และ
ควบคุมดูแลกำรใช้จำ่ ยตำมงบประมำณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั แล้ว

5.

พิจำรณำปรับปรุงแผนกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เหมำะสม เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั

6.

พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรลงทุน และกำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมอำนำจในคูม่ อื อำนำจอนุ มตั ิ

7.

พิจำรณำกำรทำสัญญำต่ำงๆ ทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ตำมอำนำจในคูม่ อื อำนำจอนุ มตั ิ

8.

รับผิดชอบให้มขี อ้ มูลทีส่ ำคัญต่ำงๆ ของบริษทั อย่ำงเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั ผู้
ถือหุน้ รวมถึงจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทีน่ ่ำเชือ่ ถือ เป็ นไปตำมมำตรฐำนทีด่ แี ละโปร่งใส

9.

พิจำรณำผลกำไรและขำดทุนของบริษทั และเสนอจ่ำยปั นผลประจำปี ต่อคณะกรรมกำรบริษทั

10. พิจำรณำกำรดำเนินธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั
11. กำกับดูแลให้มขี นั ้ ตอนให้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ หรือกำรกระทำที่ผดิ ปกติ หรือกำรกระทำผิดกฎหมำยต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงทันท่วงที และในกรณีทเ่ี หตุกำรณ์ดงั กล่ำวมีผลกระทบทีม่ สี ำระสำคัญ จะต้องรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบ เพือ่ พิจำรณำแก้ไขภำยในระยะเวลำอันสมควร
12. ดำเนินกำรใดๆ เพื่อสนับสนุ นกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น หรือตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั หรือตำมที่
ได้รบั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทั
13. กำรดำเนิ น เสนอต่ อที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริหำรในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รบั กำรลงมติ และ/หรือ อนุ มตั ิจำกที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำร จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทั รับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ถัดไป
ทัง้ นี้กรรมกำรบริหำรจะไม่สำมำรถอนุ มตั ริ ำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำร 5 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นำย ศุภสิทธิ ์ สุขะนินทร์
นำย นำดิม ซำเวียร์ ซำลฮำนี
นำย ปิ ลญ
ั ชัย ประดับพงศ์
นำย ภำณุ อิงคะวัต
นำย ชลัช ชินธรรมมิตร์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
รองประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

11.4 ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
คณะกรรมกำรของ บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน) เป็ นผูพ้ จิ ำรณำแต่งตัง้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อทำหน้ำที่ใน
กำรบริหำรงำนบริษทั จึงกำหนดอำนำจหน้ำทีข่ องประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ดังนี้
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
1.

กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทโดยรวมเพื่อให้เป็ นไปตำมวัตถุ ประสงค์ของกำรดำเนิ นธุรกิจของบริษทั และ
ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

