การก�ำกับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นให้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึด
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
ที่ ดี อ ย่ า งยั่ ง ยื น ในระยะยาวและสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความ
โปร่งใส ซึง่ หลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความ
เชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง สามารถสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ แ ละผลการ
ด�ำเนินธุรกิจทีด่ ใี ห้แก่องค์กรได้อย่างยัง่ ยืน โดยอาศัยหลัก
ปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance
Code for Listed Companies 2017) ของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เพือ่ ยกระดับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทีม่ อี ยูใ่ ห้ดยี งิ่ ขึน้
เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ นองค์ ก รและกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
เพื่อให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะท�ำให้ธุรกิจด�ำเนิน
ไปได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป โดยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 หมวดซึ่งสามารถ
สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะ

•

หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน ซึ่งรวมถึง :

•

กรรมการบริษัทในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึง :
•

•
•
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คณะกรรมการบริษทั เข้าใจและตระหนักถึงบทบาท
ความรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำซึ่งต้องก�ำกับดูแลให้
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมาย
(2) การก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบายการด�ำเนินงาน
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และ
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงาน
ผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการก�ำกับดูแล
กิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
เพื่อบรรลุผลส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลให้กรรมการ
และผู ้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง
(Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน)

เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ รวมทัง้
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ และมติทปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงนโยบายของบริษทั ฯ โดยต้องจัดให้
มีกลไกอย่างเพียงพอทีจ่ ะมัน่ ใจได้วา่ การด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และนโยบายต่ า งๆ ของ
บริ ษั ท ฯ เช่ น นโยบายรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบ
อ�ำนาจอนุมัติและสั่งการ เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้
ก�ำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการ
อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย

•

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการ
ก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ในการ
ด�ำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคูก่ บั สังคม
ด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร ลูกค้า คูค่ า้ พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และสังคมโดยรวม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีอ่ ยู่
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้ง
ประจ�ำปีและระยะกลางจะต้องสอดคล้องกับการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
โดยมีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย

หลักปฏิบัติ 3 เสริ ม สร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ มี

ประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง :
•

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ
บริ ษั ท ทั้ ง ในเรื่ อ งองค์ ป ระกอบ คุ ณ สมบั ติ
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จ�ำนวนกรรมการที่

•

•

•

•
•

•

เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้
มี ค วามเหมาะสมและจ� ำ เป็ น ต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ
ประสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ที่ ก� ำ หนดไว้ โดย
รายละเอียดที่เกีย่ วข้องได้กำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม
เป็ น ประธานกรรมการ และดู แ ลให้ ม่ั น ใจว่ า
องค์ประกอบและการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทเอื้อต่อการใช้ดลุ พินจิ ในการตัดสินใจอย่างมี
อิสระ ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการ
อิ ส ระ คณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
กรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ท�ำหน้าที่ร่วมพิจารณา
ก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วม
กับประธานกรรมการอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
ถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษทั และฝ่าย
จัดการ เช่น พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระคนหนึง่
ร่วมพิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เป็นต้น
คณะกรรมการบริษทั จะก�ำกับดูแลให้การสรรหาและ
คั ด เลื อ กกรรมการแต่ ล ะคณะมี ก ระบวนการที่
โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดคล้อง
กับองค์ประกอบที่ก�ำหนดไว้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทน
กรรมการ ดังนัน้ ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะ
พิ จ ารณาให้ โ ครงสร้ า งและอั ต ราค่ า ตอบแทน
มี ค วามเหมาะสมกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ จู ง ใจให้
คณะกรรมการบริษัทน�ำพาองค์กรให้ด�ำเนินงาน
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษั ท จะก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ก รรมการ
ทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก รอบและกลไก
ในการก�ำกับดูแลนโยบาย และการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมกับ
กิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายจัดให้มกี ารประเมิน
ผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำปีของคณะกรรมการ
บริ ษั ท คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และกรรมการ
รายบุคคล โดยผลการประเมินจะถูกน�ำไปใช้สำ� หรับ
การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

•

•

คณะกรรมการบริษทั จะก�ำกับดูแลให้กรรมการแต่ละ
ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการ
ทุกท่านได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�ำหรับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น และแต่งตัง้ เลขานุการ
บริษทั ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทจี่ ำ� เป็นและเหมาะสม
ต่อการสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ
การบริหารบุคลากร ซึ่งรวมถึง :
•

