บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
11. การกากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกากับดูแลกิจการที่
ดีเป็นปัจจัยสาคัญ โดยกาหนดให้มีคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. โดยครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นสากล เพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติสาหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ซึง่ ประกอบไปด้วยเรื่องดังต่อไปนี้
1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) มีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือ หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นดาเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
1.

สิทธิในการเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทน

2.

สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น

3.

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณาตัดสินใจใน
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่างๆ

4.

สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

5.

สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

6.

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

7.

สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดาเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างเพียงพอและทันเวลา

8.

สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไรอย่างเท่าเทียมกัน

9.

สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น
1.

การกาหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท จะกาหนดประชุมผู้ถือหุ้นในวันเวลาและสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นจะมาร่วมประชุมได้โดยสะดวก

2.

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
บริษัทจะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้ งเอกสาร
ข้อ มูลให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุม ให้ผู้ถือ หุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 1

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
3.

การให้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5.0 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยการส่งวาระและรายละเอียด และเหตุผลเป็นหนังสือให้แก่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าจะ
เพิ่มเป็นวาระหนึ่งในการประชุมหรือไม่ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

4.

3.1

การเสนอเพิ่ม วาระล่ว งหน้าในกรณีการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ให้ส่ง วาระและรายละเอียดและเหตุผลเป็ น
หนังสือให้แก่บริษัทล่วงหน้า ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งบริษัทจะได้มีการประกาศแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

3.2

การเสนอเพิ่ม วาระล่วงหน้าในกรณี การประชุม วิสามัญผู้ถือ หุ้น ให้ส่งวาระและรายละเอียดและเหตุผลเป็น
หนังสือให้แก่บริษัทล่วงหน้า 30 วัน

3.3

การเสนอเพิ่มวาระหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ส่งวาระและรายละเอียด
และเหตุผล เป็นหนังสือให้แก่บริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
แล้ว

การเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นทุ กรายมีสิท ธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนก็ได้ บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่ อนเวลาประชุม และได้จัดระบบเพื่อ
อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วน ทุกรายด้วยความรวดเร็ว

5.

การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่
การพิจารณาและลงมติในทุ กเรื่อ งเป็นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่ าเทียมกันทุกราย
บริษัทได้จดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมทั้งข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ มติของที่ประชุมและจานวนคะแนนเสียงที่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ด้วย

6.

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นหน้าที่ที่ คณะกรรมการบริษัท
ทุ ก คนต้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ครั้ ง น าเสนอข้ อ มู ล ต่ า งๆให้ ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งครบถ้ ว น รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและตอบข้อซักถามนั้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

2. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับกรรมการของบริษัท
บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) ได้กาหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับกรรมการของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
1.

ความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและคุณธรรม
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 2

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
„ ในการดาเนินกิจการ กรรมการจะกระทาการด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีคุณธรรม
„ กรรมการจะไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพ
ทางร่างกาย
„ กรรมการจะไม่ให้คาสัญญาหรือทาข้อผูกพันในเรื่องที่บริษัทไม่ประสงค์จะดาเนินการ หรือไม่สามารถจะดาเนินการ
ได้
„ การกระทาการใดๆ ของกรรมการจะเป็นไปโดยความซื่อสัตย์
„ กรรมการจะยึดมั่นต่อความจริง และจะไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้ งโดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่พูดหรือ
กระทาการอันเป็นเท็จ และจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยละเว้นการพูดหรือการปฏิบัติ
2.

การดาเนินธุรกรรมส่วนตัว
„ การดาเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ ของกรรมการ จะต้องแยกออกจากการดาเนินกิจการของบริษัทในฐานะ
กรรมการ
„ กรรมการจะไม่ใช้ชื่อบริษัทในการดาเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ
„ กรรมการจะใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการที่บริษัทเสนอให้ในเงื่อนไขตามที่บริษัทเสนอเท่านั้น

3.