กำหนดกลยุทธ์ และแผนกำรทำงธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยตำมกล
ยุทธ์และแผนกำรทำงธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั
ดำเนินกำรและปฏิบตั ภิ ำรกิจทีค่ ณะกรรมกำรมอบหมำย และตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั
สังกำร
่ ออกระเบียบ ประกำศ บันทึก เพือ่ ให้กำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปตำมนโยบำย
อนุ มตั ิ และ/หรือ มอบอำนำจกำรท ำนิ ติกรรมเพื่อผูกพันบริษัท สำหรับ ธุรกรรมปกติของบริษัทรวมถึงธุรกรรมที่
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรได้รบั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้ดำเนินกำรแทน ทัง้ นี้ให้รวมถึง ธุรกรรมใดๆ
ทีไ่ ม่เป็ นกำรผูกพันทรัพย์สนิ ของบริษทั โดยตรง
ประสำนงำน ผูบ้ ริหำร และพนักงำน เพือ่ ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและทิศทำงทำงธุรกิจทีไ่ ด้รบั จำกคณะกรรมกำรบริษทั
แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทุนใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหลักของบริษทั เพือ่ เพิม่ รำยได้ให้แก่บริษทั
พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรจ่ำยค่ำใช้จำ่ ยกำรดำเนินงำนปกติในวงเงินตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั อนุ มตั มิ อบหมำยไว้
อนุ มตั กิ ำรใช้จ่ำยเงินลงทุนทีส่ ำคัญๆ ทีไ่ ด้กำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยสำหรับปี หรือทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ได้
เคยมีมติอนุ มตั ใิ นหลักกำรไว้แล้ว
ดูแลกำรทำงำนของพนักงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงกำรปฏิบตั งิ ำนด้วยหลักธรรมำภิบำลใน
กำรทำธุรกิจ
ส่งเสริมพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถ และศักยภำพของพนักงำนเพือ่ เพิม่ ศักยภำพของบริษทั
พิจำรณำแต่งตัง้ ทีป่ รึกษำต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็ นต่อกำรดำเนินกำรของบริษทั
พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ป็ นเงือ่ นไขปกติทำงกำรค้ำ เช่น ซือ้ ขำยสินค้ำด้วยรำคำตลำด กำรคิด
ค่ำธรรมเนียมบริกำรในอัตรำค่ำธรรมเนียมปกติ และกำรให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้ำทัวไป
่ เป็ นต้น ทัง้ นี้ให้อยูภ่ ำยใต้
นโยบำยทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั
อนุ มตั กิ ำรแต่งตัง้ โยกย้ำย และเลิกจ้ำงพนักงำนระดับผูบ้ ริหำร
ดำเนิ นกิจกำรงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นกรณี ๆ ไป ทัง้ นี้ ประธำนเจ้ำหน้ ำที่
บริหำร ไม่มอี ำนำจในกำรอนุ มตั เิ รื่องหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็ นเงื่อนไขปกติทำงกำรค้ำ รำยกำรได้มำ
จำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์สำคัญของบริษทั และ/หรือ รำยกำรทีป่ ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทำขึน้ กับบริษทั และบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็ น
รำยกำรทีเ่ ป็ นเงือ่ นไขปกติทำงกำรค้ำทีไ่ ด้มกี ำรกำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุ มตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำม
นโยบำยและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรบริษทั ได้พจิ ำรณำอนุ มตั ไิ ว้และได้ขอควำมเห็นชอบจำกผูถ้ อื หุน้ ในกำรทำ
รำยกำรเกี่ย วโยงกัน และกำรได้ม ำหรือ จ ำหน่ ำยไปซึ่งสิน ทรัพ ย์ท่ีส ำคัญ ของบริษัท หรือ บริษัท ย่ อ ยแล้ว เพื่อ ให้
สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรือ่ งดังกล่ำว

11.5 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
1.