•
•

•

คณะกรรมการบริษัทจะด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้
ว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานคณะกรรมการ
บริ ห ารและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ มี ค วามรู ้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
คณะกรรมการบริษทั ควรก�ำกับดูแลให้มกี ารก�ำหนด
โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการท�ำความเข้าใจ
โครงสร้ า งและความสั มพั น ธ์ ข องผู ้ ถือ หุ ้ น ที่อาจ
มี ผ ลกระทบต่ อ การบริ ห ารงานของกิ จ การและ
อ�ำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพือ่
มิ ใ ห้ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริษทั และจะดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั จะติดตามดูแลการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง:
•

•

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญและสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าแก่ธรุ กิจควบคู่
ไปกั บ การสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และสะท้ อ นอยู ่ ใ นแผนด� ำ เนิ น การ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
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•

•

(Operational Plan) เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ทุกฝ่ายของ
องค์กรได้ด�ำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของ
กิจการ และด้วยค�ำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
(Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษทั จะ
จัดให้มีกลไกที่ท�ำให้มั่นใจว่ากิจการประกอบธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
เพือ่ เป็นแนวทางให้ทกุ ส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ที่ เ ป็ น ไปด้ ว ย
ความยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนด
แนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ไว้เป็นส่วนหนึง่
ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
และจะเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็น
แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียเหล่านัน้ ได้รบั ทราบอย่างเพียงพอ
เชื่อถือได้ และทันเวลา
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการ
จั ด สรรและจั ด การทรั พ ยากรให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผล
กระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value
Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี รอบการก�ำกับดูแล
และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ
รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�ำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง เพือ่ ให้กจิ การสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม

•

•

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและ

การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง:
•

ภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง:

•

•
•
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คณะกรรมการบริ ษั ท จะก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มั่ น ใจว่ า
บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในทีจ่ ะท�ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
และมีการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอิสระ
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจะจัดการ
ความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้
ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ
บริ ษั ท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกั นการ

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน)

ใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลและโอกาส
ของบริ ษั ท ฯ และการท� ำ ธุ ร กรรมกั บ ผู ้ ที่ มี ค วาม
สัมพันธ์เกีย่ วโยงกับบริษทั ฯ ในลักษณะทีไ่ ม่สมควร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันที่ชัดเจน ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณทาง
ธุ ร กิ จ และนโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
โดยได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคล
ภายนอกเพื่อให้เกิดการน�ำไปปฏิบัติได้จริง และ
คณะกรรมการบริ ษั ท จะจั ด ให้ มี โ ครงการหรื อ
แนวทางต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น รวมถึ ง
การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม และปลู ก ฝั ง ให้
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก�ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ลไกใน
การรับเรื่องร้องเรียนและการด�ำเนินการกรณีมี
การชี้ เ บาะแส โดยได้ ก� ำ หนดแนวทางปฏิ บั ติ ที่
ชัดเจนไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและ
การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ซึ่ง
รวมถึง (1) ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแส (2) แนวทางการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแส (3) การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้อง
เรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแส พยาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
และ (4) ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแส ซึ่งมีมากกว่า 1 ช่องทาง ทั้งนี้จะจัดให้มี
การเปิดเผยช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน
Website หรือรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ

•
•

•

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการ
จัดท�ำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพื่อให้กลุ่ม
บริษทั ฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน
และความสามารถในการช�ำระหนี้
หากเกิดภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงิน
หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการ
บริษทั จะท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ กิจการมีแผนในการแก้ไข
ปั ญ หาหรื อ มี ก ลไกอื่ น ที่ จ ะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หา
ทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การค�ำนึงถึงสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะจัดท�ำรายงาน
ความยั่งยืนตามความเหมาะสม

•

•

คณะกรรมการบริษัทจะก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำ� หน้าทีส่ อื่ สาร
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้มกี ารน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจาก
การเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดและ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการ
บริษทั จะจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น Website
ของบริษัทฯ พร้อมทั้งน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
กับผู้ถือหุ้น:
•