การรักษาความลับ
„ กรรมการจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดาเนินงานของบริษัท ทั้งโดยเจตนาและ
ไม่เจตนาต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากบริษัท
„ กรรมการจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตน และจะไม่ใช้ข้อมูล
นั้นเพื่อประโยชน์ทางการเงินของผู้อื่น

4.

การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์
„ กรรมการจะต้องเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งเรื่องใดๆ ที่เป็นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรืออาจนาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามนโยบายที่อาจกาหนดให้กรรมการปฏิบัติในแต่ละ
ครั้งโดยทันที
„ กรรมการจะต้อ งเปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่ตนมีกับบริษัท ตามนโยบายเรื่องความเป็นอิสระที่อาจกาหนดให้
กรรมการปฏิบัติในแต่ละครั้ง
„ การดาเนินกิจการใดๆ กับบริษัทของกรรมการ จะต้องอยู่ ในระดับที่เหมาะสม (at arm's length) เพื่อหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

5.

การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
„ กรรมการจะยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ

6.

การรับเงิน ของขวัญ สันทนาการ และการเดินทาง
„ กรรมการจะต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผู้ประกอบธุรกิจกับบริษัท
รวมทั้งผู้ที่กาลังติดต่อเพื่อดาเนินธุรกิจกับบริษัท
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 3

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
„ ในกรณีที่มีผู้เสนอให้ กรรมการจะต้องไม่รับผลประโยชน์ส่วนตนในจานวนที่เกินความเหมาะสม
3. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) ได้กาหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้
1.

ข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร
ผู้บริหารหมายถึง พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณทุกๆ ข้อในฐานะที่
เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารยังต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และใน
ฐานะที่ เป็นผู้ บังคับ บัญ ชาของพนักงานจึงจาเป็นต้ อ งเป็ นผู้นาและเป็นแบบอย่างในการประพฤติป ฏิ บัติที่ ดีให้แ ก่
พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้
1.1

ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อ มูลของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผย
ข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดาเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.2

ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลาเอียง สนับสนุนการสร้างศักยภาพ
ในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจใน
เรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงาน
ด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

1.3

ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า
ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่กิจการกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

1.4

ผู้บริหารต่อคู่ค้า
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และ
หากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

1.5

ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

1.6

ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุม ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

2.

ข้อพึงปฏิบัติสาหรับพนักงาน
เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทางานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
2.1

พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท

2.2

พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริษัทโดยเคร่งครัด

2.3

พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท

2.4

พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ซึ่งจะนาไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษัท

2.5

พนักงานพึงเคารพสิท ธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่อง
เกีย่ วกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัว ไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ทั้งต่อพนักงานและต่อบริษัท

2.6

พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทาให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หาก
หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาในทันที

2.7

พนักงานไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก
หรือทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

2.8

พนักงานพึงปฏิบัติต่อ ลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค

2.9

พนักงานพึงรักษาความลับของ ลูกค้า คู่ค้า และบริษัทอย่างเคร่งครัด

2.10 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท
2.11 พนักงานพึงรั กษาดูแล สิท ธิประโยชน์แ ละทรัพย์สินของบริษัท ให้มี สภาพดี ให้ไ ด้ใช้ประโยชน์อ ย่างเต็ม ที่
ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
3.

บทกาหนดโทษ
กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณา
ไปตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อ บังคับเกี่ยวกับการท างาน ทั้ งนี้ ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้
พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดสินความผิดพร้อม
ทั้ งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อ ไป แต่ห ากความขั ดแย้ง ทางผลประโยชน์ที่ เ กิดขึ้น รุนแรงและก่อ ให้เกิด ความ
เสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นาเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกาหนดโทษต่อไป

4.