คณะกรรมการบริ ษทั

บริษัท ฯ ไม่ม ีค ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ในกำรคัด เลือ กบุ ค คลที่เหมำะสมเข้ำดำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มีกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ โดยให้ ผถู้ อื หุน้ ใหญ่และ/
หรือตัวแทนผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒติ ำมสำยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และผูบ้ ริหำรของ
บริษทั ฯ ร่วมกันเสนอรำยชื่อบุคคลทีม่ คี ุณวุฒ ิ ประสบกำรณ์ ศักยภำพ โดยจะพิจำรณำให้ควำมสำคัญต่อผูม้ ที กั ษะ ประสบกำรณ์
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
ที่ม ีค วำมจ ำเป็ นต่ อ กำรประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ รวมถึงพิจ ำรณำถึง ขนำด ประเภท และควำมซับ ซ้อ นของธุ รกิจ และ
อุตสำหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ฯ ดำเนินกิจกำรอยู่ โดยจะพิจำรณำจำกคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. กรรมกำรต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อกำรประกอบธุรกิจ มีควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจและมีเวลำเพียงพอในกำรทำงำนให้กบั บริษทั ฯ อย่ำงเต็มที่
2. กรรมกำรต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัดและกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำร
กิจกำรทีม่ มี หำชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด
3. ในกรณี ข องกำรพิ จ ำรณำสรรหำกรรมกำรอิ ส ระ กรรมกำรอิส ระจะต้ อ งมีคุ ณ สมบัติ เ ป็ นไปตำมกฎบัต ร
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ฯ และหลัก เกณฑ์ท่ีส ำนั ก งำน ก.ล.ต. ก ำหนด นอกจำกนี้ ในกรณี ห ำก
กรรมกำรอิสระเดิมทีจ่ ะกลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระ ควรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจำกวันทีไ่ ด้รบั กำร
แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้ แรกไม่เกิน 9 ปี ในกรณีทจ่ี ะแต่งตัง้ ให้กรรมกำรอิสระนัน้ ดำรงตำแหน่ ง
ต่อไปจะมีกำรพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถึงควำมจำเป็ นดังกล่ำวด้วย
4. กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือเข้ำ
เป็ นหุน้ ส่วน หรือกรรมกำรในนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั ฯ ไม่
ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผู้ ถอื หุน้ ทรำบก่อนทีจ่ ะมีมติ
แต่งตัง้
5. พิจำรณำกำรอุทศิ เวลำของกรรมกำร โดยหำกเป็ นกรรมกำรเดิมทีจ่ ะกลับเข้ำดำรงตำแหน่ งอีกวำระ ควรพิจำรณำ
จำกผลกำรปฏิบ ตั ิงำนในช่วงที่ดำรงตำแหน่ ง รวมถึงพิจำรณำถึงจำนวนบริษัท ที่ก รรมกำรแต่ละคนไปดำรง
ตำแหน่ งให้เหมำะสมกับลักษณะหรือสภำพธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ ไม่ควรเกิน 5 บริษทั จดทะเบียน เพือ่ ให้มนใจว่
ั่ ำ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนจะไม่ลดลง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในกำรแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำรบริษทั ฯ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนไม่น้ อยกว่ำ 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้ อยกว่ำกึ่งหนึ่ งของ
จำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นรำชอำณำจักร
2. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมกำรบริษทั ตำมหลักเกณฑ์ และวิธกี ำร ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ใน
กรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) ในกรณีเลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำร ให้บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้
ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่
ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ให้ประธำนทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด
3. ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ งจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ถ้ำจำนวน
กรรมกำรไม่สำมำรถแบ่งออกให้เป็ นสำมส่วนได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ุดจำนวนหนึ่งในสำม โดยกรรมกำรซึง่
พ้นจำกตำแหน่ ง อำจได้รบั เลือกให้กลับเข้ำมำรับตำแหน่ งอีกได้ ทัง้ นี้ กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่ งในปี
แรกและปี ทส่ี องภำยหลังจำกจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลำกกัน ในส่วนของปี ต่อๆ ไปให้กรรมกำรคนทีอ่ ยู่ใน
ตำแหน่งนำนทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ งให้ย่นื ใบลำออกต่อบริษทั ฯ โดยกำรลำออกดังกล่ำวจะมีผลนับตัง้ แต่วนั ที่
ใบลำออกไปถึงบริษทั ฯ
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5. ในกรณีท่ตี ำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษทั เลือก
บุคคลซึ่งมีคุณ สมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัดและกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครำวถัดไป เว้นแต่วำระ
ของกรรมกำรผู้นัน้ จะเหลือน้ อยกว่ำสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่ ง
กรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน โดยมติของคณะกรรมกำรตำมควำมใน
วรรคข้ำงต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนกรรมกำรทีย่ งั เหลืออยู่
6. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่ งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำกึง่ หนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
ค่ ำ ตอบแทนกรรมกำร คื อ ค่ ำ ตอบแทนรำยเดื อ นจำกกำรปฎิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ ต ำมขอบเขตและอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง
คณะกรรมกำรบริษัท ที่ก ำหนด โดยถู กกำหนดเป็ น วงเงินรวมรำยปี ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อ เทียบกับ อุ ต สำหกรรม
เดียวกัน โดยจะคำนึงถึงควำมเพียงพอต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ทัง้ นี้ ค่ำตอบแทนรำยปี
ของคณะกรรมกำรจะต้องไม่เป็ นจำนวนทีแ่ ตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญเมือ่ เทียบกับผลตอบแทนของโดยเฉลีย่ ของคณะกรรมกำรของ
บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก
บริษทั ฯ มีกระบวนกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรเป็ นผูก้ ำหนดอัตรำค่ำตอบแทน
ตำมหลักเกณฑ์กำรกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั ข้ำงต้น และจะต้องได้รบั กำรอนุ มตั ิจำกที่ประชุม สำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ของบริษทั ฯ และต้องมีกำรเปิ ดเผยค่ำตอบแทนทีจ่ ำ่ ยให้กรรมกำรตำมรูปแบบทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
สำหรับบริษทั ย่อย คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะกำหนดวงเงินรวมรำยปี เพือ่ เป็ นค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั ย่อยแต่
ละบริษทั เช่นกัน โดยบริษทั จะต้องนำเสนอเพือ่ ให้ทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี ของบริษทั ย่อยอนุ มตั ติ ่อไป
2. ผูบ้ ริ หาร
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรสรรหำผู้ท่เี หมำะสมในกำรเข้ำมำเป็ นผูบ้ ริหำรของบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มคี วำมรู้
ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ ท่เี กี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งจะดำเนินกำรคัดเลือกตำมระเบียบที่เกี่ ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล และต้องได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย
เนื่ องจำกบริษัท ฯ ไม่ม ีค ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ในกำรคัด เลือ กบุ ค คลที่เหมำะสมเข้ำดำรง
ตำแหน่งผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงมีกระบวนกำรสรรหำและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ดังนี้
กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้ ผูบ้ ริ หาร
กำรสรรหำและแต่งตัง้ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
บริษทั ฯ มีขนั ้ ตอนกระบวนกำรสรรหำและแต่งตัง้ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรโดยกำรให้ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่และ/หรือตัวแทน
ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒติ ำมสำยงำนที่เกี่ยวข้อง กรรมกำร และผู้บริหำรสำมำรถเสนอรำยชื่อบุคคลผู้ม ี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพที่จะดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็ นผู้
พิจำรณำคัดเลือกและอนุ มตั แิ ต่งตัง้ บุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กำรสรรหำและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรในระดับทีต่ ่ำกว่ำประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
นอกจำกกำรแต่งตัง้ ผู้บริหำรตำมคำนิ ยำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนโดยคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ แล้ว ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และ/หรือผูบ้ ริหำรในระดับหัวหน้ำ
แผนก มีอำนำจในกำรสรรหำและแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษทั ฯ เข้ำเป็ นผูบ้ ริหำรใน
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
ระดับทีต่ ่ำกว่ำผูบ้ ริหำรตำมคำนิยำมดังกล่ำวตลอดจนพนักงำนในระดับต่ำงๆ ภำยใต้กรอบและนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั
กำหนดไว้ ทัง้ นี้ กำรแต่ งตัง้ หัวหน้ ำหรือผู้รบั ผิดชอบเกี่ย วกับ งำนด้ำนกำรตรวจสอบและควบคุ ม ภำยในจะต้องได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน
การกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริหำรบริษทั จะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
เป็ นสำคัญ โดยมีกระบวนกำรกำหนดค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ดังนี้
ค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอและพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรกำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ทัง้ นี้
ค่ำตอบแทนรำยปี ของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรจะต้องไม่เป็ นจำนวนที่แตกต่ำงอย่ ำงมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดย
เฉลีย่ ของผูบ้ ริหำรของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรในระดับทีต่ ่ำกว่ำประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็ นผูม้ สี ทิ ธิเสนอและพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรกำหนดค่ำตอบแทนของผูบ้ ริหำรของบริ ษทั ฯ ใน
ระดับทีต่ ่ำกว่ำประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรภำยใต้กรอบและนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั กำหนดไว้ ทัง้ นี้ ค่ำตอบแทนรำยปี ของ
ผูบ้ ริหำรดังกล่ำวจะต้องไม่เป็ นจำนวนทีแ่ ตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญเมือ่ เทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ของผูบ้ ริหำรของบริษทั ทีจ่ ด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11.6 อานาจอนุมตั ิ
ขอบเขตอำนำจกำรอนุ มตั วิ งเงินในกำรลงทุน กำรเงิน และวงเงินค่ำใช้จำ่ ยหลักๆ ของบริษทั ฯ สำมำรถสรุปได้ตำมตำรำง
ด้ำนล่ำงทัง้ นี้ งบประมำณในกำรลงทุนในสินทรัพย์ งบประมำณสำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต และงบประมำณสำหรับ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำยและบริหำรประจำปี จะได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริหำร และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพือ่ ทรำบ
ประเภทธุรกรรม

อานาจอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร

1. กำรลงทุนในสินทรัพย์
1. ตำมงบประมำณประจำปี
/1
2. เพิม่ เติมระหว่ำงปี
< 15 ล้ำนบำท/โครงกำร /1
3. ทบทวนงบประมำณกำรลงทุนในสินทรัพย์ตอ่
ไม่เกิน 15% ของงบประมำณ
โครงกำร (ทีม่ กี ำรของบประมำณไว้ใน 1.1)
เดิม/1
2. กำรจัดหำจัดจ้ำง/2ตำมงบประมำณทีไ่ ด้รบั กำรอนุ มตั แิ ล้ว
1. กำรจัดหำสินทรัพย์ถำวรทีไ่ ด้รบั อนุ มตั แิ ล้ว(ไม่รวม
ทีด่ นิ ) ต่อครัง้
2. กำรจัดหำสิง่ ของอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ถำวรทีไ่ ด้รบั
> 100,000 บำท
กำรอนุ มตั แิ ล้ว ต่อครัง้
3. กำรจัดจ้ำงตำมระเบียบ
> 1,000,000 บำท
4. กำรทำสัญญำเช่ำ (อำคำร,เครื่องใช้สำนักงำนและ
> 10 ล้ำนบำท/1
อุปกรณ์)
5. กำรวำงเงินมัดจำ / เงินประกัน / หลักประกันบุคคล
< 5,000,000 บำท/1
หรือหน่ วยงำนภำยนอกบริษทั ฯ ต่อครัง้ (ทีม่ สี ญ
ั ญำ
/ ข้อตกลงกำหนดไว้)
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< 10 ล้ำนบำท/โครงกำร/1
-