•

•
•

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) เช่น สิทธิใน
การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของ
กิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่าง
เพียงพอครบถ้วน การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งอิ ส ระและ
เท่าเทียม การมีสว่ นร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญและ
มีผลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การแต่งตัง้ หรือถอดถอน
กรรมการ การก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ
การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและก�ำหนด
ค่ า ตอบแทนผู ้ ส อบบั ญ ชี การจั ด สรรเงิ น ปั น ผล
การก� ำ หนดหรื อ การแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ และหนั ง สื อ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ิ
รายการพิ เ ศษตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด เป็ น ต้ น
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้น
ของบริษทั ฯ สามารถใช้สทิ ธิของตนในฐานะผูถ้ อื หุน้
ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังค�ำนึงถึงการปฏิบัติและ
คุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและ
เป็ น ธรรม (The Equitable Treatment for
Shareholders) ด้วยเช่นกัน
คณะกรรมการบริษทั มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพือ่ ส่งเสริมและอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและเคารพ
ต่อหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้การด�ำเนินการในวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส

•

มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ของตน
คณะกรรมการบริ ษั ท จะดู แ ลให้ ก ารเปิ ด เผยมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดท�ำรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวน 4 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.		คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการและด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการของ
บริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และระมั ด ระวั ง เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่
ดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการห้ามจ่าย
สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน
2.		ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย
กลยุทธ์ ทิศทาง แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ และ
งบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ รวมถึงควบคุม
และก�ำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย
กลยุทธ์ ทิศทาง แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ และ
งบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
3.		ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงาน
และงบประมาณ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
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4.		ด�ำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดท�ำระบบ
งานบั ญ ชี การรายงานทางการเงิ น และการ
สอบบัญชีทเี่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วนตาม
กฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่
เหมาะสม รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน ระบบ
การตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสาร
ส�ำคัญอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
5.		พิจ ารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบและน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
6.		พิจ ารณาก�ำหนดนโยบายด้า นการบริหารความ
เสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและก�ำกับดูแลให้มี
ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความ
เสีย่ ง โดยมีมาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพือ่ ลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
7.		จั ด ให้ มี แ ละปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที เี่ ป็นลายลักษณ์
อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
8.		พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงานและ
จัดการของบริษทั ย่อยเพือ่ สามารถควบคุมดูแลการ
จัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย
อย่างมีประสิทธิภาพ
9.		แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและก�ำหนดขอบเขต
อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ช่วยเหลือ
และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษทั
10. จัดให้มีการประเมินผลการด�ำเนินงานและกลไก
ในการก� ำ หนดโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูงอย่างเหมาะสม
11. พิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการ
ซึ่งมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ
12. พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการของคณะ
กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย (ตามค�ำ
แนะน�ำของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล) เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
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รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน)