การกาหนดโทษ
4.1

ตักเตือนด้วยวาจา

4.2

ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

4.3

เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
4.4
11.2

ดาเนินคดีตามกฎหมาย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด ย่อยทั้งสิ้น 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
11.2.1 คณะกรรมการบริษัท
บริ ษั ท มั ด แมน จ ากั ด (มหาชน) ตระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี นอกจาก
คณะกรรมการบริษัทจะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และตามข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังได้กาหนดนโยบายในการกากับดูแลกิจการ เพื่อที่จะเน้นถึง
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1.

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.1

คณะกรรมการของบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

1.2

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่
กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด

1.3

คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานกรรมการ

1.4

คณะกรรมการบริ ษั ท เลื อ กบุ ค คลหนึ่ ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท โดยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริษัท จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

1.5

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลหนึ่งทาหน้าที่ เลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นกรรมการ
หรือไม่ก็ได้

ที่ประชุมสามัญหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีการอนุมัติเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ และกาหนด
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายสมโภชน์ อินทรานุกูล
นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
นายปิลัญชัย ประดับพงศ์
นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี
นายภาณุ อิงคะวัต
นายชลัช ชินธรรมมิตร์
นางสาวกมรวรรณ ชินธรรมมิตร์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)

8.
9.
10.
11.

2.

รายชื่อ
พลตารวจเอกเรืองศักดิ์ จริตเอก
พันโททวีสิน รักกตัญญู
ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
นายพิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทครอบคลุมถึงการมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต
2.1

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

2.2

พิจารณากาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทาง
ธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจัดทา

2.3

กากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่ ดังกล่าวของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด

2.4

ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ
ดาเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ

2.5

ดาเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

2.6

จัดให้มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบ
การเงินดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.7

พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.8

จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อ มั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

2.9

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่
กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.10 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกาหนด
อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยดั ง กล่ า วเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง

ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 7

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการ รวมถึงกากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เ ป็นไปตามกฎบัตรและ
ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ พร้อมทั้งประเมินผลเป็นประจาอย่างน้อยปีละครั้ง
2.11 พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
2.12 พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามคานิยามที่
กาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ) และ
เลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
2.13 กาหนดกรอบนโยบายสาหรับการกาหนดเงินเดือน การปรับขึ้น การกาหนดโบนัส ค่าตอบแทน และบาเหน็จ
รางวัลของพนักงาน และการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการในการกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานที่ไม่ใช่
ผู้บริหาร ผ่านทางคู่มืออานาจการอนุมัติ
2.14 กาหนดอานาจและระดับการอนุมัติในการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท
ให้คณะหรือ บุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทาเป็นคู่มือ
อานาจการอนุมัติ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.15 ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
2.16 ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท ไทย ในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการกากับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2.17 เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้
เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม และบริษัทจะมีกลไกกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2.17.1 เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว
เว้นแต่คู่มือฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและ
ผู้ บ ริ ห ารที่ บ ริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง หรื อ เสนอชื่ อ มี ดุ ล ยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาออกเสี ย งในการประชุ ม
คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการ
ดาเนิ น ธุร กิจ ตามปกติ ของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริษั ท ร่ ว มได้ ตามแต่ ที่ ก รรมการและผู้บ ริห ารราย
ดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และบริษัทย่อ ยและบริษัทร่วม (แล้วแต่
กรณี)
อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคล
ที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อ มูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White
List) และมีคุ ณสมบัติ บทบาท หน้า ที่ และความรับผิดชอบตามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายที่
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
(2) การเพิ่ม ทุ น โดยการออกหุ้ นเพิ่ ม ทุ นของบริ ษัท ย่อ ยและการจั ด สรรหุ้ น รวมทั้ งการลดทุ น จด
ทะเบียน และ/หรือทุนชาระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิ มของผู้ถือ
หุ้น หรือการดาเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรง
และทางอ้อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของจานวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น
(3) การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
(4) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสาคัญตามข้อ
2.17.2 (5)
(5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาปีรวมของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมดเว้น
แต่เป็นกรณีที่ได้กาหนดไว้ในอานาจอนุมัติและดาเนินการ (Delegation of Authority)
(6) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสานัก
งานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทย่อยจะต้องสังกัดสานักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
รายการตั้ง แต่ ข้ อ (7) ถึง ข้อ (10) นี้เ ป็นรายการที่ ถือ ว่ามี สาระส าคั ญ และหากเข้า ท ารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในบริษัทย่อยจะ
ออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ
บริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้า
ทารายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาด
ของรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศเรื่องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศเรื่องการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ
(7) กรณีที่บริษัท ย่อ ยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือ บริษัท ย่อยหรือ
รายการที่เกี่ยวกับการได้ม าหรือ จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงกรณีดังต่อไปนี้
(1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความ
เสียหายแก่บริษัทย่อย
(2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
(4) การเข้าทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบาง
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสาคัญ
(8) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้
ต้อ งรับภาระทางการเงินเพิ่ม ขึ้น หรือ การให้ความช่วยเหลือ ด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่
บุคคลอื่นในจานวนที่มีนัยสาคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(9) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
(10) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัท
ย่อยอย่างมีนัยสาคัญ
2.17.2 ก่อนบริษัทย่อยเข้าทารายการดังต่อไปนี้ ต้อ งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นของบริษัท ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
รายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อ
คานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทารายการเปรียบเทียบลักษณะ และ/หรือขนาดของ
บริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศเรื่องการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี ) มา
บังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผุ้ถือหุ้นของ
บริษัท
(2) การเพิ่ม ทุ น โดยการออกหุ้ นเพิ่ ม ทุ นของบริ ษัท ย่อ ยและการจั ด สรรหุ้ น รวมทั้ งการลดทุ น จด
ทะเบียนและ/หรือทุนชาระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น
หรือการดาเนินการอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรง
หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่
กาหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทาให้บริษัทไม่มีอานาจควบคุมบริษัทย่อย
นั้น ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนา
หลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้อ งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(3)

การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะ
เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่
กาหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิ น) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท
ย่อ ยอย่างมีนัยสาคัญ ทั้ งนี้ ต้อ งเป็นกรณีที่ เมื่อ คานวณขนาดของรายการที่ บริษัทย่อ ยเข้าทา
รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่
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กาหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่
ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(5) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผล
กระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
2.18 กรรมการของบริษัทฯจะติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เว้นแต่กรรมการจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตาแหน่งหน้าที่
ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
2.19 กรรมการของบริษัทต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย รวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน
เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทารายการที่มีนัยสาคัญตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูล
ของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน การทารายการระหว่างบริษัทย่อยกับ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทารายการที่มีนัยสาคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้
ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบั ติ
ตามระบบงานที่จัดทาไว้อย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ
หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
3.

การเลือกตั้งกรรมการบริษัท และการดารงตาแหน่ง
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

3.2

ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ
หลายๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย
คะแนนเสียงที่ มีตามข้อ 1 ทั้ งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง
พรบ. บริษัทมหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
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3.3

ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.4

ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตาแหน่งตามที่กาหนดในข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้ออกจากตาแหน่ง
ตามข้อนี้จะเลือ กตั้งให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
(ง) ที่ประชุมมีมติให้ออก
(จ) ศาลมีคาสั่งให้ออก

3.5
4.

เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

11.3

4.1

คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน
ในการประชุม กรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง
นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงาน
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจาปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้
คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็น
อิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทา
เป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบรูณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุม
เสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อ
การค้นหาและรักษาความลับได้ดี

4.2

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

4.3

การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสาคัญ ในกรณีที่
คะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก หนึ่ ง เสีย งเป็ น เสี ย งชี้ ข าด อย่ า งไรก็ ต าม
ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯมีทั้งสิ้นสามชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความ
เสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 12

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
11.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทาหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินกิจการของบริษัท สอบ
ทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี การบริหารกิจการดาเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชี
เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อ ถือแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า มีการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรกาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังต่อไปนี้
1.