> 1,000,000 บำท
< 100,000 บำท
< 1,000,000 บำท
< 10 ล้ำนบำท
< 1,000,000 บำท

บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
อานาจอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร

ประเภทธุรกรรม
3. ค่ำใช้จำ่ ย
1. กำรเบิก ค่ ำใช้จ่ ำยเลี้ย งรับ รองหรือ ของขวัญ ตำม
งบประมำณต่อครัง้
2. กำรเบิกเงินทดรองจ่ำยตำมงบประมำณต่อครัง้

> 100,000 บำท/1

< 100,000 บำท/1

> 150,000 บำท/1

< 150,000 บำท

3. กำรบริจำคเงินของบริษทั ตำมงบประมำณต่อครัง้
< 100,000 บำท/1
< 50,000 บำท
4. กำรอนุ มตั จิ ำ่ ยค่ำใช้จำ่ ยสำนักงำน
> 1,000,000 บำท/1
< 1,000,000 บำท
4. กำรเงิน
1. กำรวำงเงินมัดจำ / เงินประกัน / หลักประกันบุคคล
< 5,000,000 บำท/1
< 1,000,000 บำท
หรือหน่ วยงำนภำยนอกบริษทั ฯ ต่อครัง้ (ทีม่ สี ญ
ั ญำ
/ ข้อตกลงกำหนดไว้)
2. กำรขอวงเงินกูท้ งั ้ ในประเทศ และต่ำงประเทศ
< 40 ล้ำนบำท
3. กำรอนุ มตั ชิ ำระหนี้ตำมข้อผูกพันทีไ่ ด้รบั อนุ มตั แิ ล้ว
> 40 ล้ำนบำท
ต่อครัง้
หมำยเหตุ:
/1 รำยงำนคณะกรรมกำรบริษท
ั ฯ ทรำบ
/2 กำรจัดหำ หมำยถึง กำรสังซื
่ อ้ / กำรว่ำจ้ำงทำของ / กำรว่ำจ้ำงซ่อม / กำรว่ำจ้ำงบริกำร / กำรเช่ำ / กำรเช่ำซือ้
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
11.7 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
ในกำรกำกับดูแลกิจกำรกำรดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding company ของบริษทั บริษทั จึงได้กำหนดแนวทำงกำกับ
ดูแลเงินลงทุนของบริษทั ทัง้ ในลักษณะบริษัทยย่อย และบริษัทร่วมไว้ในหมวดเพิม่ เติมของข้อบังคับบริษัทซึ่งมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
ข้อบังคับในหมวดนี้มวี ตั ถุประสงค์ทจ่ี ะกำหนดมำตรกำรและกลไกในกำรกำกับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทัง้ ทำงตรง
และทำงอ้อม พร้อมกำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมกำรบริหำรงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเพื่อประโยชน์ ในกำรตีควำม
ภำยใต้หมวดนี้ “บริษทั ย่อย” และ “บริษทั ร่วม” หมำยถึงบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมทีป่ ระกอบธุรกิจหลักตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ
18/1 ซึง่ มีขนำดรวมกันเป็ นไปตำมกำหนดในข้อ 18(2) ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง กำรขอ
อนุ ญำตและกำรอนุ ญำตให้เสนอขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (ตำมทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมและทีจ่ ะมีกำรแก้ไขเพิม่ เติมในภำยหลัง)
ในกรณีทข่ี อ้ บังคับตำมควำมในหมวดนี้กำหนดให้กำรทำรำยกำรหรือกำรดำเนิ นกำรใดๆ ซึง่ มีนยั สำคัญหรือมีผลต่อฐำนะ
ทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษัท (แล้วแต่กรณี ) ให้กรรมกำรของบริษัทจัดให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อ
พิจำรณำอนุ มตั เิ รื่องดังกล่ำวก่อนทีบ่ ริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของตนเอง
เพือ่ พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรทำรำยกำรหรือดำเนินกำรในเรือ่ งนัน้ ในกำรนี้ ให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข
ขัน้ ตอนและวิธกี ำรทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องทีจ่ ะขออนุ มตั นิ ัน้ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยบริษทั มหำชน ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ กฎหมำยหลักทรัพย์ และกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนประกำศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุ โลม (เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้ง)
อย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง
กำรทำรำยกำรหรือกำรดำเนินกำรใดๆของบริษทั ย่อยในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (แล้วแต่กรณี)
1.