อนุมัติ โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัด
เพี ย งการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และผลประกอบการของ
บริษทั ฯ ภาวะตลาด และแนวปฏิบตั ใิ นอุตสาหกรรม
เดียวกัน สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั และหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการ
13. พิจารณาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
14. พิจารณาและอนุมตั ธิ รุ กรรม การได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการ
ด�ำเนินการต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นตามกฎหมาย ประกาศ
ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
15. พิ จ ารณาและ/หรื อ ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ/หรือการเข้าท�ำธุรกรรม
ต่าง ๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (หากมูลค่าของ
ธุ ร กรรมไม่ เ ข้ า ข่ า ยเงื่ อ นไขที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การ
พิ จ ารณาและอนุ มั ติ โ ดยที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น )
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ
กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
16. ก�ำกับ ควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ
และของบริษัทย่อย
17. ด� ำ เนิ น การให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสม
เกี่ยวกับบุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา ให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
18. จัดท�ำรายงานประจ�ำปี จัดท�ำและเปิดเผยงบการเงิน
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปีทผี่ า่ นมา และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
19. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการ
หรือบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนกระท�ำการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ตามที่
เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบ
อ�ำนาจหรือการมอบอ�ำนาจนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
		ทั้ ง นี้ การมอบอ� ำ นาจนั้ น ต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น
การมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน
หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง (ตามนิ ย ามที่
ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดทีจ่ ะท�ำขึน้
กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการ
อนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและ
อนุมัติไว้แล้ว
20. ขอความเห็นทางผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกตาม
ความจ�ำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
21. กรรมการมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน
หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนได้เสีย
ในการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
และมีหน้าทีร่ ายงานต่อบริษทั ฯ หากมีการท�ำธุรกรรม
กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในลักษณะ
ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
22. ห้ามมิให้กรรมการ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของกรรมการ ใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริษัทฯ และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมและไม่วา่ จะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม
23. สอบทาน/ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั เป็น
ประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
24. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance
Policy) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance Code) เป็น
ประจ� ำ อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง และบั น ทึ ก การ
พิ จ ารณาไว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมติ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
ประจ� ำ ปี แ ละแบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ� ำ ปี
(แบบ 56-1) โดยมีขอ้ ความยืนยันว่าคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาและทบทวนการน�ำหลักปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance Code) ไปปรับใช้ตามบริบททาง
ธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
มีขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.		สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2.		สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีม่ คี วามเหมาะสมและประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้อ�ำนวยการตรวจสอบ
ภายในหรือเทียบเท่า
3.		สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4.		สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ สอบทานให้บริษทั ย่อยของ
บริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรการ
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยทีร่ ะบุ
ไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
5.		พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและเสนอแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี
ความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ
เสนอถอดถอนผูส้ อบบัญชีได้ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุม
กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี บู้ ริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6.		พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมี
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ รวมตลอดจน
รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปของบริษทั ฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน
นโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกันและนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษัทฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ
7.		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
8.		จัดให้มีการท�ำและเปิดเผยรายงานอื่นใดที่เห็นว่า
ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
9.		จัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิด
เผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ และรายงาน
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งสม�่ ำ เสมอเพื่ อ ให้
รับทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรรมการตรวจสอบ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
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10.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำ
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการ
เงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภท
รายการหรือการกระท�ำที่ต้องรายงานมีหัวข้อดัง
ต่อไปนี้
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) ก ารทุ จ ริ ต หรื อ มี สิ่ ง ผิ ด ปกติ หรื อ มี ค วาม
บกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) ก ารฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.		จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ โดย
แสดงรายการตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด และ
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.		รายการกิจกรรมต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้คณะ
กรรมการบริษทั รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ ง ระบุ ค วามเห็ น ในการพิ จ ารณากิ จ กรรม
ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
(ข) รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี
(ค) รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทาง
การเงินและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
(ง) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท
ควรทราบ
3.		รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันทีเพื่อคณะกรรมการ
บริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลาในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(ก) รายงานการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมี
ความบกพร่ อ งส� ำ คั ญ ในระบบการควบคุ ม
ภายใน
(ข) รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ค) ข้ อ สงสั ย ว่ า อาจมี ก ารฝ่ า ฝื น กฎหมายหรื อ
ข้อก�ำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท
ควรทราบ

78

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง และรายงานผลการประเมิ น
ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
มี น โยบายจะทบทวนกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารมี
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.		บริหารงานเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจตามปกติธุระ
รวมทั้งพิจารณาและก�ำหนดเป้าหมาย นโยบาย
แผนธุรกิจ ทิศทางและกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ และ
งบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมทั้งการขยายกิจการ การลงทุน แผนการเงิน
โครงสร้างการบริหาร นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอ
ของฝ่ายจัดการ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
2.		ควบคุ ม ดู แ ลการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และติ ด ตามผล
การด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ตลอดจนก� ำ กั บ ดู แ ลและ
ติดตามผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของ
บริษัทในกลุ่ม รวมทั้งพิจารณาจัดสรรและจัดการ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร
ตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
และรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็น
ประจ�ำ
3.		บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของกิ จ การ รวมทั้ ง ดู แ ลให้
มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�ำเนินงาน เพื่อให้
กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักขององค์กร
4.		ควบคุมดูแลการบริหารงานและก�ำหนดโครงสร้าง
การบริหารจัดการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเพือ่
ให้สามารถจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงาน

ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดตามการบริหารงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
เพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ฯ
โดยคณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารเป็นผู้มีอ�ำนาจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าเป็น
กรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม รวมทัง้ ก�ำหนด
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
5.		พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าท�ำสัญญาหรือการด�ำเนินงาน
ที่เป็นธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป การเปิดและ
ปิดบัญชีธนาคารและสถาบันทางการเงิน การใช้
บริการทางการเงินภายในวงเงินและ/หรือไม่เกิน
งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติใน
หลักการไว้ ตลอดจนระเบียบอ�ำนาจอนุมตั แิ ละสัง่ การ
(Schedule of Authority) ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ได้อนุมัติ
6.		พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการ
เสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทอนุมัติ
7.		พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีเพือ่ เสนอ
คณะกรรมการบริ ษั ท อนุ มั ติ ก ่ อ นน� ำ เสนอต่ อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
8.		มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคน
หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะ
เวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะ
กรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง
หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจหรือการมอบ
อ�ำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
		ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ที่ ก� ำ หนดนั้ น จะต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น การมอบ
อ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั มอบอ�ำนาจ
จากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยาม
ที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งก� ำ หนด) มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือ
บริษัทย่อย โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ อนุมตั ติ อ่ ไป ยกเว้นเป็น

การอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามธุรกิจปกติและเงือ่ นไข
การค้าปกติซงึ่ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
9.		พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ
ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นเป็นผู้ด�ำเนินการไว้แล้ว
10. มีอำ� นาจหน้าทีข่ อความเห็นทีเ่ ป็นอิสระจากทีป่ รึกษา
วิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
11. มีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ
ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเรียกขอข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ
12. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย
13. รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ คณะกรรมการบริษทั
เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีนโยบายจะ
ทบทวนขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�ำอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2561 ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและระบุความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ด้านการเงิน ด้านการปฏิบตั กิ าร ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ ด้านการตลาด ตลอดจนความเสี่ยงที่
มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น รวมถึง
เสนอแนะวิ ธี ป ้ อ งกั น และวิ ธี บ ริ ห ารความเสี่ ย ง
ดังกล่าวให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยก�ำหนดเป็น
นโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความ
เสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ให้ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ให้ ค� ำ
แนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
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2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

ก�ำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงส�ำหรับองค์กร
ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง
ประสบความส� ำ เร็ จ โดยมุ ่ ง เน้ น การค� ำ นึ ง ถึ ง
ความเสีย่ งในแต่ละปัจจัยเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มี ห น้ า ที่ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต าม
กรอบการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร อีกทั้ง
ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบบริหาร
ความเสี่ ย ง และปรั บ ปรุ ง แผนการด� ำ เนิ น งาน
เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับ
สภาวะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
สื่ อ สารกั บ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญเพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
รายงานผลการประเมิ น ความเสี่ ย งและผลการ
ด�ำเนินงานเพือ่ ลดความเสีย่ งเพือ่ ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจ�ำ ในกรณีที่มีเรื่องส�ำคัญซึ่ง
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย
สามารถขอความเห็ น ที่ เ ป็ น อิ ส ระจากที่ ป รึ ก ษา
วิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
มีอำ� นาจขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ในเรื่องต่างๆ ได้
รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ คณะกรรมการบริษทั
เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีนโยบาย
จะทบทวนขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น
ประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561 ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีขอบเขต อ�ำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
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รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน)

1.

2.

3.

การสรรหา
(1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริษทั ให้มคี วามเหมาะสมกับองค์กร
ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
(2) ก�ำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการ
สรรหา รวมทัง้ คุณสมบัตขิ องผูท้ คี่ วรได้รบั การ
เสนอชือ่ เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
(3) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการและประธาน
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
การก�ำหนดค่าตอบแทน
(1) ก�ำหนดนโยบายและพิจารณาหลักเกณฑ์การ
ก�ำหนดค่าตอบแทนทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ได้
เป็ น ตั ว เงิ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ โครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอแนะต่อ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและ
การพิจารณาค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาล
(1) ก�ำหนดนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนโยบาย
การด�ำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม และ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) เสนอแนวปฏิบัติและให้ค�ำแนะน�ำด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดตี ่อคณะกรรมการบริษัท
(3) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรม
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิ บั ติ ด ้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
บุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ
(4) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีให้มีความเหมาะสมเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท

4.
5.

(5) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ
มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อความเห็ น ที่ เ ป็ น อิ ส ระจากที่
ปรึกษาวิชาชีพอืน่ ใดเมือ่ เห็นว่าจ�ำเป็นเพือ่ ประกอบ
การตัดสินใจที่เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
มีอ�ำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้

3.