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.1

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

1.2

กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจ สอบอย่าง
น้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน

1.3

ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

1.4

ให้เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบสามท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
2. ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
3. นาย พิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี นางสาวประไพ กิมสมบูรณ์ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งนี้
นายพิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
2.

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1

ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

2.2

เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทจ.28/2551 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 13

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อ ยกว่าสองปีก่อนวันที่ ยื่น คาขออนุญ าตต่อ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทา
รายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้า
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่า ว ให้นับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อ นวันที่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อ นวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 14

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รับเงินเดือ นประจาหรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
(ญ) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิ จการของบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
และ
(ฎ) ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น
3.

ขอบเขตอานาจหน้าที่
3.1

สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้ง
รายไตรมาสและประจาปี

3.2

สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มี
การสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นสิ่งสาคัญ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญ และจาเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน

3.3

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3.4

พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัท
ต่อคณะกรรมการบริษัท

3.5

สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

3.6

พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

3.7

สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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3.8

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

3.9

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบ

3.10 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจาเป็น
3.11 ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คาปรึกษาใน
กรณีจาเป็น
3.12 จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.13 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
3.14 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
3.15 ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายภายในขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4.

วาระการดารงตาแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
4.1

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
(ง) พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท

4.2

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็น
หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้ง
เรื่องการลาออกพร้อมสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ตาแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่งต้องรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไป
ก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

4.3

ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการ
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ตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
5.

การประชุม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

6.

5.1

ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรื่อง
อื่นๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณา
เรื่องจาเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร

5.2

กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

5.3

การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสาคัญ ใน
กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้นาเสนอเป็นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการ
บริษัท

5.4

ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่ อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในคราว
ถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

5.5

ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

6.2

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกาหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

6.3

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้อง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการ
เพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้
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7.

การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
7.1

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
(ก) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมนาส่งแบบแจ้ง
รายชื่อและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ข) นาส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด นับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

7.2

การเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
(ก) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบ ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ข) นาส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ สาหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

7.3

รายงานมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงหน้ า ที่ แ ละขอบเขตการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่
มีมติของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

11.3.2 คณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการชุดย่อย
ของบริษัท เพื่อทาหน้าที่ในการสนับสนุนและดาเนินการให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน และการกากับดูแลบริษัท
ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิผล สนับสนุนการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียจาก
การดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้กาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงดังนี้
1.

องค์ประกอบของคณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1.1

ต้อ งประกอบด้ วยสมาชิ กที่ เ ป็ นผู้ แ ทนจากสายงานต่ า งๆ ประกอบด้ ว ย ผู้ บริ ห ารระดับ สู ง ซึ่ ง แต่ ง ตั้ง โดย
คณะกรรมการบริษัท เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน

1.2

ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ขึ้นเป็น
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน คณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการกากับดูแลการบริหารความ
เสี่ยงสามท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. พันโท ทวีสิน รักกตัญญู

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 18

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
รายชื่อ
2. ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
3. นาย พิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์
2.

ตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3.

2.1

ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

2.2

มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัทและด้านอื่นๆ

2.3

มีวุฒิภาวะและความมั่นคง กล้าแสดงความเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็นอิสระ

2.4

สามารถอุทิศเวลาในการทาหน้าที่

ขอบเขตอานาจหน้าที่
คณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้

4.

3.1

ก าหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งและการวางกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยรวมของบริ ษั ท ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ

3.2

วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุม
ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.3

สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ถึ งความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตาม
นโยบาย

3.4

จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และ
ภาวะวิกฤต เพื่อให้มั่นใจว่าการสารวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดาเนินธุรกิจ

3.5

สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร และสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล

3.6

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
ที่กาหนด

3.7

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงดารงตาแหน่งวาระไม่เกิน 3 ปี

5.

การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง กาหนดจานวนครั้งของการประชุม ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

6.