กรณีดงั ต่อไปนี้บริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรของบริษทั
(1)

กำรแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริหำรในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมอย่ำงน้อยตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่ำว
เว้นแต่ขอ้ บังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมกำรของบริษทั จะได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรที่
บริษทั แต่งตัง้ หรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วมในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทัวไปและกำรด
่
ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมได้ตำมแต่ทก่ี รรมกำรและผูบ้ ริหำรรำยดังกล่ำวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ สงู สุดของบริษทั และ
บริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม (แล้วแต่กรณี)
อนึ่ง กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยข้ำงต้นทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อต้องเป็ นบุคคลทีม่ รี ำยชื่อ
อยู่ในระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ
บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนไม่มลี กั ษณะขำดควำม
น่ ำไว้ว ำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้ว ยกำรก ำหนดลัก ษณะขำดควำมน่ ำไว้ว ำงใจของ
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั

(2)

กำรเพิม่ ทุนโดยกำรออกหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ย่อยและกำรจัดสรรหุน้ รวมทัง้ กำรลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ
ทุนชำระแล้วของบริษทั ย่อยซึง่ ไม่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้ หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดอัน
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
จะเป็ นผลให้สดั ส่วนกำรใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมของบริษทั ในที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ย่อยไม่วำ่ ในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่ำร้อยละ สิบ ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อยนัน้
(3)
(4)
(5)
(6)

กำรพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี และเงินปั นผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของบริษทั ย่อย
กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นกำรแก้ไขข้อบังคับในเรือ่ งทีม่ นี ยั สำคัญตำมข้อ 2 (5)
กำรพิจำรณำอนุ มตั งิ บประมำณประจำปี รวมของบริษทั และกลุ่มบริษทั ย่อยของบริษทั ทัง้ หมด เว้นแต่เป็ น
กรณีทไ่ี ด้กำหนดไว้ในอำนำจอนุ มตั แิ ละดำเนินกำร (Delegation of Authority)
กำรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษทั ย่อย เฉพำะกรณี ท่ผี ูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงำนสอบ
บัญชีทเ่ี ป็ นสมำชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ำยเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ซึง่ ไม่
เป็ น ไปตำมนโยบำยกำรแต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท ที่ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท ย่ อ ยจะต้อ งสังกัด สำนั ก
งำนสอบบัญชีในเครือข่ำยเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั

รำยกำรตัง้ แต่ขอ้ (7) ถึงข้อ (10) นี้เป็ นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระสำคัญ และหำกเข้ำทำรำยกำรจะมีผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อย ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะมีกำรประชุ มคณะกรรมกำรของบริษทั
ย่อย และกรรมกำรซึง่ บริษทั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งในบริษทั ย่อยจะออกเสียงในเรือ่ งดังต่อไปนี้ กรรมกำรรำยดังกล่ำว
จะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวเสียก่อน ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณี ท่เี มื่อ
คำนวณขนำดรำยกำรที่บริษัท ย่อยจะเข้ำท ำรำยกำรเปรียบเทียบกับ ลักษณะ และ/หรือขนำดของบริษัท (โดยน ำ
หลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือประกำศ
เรื่องกำรได้มำ หรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ (แล้วแต่กรณี) มำบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ ต้องได้รบั กำร
พิจำรณำอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษทั ซึง่ รำยกำรดังต่อไปนี้ คือ
(7)

กรณี ท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรำยกำรที่
เกีย่ วกับกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดงั ต่อไปนี้
(ก)
กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกร้องทีม่ ตี ่อผูท้ ก่ี ่อควำมเสียหำยแก่
บริษทั ย่อย
(ข)

กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ค)

กำรซือ้ หรือกำรรับโอนกิจกำรของบริษทั อื่นมำเป็ นของบริษทั ย่อย

(ง)

กำรเข้ำทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกีย่ วกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือบำงส่วนที่
สำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษทั ย่อย หรือกำรรวมกิจกำรของบริษทั
ย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน

(จ)

กำรเช่ำ หรือให้เช่ำซือ้ กิจกำรหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือส่วนทีม่ สี ำระสำคัญ

(8)

2.