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด
ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
จะท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายด้านการสรรหาและกลัน่ กรอง
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ/หรือ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ก่ อ นที่ จ ะด� ำ เนิ น การเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต่อไป โดยเป็นไปตามกฎบัตรที่
เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อก�ำหนดของกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
และเพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย บริษทั ฯ
จะจั ด ให้ มี ก ารพิ จ ารณาลงมติ ใ นการแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
แยกเป็นรายบุคคลในวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4.

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1.

คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบ
1.

2.

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของจ� ำ นวนกรรมการทั้ ง หมดต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ใ น
ราชอาณาจักร
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการ
ควบคุมของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และต้องไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและ
การบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำ กับ
ตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการ
ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วน มีขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตลาดทุน
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็น
ประธานกรรมการ และในกรณีที่เห็นสมควร คณะ
กรรมการบริ ษั ท จะเลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง หรื อ
หลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ และข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยจะต้อง
พิ จ ารณาประวั ติ ก ารศึ ก ษาและประสบการณ์
การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ ในรายละเอียด
ที่ เ พี ย งพอเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

2.

3.

เป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความ
สามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่าง
เต็มที่
มี คุณสมบั ติค รบถ้ ว นและไม่ มีลัก ษณะต้ อ งห้า ม
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจ
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศก�ำหนด โดยกรรมการ
อิสระจะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ พิม่ เติมตามครบถ้วนตาม
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องด้วย
สามารถด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั อืน่ ได้
แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็น
ที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
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4.

5.

ไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการใน
นิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่วา่
เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้ง
ต้องแจ้งให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทราบโดยไม่
ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยท�ำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
ถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(แล้วแต่กรณี)

คุณสมบัติเพิ่มเติมส�ำหรับกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุม
ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
หรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ
อีกทัง้ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก�ำหนด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั ฯ โดยให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือน
ประจ� ำ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นได้รบั การแต่งตัง้
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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5.

6.

หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจจะ
เป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ตามวรรคแรก รวมถึ ง
การท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ
ให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้ สิ น รวมถึ ง พฤติ ก ารณ์ อื่ น ท� ำ นองเดี ย วกั น
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้อง
ช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณ
ภาระหนี้ ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก ารค� ำ นวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ
กรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ใ น
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม หรื อ หุ ้ น ส่ ว นของส� ำ นั ก งาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า
2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นได้รบั การแต่งตัง้

7.

8.

9.

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
รายใหญ่ของบริษัทฯ
ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน
หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้
เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ตั ด สิ น ใจใน
การด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ
1.

2.

3.
4.

การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษทั ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยต้องพิจารณา
โครงสร้ า ง ขนาด และองค์ ป ระกอบของคณะ
กรรมการ และพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบนั
และการพัฒนาในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ องค์
ประกอบของคณะกรรมการจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของบริษทั ฯ ในด้านความช�ำนาญ (Expertise)
ความสามารถ (Capacity) ความหลากหลาย
(Diversity) ตลอดจนเพศและอายุ
ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ� ำ ปี ทุ ก ครั้ ง
ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา
ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน
ไม่ได้ ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือก
กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก

5.

6.

(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด และ/
หรื อ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้
ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(จ) ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากต� ำ แหน่ ง ให้ ยื่ น
ใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยท�ำเป็นหนังสือแจ้งต่อ
คณะกรรมการบริษทั และให้การลาออกมีผลตัง้ แต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทั (โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการ
ที่เหลืออยู่) เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน
จ�ำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง ตามค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการในคราวถัดไป (เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบและสอบทานคุณภาพ
ความน่าเชือ่ ถือของระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ
บัญชี และกระบวนการรายงานของบริษัทฯ ให้แน่ใจว่า
บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบาย
ทางธุรกิจ ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริหารจัดการและควบคุมความเสีย่ งทางธุรกิจ จัดท�ำรายงาน
การเงินถูกต้องและเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม
มีระบบตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และจัดท�ำรายการ
ระหว่างกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
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องค์ประกอบ
1.
2.
3.

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ง
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ผอู้ ำ� นวยการตรวจสอบภายในหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
เทียบเท่า ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คุณสมบัติ
1.

2.

3.

4.

5.

ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำ
หน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยต้ อ งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถท� ำ หน้ า ที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ สามารถด� ำ รง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั อืน่ ได้ แต่ในการเป็น
กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างอิสระในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ
ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทล�ำดับเดียวกันซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน

2.