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 19

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
อาจรายงานเรื่องที่สาคัญและมติที่ชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุ กครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยง และให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาในรายงานประจาปีของบริษัท ในการประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วย
11.3.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการของบริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมการบริหารงานของบริษัท
ให้เป็นไปตามนโยบาย จึงอาจจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นในอนาคต โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารงาน และพนักงานในระดับบริหาร รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ร่วมกันเป็น
คณะกรรมการบริหาร

2.

ทาหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้า
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้าง
มากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด

3.

พิจารณาการกาหนดอานาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยก
หน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการทาทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกาหนดขั้นตอน และวิธีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่ เกี่ยวข้อ งกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้อ งกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกาหนดที่
ได้รับอนุมัติแล้ว

4.

พิจารณางบประมาณประจาปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อ เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และ
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

5.

พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท

6.

พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคู่มืออานาจอนุมัติ

7.

พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอานาจในคู่มืออานาจอนุมัติ

8.

รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้
ถือหุ้น รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส

9.

พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจาปีต่อคณะกรรมการบริษัท

10. พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. กากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทาที่ ผิดปกติ หรือการกระทาผิดกฎหมายต่อ
คณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญ จะต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
12. ดาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่
ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 20

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
13. การดาเนินเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่อ งใดๆ ซึ่งได้รับ การลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
ทั้งนี้กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

11.4

รายชื่อ
นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี
นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์
นาย ภาณุ อิงคะวัต
นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกากับดูแลกิจการการดาเนินธุรกิจในลักษณะ Holding company ของบริษัท บริษัทจึงได้กาหนดแนวทางกากับ
ดูแลเงินลงทุนของบริษัททั้งในลักษณะบริษัทยย่อย และบริษัทร่วมไว้ในหมวดเพิ่มเติมของข้อบังคับบริษัทซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกาหนดมาตรการและกลไกในการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม พร้อมกาหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ในการ
ตีความภายใต้หมวดนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึงบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กาหนดไว้
ในข้อ 18/1 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามกาหนดในข้อ 18(2) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่ มเติมในภายหลัง)
ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้กาหนดให้การทารายการหรือการดาเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสาคัญหรือมีผลต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นของตนเอง
เพื่อพิจารณาอนุมัติการทารายการหรือดาเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง)
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
การทารายการหรือการดาเนินการใดๆของบริษัทย่อยในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)
1.

กรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 21

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
(1)

การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว
เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและผู้บริหารที่
บริษัทแต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)
อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อ
อยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความ
น่า ไว้ วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ า ด้ว ยการก าหนดลั กษณะขาดความน่ า ไว้ ว างใจของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(2)

การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ
ทุนชาระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดาเนินการอื่นใดอัน
จะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้ อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ สิบ ของจานวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น

(3)
(4)
(5)

การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสาคัญตามข้อ 2 (5)
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาปีรวมของบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมด เว้นแต่เป็น
กรณีที่ได้กาหนดไว้ในอานาจอนุมัติและดาเนินการ (Delegation of Authority)
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสานักงานสอบ
บัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่
เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสานัก
งานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

(6)

รายการตั้งแต่ข้อ (7) ถึงข้อ (10) นี้เป็นรายการที่ถือ ว่ามีสาระสาคัญ และหากเข้าทารายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ย่อย และกรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าว
จะต้อ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท เกี่ยวกับเรื่อ งดังกล่าวเสียก่อ น ทั้ งนี้ ต้อ งเป็นกรณีที่ เมื่อ
คานวณขนาดรายการที่ บริษัท ย่อ ยจะเข้าท ารายการเปรี ยบเที ยบกับ ลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษั ท (โดยน า
หลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศเรื่องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศ
เรื่องการได้มา หรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ
(7)

กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่
เกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
(ก)
การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่
บริษัทย่อย
(ข)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ค)

การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
(ง)

การเข้าทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัท
ย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

(จ)

การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสาคัญ

(8)

2.

การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจานวนที่มี
นัยสาคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(9)
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
(10)
รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี
นัยสาคัญ
ก่อนบริษัทย่อยเข้าทารายการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับ
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัท
ย่อยเข้าทารายการเปรียบเทียบลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของ
รายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศเรื่องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี ) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุมผุ้ถือหุ้นของบริษัท
(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุน
ชาระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดาเนินการอื่นใดเป็นผลให้
สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่
ว่าในทอดใดๆลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กาหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทาให้บริษัทไม่
มีอานาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่ เมื่อคานวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของ
บริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท
(3) การเลิ ก กิ จ การของบริ ษั ท ย่ อ ย ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น กรณี ที่ เ มื่ อ ค านวณขนาดกิ จ การของบริ ษั ท ย่ อ ยที่ จ ะเลิ ก นั้ น
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
เรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
(4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท ย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่าง มี
นัยสาคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทารายการเปรียบเทียบกับขนาด
ของบริษัท (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่ กาหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้ม าหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัท
(5) การแก้ไ ขข้อ บังคั บของบริษัท ย่อ ยในเรื่อ งที่ อ าจส่ งผลกระทบอย่า งมีนั ยสาคัญ ต่ อ ฐานะการเงิน และ ผลการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ในที่ ประชุม คณะกรรมการของบริษัท ย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นของ
บริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
3.

คณะกรรมการของบริษัท จะติดตามดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โดยอนุโลม)
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท

4.

คณะกรรมการของบริษัทจะต้องดาเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงกาหนดมาตรการในการติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทาให้มั่นใจได้ว่า การดาเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตาม
แผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดที่ 9 นี้รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง การกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อ ย่างแท้จริงและต่อ เนื่อง และ
ติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงิน และผลดาเนินการ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญ และรายการ
ที่มีนัยสาคัญอื่นใดต่อบริษัทและการดาเนินการต่างๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลและการบริหารจัดการ
บริษัท ย่ อ ยและบริษัท ร่วมให้ครบถ้ วนและถูกต้ อ งตามประกาศที่ เกี่ ยวข้อ งของคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ นและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามที่ ได้แก้ไขเพิ่ม เติม และที่ จะมีการแก้ไขเพิ่ม เติมใน
ภายหลัง) (แล้วแต่กรณี)

5.

บริษั ท จะต้อ งดาเนิน การให้ มีกรรมการในบริษั ท ย่อ ยซึ่ง ได้ รับการแต่ง ตั้งจากบริษั ท เข้ าร่ว มประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนนตามที่บริษัทกาหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในการพิจารณาวาระที่มีสาระสาคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

11.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กาหนดนโยบายการใช้ข้อมูล
ของบริษัทดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อานวยการ
ฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า เกีย่ วกับหน้าที่ท่ีต้องจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต ามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา
275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. กาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อานวยการ
ฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้
จัดท าและน าส่ง ภายใน 30 วัน นับ แต่วั นที่ ไ ด้รั บการแต่ งตั้ งให้ ดารงต าแหน่ง เป็น กรรมการ ผู้บริ หาร หรือ รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
3. กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อานวยการฝ่าย
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและสถานะของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและ
ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
สาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วรวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ
ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและ
ความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
11.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

11.6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปีบัญชีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ได้แก่บริษัท สานักงาน
อีวาย จากัด เป็นจานวนเงินเท่ากับ 4.55 ล้านบาท สาหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะกรรมมีมติแต่งตั้งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่ง
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท
ฯ และบริษัทย่อยสาหรับปี 2559 โดยได้กาหนดค่าตอบแทนสาหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาหรับ
ปี 2559 เป็นจานวนเงินเท่ากับ 4.92 ล้านบาท
ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
11.6.2 ค่าบริการอื่นๆ
-ไม่ม-ี

ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 25