กำรกูย้ มื เงิน กำรให้กยู้ มื เงิน กำรให้สนิ เชื่อ กำรค้ำประกัน กำรทำนิตกิ รรมผูกพันบริษทั ย่อยให้ตอ้ งรับภำระ
ทำงกำรเงิน เพิ่ม ขึ้น หรือกำรให้ค วำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน ในลัก ษณะอื่น ใดแก่บุ ค คลอื่น ในจำนวนที่ม ี
นัยสำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
(9)
กำรเลิกกิจกำรของบริษทั ย่อย
(10)
รำยกำรอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยและเป็ นรำยกำรทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ย่อยอย่ำงมี
นัยสำคัญ
ก่อนบริษทั ย่อยเข้ำทำรำยกำรดังต่อไปนี้ ต้องได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในสีข่ องจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1) กรณีทบ่ี ริษทั ย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือรำยกำรทีเ่ กีย่ วกับ
กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มือ่ คำนวณขนำดของรำยกำรทีบ่ ริษทั
ย่อยเข้ำทำรำยกำรเปรียบเทียบลักษณะ และ/หรือขนำดของบริษทั (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของ
ส่วนที่ 2.3.11 หน้ำที่ 28

บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
รำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ ำย
ไปซึ่งทรัพย์สนิ (แล้ว แต่กรณี ) มำบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุ มตั ิจำกที่
ประชุมผุถ้ อื หุน้ ของบริษทั
(2) กำรเพิม่ ทุนโดยกำรออกหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ย่อยและกำรจัดสรรหุน้ รวมทัง้ กำรลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุน
ชำระแล้วของบริษทั ย่อยซึง่ ไม่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้ หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดเป็ นผลให้
สัดส่วนกำรใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยไม่
ว่ำในทอดใดๆลดลงเหลือน้อยกว่ำสัดส่วนทีก่ ำหนดในกฎหมำยซึง่ ใช้บงั คับกับบริษทั ย่อยอันมีผลทำให้บริษทั ไม่
มีอำนำจควบคุมบริษทั ย่อยนัน้ ทัง้ นี้ต้องเป็ นกรณี ท่เี มื่อคำนวณขนำดของรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของ
บริษทั (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ ำย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ มำบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั กำรพิจำรณำอนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั
(3) กำรเลิก กิจ กำรของบริษัท ย่ อ ย ทัง้ นี้ ต้อ งเป็ นกรณี ท่ีเมื่อ ค ำนวณขนำดกิจ กำรของบริษัท ย่ อ ยที่จ ะเลิก นั น้
เปรียบเทียบกับขนำดของบริษทั (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศ
เรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั กำรพิจำรณำอนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั
(4) รำยกำรอื่นใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยและเป็ นรำยกำรที่จะมีผลกระทบต่อบริษทั ย่อยอย่ำงมี
นัยสำคัญ ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคำนวณขนำดของรำยกำรทีบ่ ริษทั ย่อยเข้ำทำรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำด
ของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่กำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรได้มำหรือ
จำหน่ ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ มำบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั กำรพิจำรณำอนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั
(5) กำรแก้ไขข้อบังคับ ของบริษัท ย่อ ยในเรื่องที่ อ ำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนั ยสำคัญ ต่ อ ฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ย่อย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิทธิใน
กำรออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ในที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ย่อย หรือกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษทั ย่อย เป็ นต้น
3.

คณะกรรมกำรของบริษทั จะติดตำมดูแลให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (โดยอนุ โลม)
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และนโยบำยของบริษทั

4.

คณะกรรมกำรของบริษทั จะต้องดำเนินกำรให้บ ริษทั ย่อยมีระบบควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเสีย่ ง และระบบ
ป้ องกันกำรทุจริต รวมถึงกำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีเ่ หมำะสม มี
ประสิทธิภำพ และรัดกุมเพียงพอทีท่ ำให้มนใจได้
ั่
วำ่ กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมจะเป็ นไปตำม
แผนงำน งบประมำณ นโยบำยของบริษทั รวมถึงกฎหมำยและประกำศ เรื่อง กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั จด
ทะเบียน รวมถึงประกำศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำน
คณะกรรมกำรก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่ำงแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตำมให้บริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมเปิ ดเผยข้อมูล ฐำนะทำงกำรเงิน และผลดำเนินกำร กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันและรำยกำรทีอ่ ำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รำยกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่มนี ัยสำคัญ และรำยกำรที่มนี ัยสำคัญอื่นใดต่อ
บริษทั และกำรดำเนินกำรต่ำงๆให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรกำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตำมประกำศทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตำมทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมและทีจ่ ะมีกำรแก้ไขเพิม่ เติมในภำยหลัง) (แล้วแต่กรณี)

5.