3.

4.

5.

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ
ตรวจสอบ
1.
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กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตาม
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
นอกเหนือจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าว
กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน)

6.

(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัดและ/หรือ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
(ง) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จาก
ต�ำแหน่ง
(จ) ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
(ฉ) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบจะลาออกจากต� ำ แหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ ให้ยนื่ ใบลาออกเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ พร้อมส่งส�ำเนาหนังสือ
ลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ และเพือ่ ให้คณะ
กรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนแทนบุคคลที่ลาออก
กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือพ้นจากต�ำแหน่ง
ก่อนครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ให้บริษทั ฯแจ้งให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทีล่ าออก
หรือถูกถอดถอนสามารถชีแ้ จงถึงสาเหตุดงั กล่าวให้
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบได้
ในกรณีทกี่ รรมการตรวจสอบพ้นจากต�ำแหน่งทัง้ คณะ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งต้องอยู่
รักษาการในต�ำแหน่งเพือ่ ด�ำเนินงานต่อไปก่อนจนกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะ
เหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และมีผลให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนน้อยกว่า 3 คน
ให้คณะกรรมการบริษัท ตามค�ำแนะน�ำของคณะ
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเข้าเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จ�ำนวน
กรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจำ� นวนกรรมการครบถ้วนตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด
ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลด
จ�ำนวนคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตาม
มติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการการด�ำเนินธุรกิจ ให้เป็น
ไปตามกลยุทธ์ภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน
ทางธุรกิจของบริษัทฯ และควบคุม สอดส่องดูแลกิจการ
ตลอดจนด�ำเนินการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท

องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและ
ผู้บริหารจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
คณะกรรมการบริ ษั ท มี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
บริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ แ ละ Chief Financial
Officer เป็นกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่ง
ให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหาร
จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

คุณสมบัติ
1.

2.

3.

ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทจี่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอ
ที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
ต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด กฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจ
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก�ำหนด
ต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากตนและ/
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ
ท�ำขึน้ ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุน้ เพิม่ ขึน้
หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ
บริหาร
1.

กรรมการบริหารจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก

2.

3.

(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด และ/หรือ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จาก
ต�ำแหน่ง
(จ) ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
(ฉ) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัทหรือ
ผู้บริหารของบริษัทฯ
กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยนื่
ใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะ
กรรมการบริหาร การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงประธานคณะกรรมการบริหาร
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะ
กรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ข้าเป็น
กรรมการบริหารตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
จ�ำนวนขั้นต�่ำที่ก�ำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัทเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายด้าน
การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งเพื่ อ ควบคุ ม และลดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่ส�ำคัญในการระบุ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ก�ำหนดมาตรการป้องกันและติดตามดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าวอย่างเหมาะสม

องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการและผู้บริหารจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
คณะกรรมการบริ ษั ท มี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
บริหารความเสีย่ งคนหนึง่ เป็นประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่, Chief Financial Officer,
และ Chief Manufacturing Officer เป็นกรรมการ
บริหารความเสี่ยงโดยต�ำแหน่ง
ให้ Head of Risk Management & Internal
Control หรือผู้ดำ� รงต�ำแหน่งเทียบเท่า ท�ำหน้าที่
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะมอบหมาย
เป็นอย่างอื่น
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
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ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลตามความเหมาะสม
ทัง้ นีต้ อ้ งมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าจ�ำนวนขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

คุณสมบัติ
1.

2.

3.

ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทจี่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอ
ที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่บริษทั ฯ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องมี
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งและอาจ
เกิดขึน้ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ
ต้ องมี คุณ สมบัติและไม่มีลัก ษณะต้องห้า มตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจ
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก�ำหนด
ต้ อ งแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ฯ ทราบโดยไม่ ชั ก ช้ า หากมี
ส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ท�ำขึ้นไม่ว่าโดยตรง
หรือ โดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1.

2.

3.
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กรรมการบริหารความเสีย่ งจะพ้นจากต�ำแหน่งเมือ่
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัดและ/หรือ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จาก
ต�ำแหน่ง
(จ) ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
(ฉ) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริษัทฯ
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจาก
ต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่ อ ประธานคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
การลาออกให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ ใ บลาออกไปถึ ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ งว่างลง
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกบุคคลหนึ่ง
ซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
แทนตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อท�ำหน้าที่
ก�ำหนดนโยบายด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูง
ก่อนที่จะด�ำเนินการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม
และสะท้ อ นถึ ง ความสามารถในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ยังมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายด้าน
บรรษัทภิบาลและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ

องค์ประกอบ
1.