บริษัท จะต้องดำเนิ น กำรให้ม ีก รรมกำรในบริษัท ย่อ ยซึ่งได้รบั กำรแต่ งตัง้ จำกบริษัท เข้ำร่วมประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนนตำมทีบ่ ริษทั กำหนดในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ย่อยในกำรพิจำรณำวำระทีม่ สี ำระสำคัญต่อกำร
ประกอบธุรกิจของบริษทั ย่อยทุกครัง้ เว้นแต่มเี หตุสดุ วิสยั ทีก่ รรมกำรดังกล่ำวไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
11.8 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนัก ถึงควำมสำคัญ ของกำรก ำกับ ดูแลกิจกำรที่ดี และเพื่อ ควำมโปร่งใส และป้ องกัน กำร
แสวงหำผลประโยชน์ ส่วนตนจำกกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั ฯ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั ครัง้ ที่ 4/2559 เมือ่ วันที่ 14 ธันวำคม 2559 ได้กำหนดนโยบำยกำรดูแลเรือ่ งกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน ดังนี้
1. ให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินทีเ่ ป็ นระดับผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำของบริษทั ฯ เกีย่ วกับหน้ำทีท่ ต่ี อ้ งจัดทำและส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ ำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษ
ตำมมำตรำ275 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินทีเ่ ป็ นระดับผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ ของบริษทั ฯ จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะส่งผ่ำนมำยังเลขำนุ กำรของบริษทั ก่อนนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ทุกครัง้ โดยให้จดั ทำและนำส่งภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
รำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ทีม่ กี ำรซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
นัน้
3. กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินทีเ่ ป็ นระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย
ขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีเ่ กี่ยวข้องของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
ซึง่ มีผลต่อกำรเปลีย่ นแปลงรำคำหลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลำก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบ
กำรเงินหรือเผยแพร่เกีย่ วกับฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษทั จนกว่ำบริษทั จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนแล้ว โดย
บริษัท จะแจ้งให้ก รรมกำรและผู้บ ริห ำร รวมถึงผู้ ด ำรงต ำแหน่ งระดับ บริห ำรในสำยงำนบัญ ชีห รือ กำรเงิน ที่เป็ น ระดับ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ งดกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำอย่ำงน้อย 30
วันล่วงหน้ ำก่อนกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชัวโมงภำยหลั
่
งกำรเปิ ด เผยข้อมูลให้แก่
สำธำรณชนแล้วรวมทัง้ ห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสำระสำคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น ตลอดจนกำรให้ควำมรู้ ข้อกำหนดและ
บทลงโทษเกีย่ วกับกำรใช้ขอ้ มูลภำยในแก่บุคคลดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
4. กำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ ำฝื นนำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตนซึง่ เริม่ ตัง้ แต่กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ
ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชัวครำวโดยไม่
่
ได้รบั ค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน ซึง่ กำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระทำและ
ควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ ๆ
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บริษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
11.9 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
11.9.1 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในรอบปี บ ัญ ชีบ ัญ ชีส้นิ สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558 บริษัท ฯ ได้จ่ำยค่ ำตอบแทนให้แ ก่ ผู้ส อบบัญ ชี ได้แ ก่ บ ริษัท
สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นจำนวนเงินเท่ำกับ 4.55 ล้ำนบำท สำหรับกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559 คณะกรรมมีมติแต่งตัง้ บริษทั สำนักงำน อีวำย
จำกัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็ นสำนักงำนสอบบัญชี
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสำหรับปี 2559 โดยได้กำหนดค่ำตอบแทนสำหรับกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยสำหรับปี 2559 เป็ นจำนวนเงินเท่ำกับ 4.92 ล้ำนบำท
ทัง้ นี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีท่ผี สู้ อบบัญชีสงั กัดข้ำงต้นไม่เป็ นบุคคลหรือ
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
11.9.2 ค่าบริ การอื่นๆ
-ไม่ม-ี
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