2.

3.

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ซึง่ เป็นกรรมการอิสระโดยส่วนใหญ่
(เกินกว่ากึง่ หนึง่ ) ของจ�ำนวนคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทั้งหมด
คณะกรรมการบริ ษั ท มี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยประธานคณะ
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ควรเป็นกรรมการอิสระ
ให้เลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

คุณสมบัติ
1.

ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทจี่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และ
มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถ และ
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่

2.

3.

ต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจ
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก�ำหนด
ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วน
ได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ท�ำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1.

2.

3.

กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
จะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัดและ/หรือ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จาก
ต�ำแหน่ง
(จ) ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
(ฉ) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
จะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยน่ื ใบลาออกเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อประธานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล การลาออกให้มผี ล
ตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานคณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง้ กรรมการบริษทั คนใดคนหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
เข้าเป็นกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลแทนตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทัง้ นี้
ต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าจ�ำนวนขั้นต�่ำที่ก�ำหนด

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษัทจะด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามี
การสรรหาประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ทมี่ คี วามเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์และวิธกี าร
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษทั จะติดตามดูแลให้ประธานคณะกรรมการบริหารดูแล
ให้มผี บู้ ริหารระดับสูงทีเ่ หมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลร่วมกับประธานคณะ
กรรมการบริหารจะพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
สรรหาและแต่งตัง้ บุคคลทีจ่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี รอบและกลไกในการก�ำกับ
ดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ในระดับทีเ่ หมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษทั ย่อย
และบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย ดังนี้
1. โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดโครงสร้างการบริหารจัดการของ
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเพือ่ สามารถควบคุมดูแล
การจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีมาตรการ
ในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) การเสนอชือ่ บุคคลเป็นกรรมการในบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วม
บริษทั ฯ จะส่งบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมนั้น โดยคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มี
อ�ำนาจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เพือ่ เป็นตัวแทนของบริษทั ฯ เข้าเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
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2.

3.
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(2) ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งใน
บริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ในขอบ
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมคณะ
กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น รวมทั้งมีหน้าที่
ก�ำกับดูแลให้ผบ้ ู ริหารและพนักงานของบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วมด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่ด�ำเนินการ
ตามนโยบายการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุน
ให้กลุม่ บริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายระยะยาว และต้องใช้ดลุ พินจิ ในการ
บริหารจัดการบริษัทย่อยเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั ย่อยและกลุม่ บริษทั ฯ ในภาพรวม รวมทัง้
รายงานความคืบหน้าผลการด�ำเนินงานเพื่อ
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหรื อ คณะ
กรรมการบริ ษั ท เพื่ อ รั บ ทราบและพิ จ ารณา
อย่างสม�่ำเสมอ
กรรมการของบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้ เ ป็ น ไปตามจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ และ
นโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดขึน้ และมีหน้าทีด่ แู ล
รับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุม
ภายในและระบบบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า ง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอ
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย
บริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งรายงานแผนการประกอบธุ ร กิ จ
การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน
การเข้ า ร่ ว มลงทุ น กั บ ผู ้ ป ระกอบการรายอื่ น ๆ
ต่อบริษัทฯ หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมี
นัยส�ำคัญ และบริษทั ฯ มีสทิ ธิเรียกให้บริษทั ย่อยเข้า
ชี้แจงหรือน�ำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณี
ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง บริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามอย่ า ง
เคร่งครัดทันที ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็น
ที่มีนัยส�ำคัญใดๆ บริษัทฯ อาจแจ้งให้บริษัทย่อย
ชี้ แ จงและ/หรื อ น� ำ ส่ ง เอกสารเพื่ อ ประกอบการ
พิจารณาของบริษัทฯ ได้
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของ

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน)

4.

5.

บริษัทฯ และของบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการ
กระท�ำตามหน้าทีห่ รือในทางอืน่ ใดทีม่ หี รืออาจจะมี
ผลกระทบเป็นนัยส�ำคัญต่อบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อผู้อื่นไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมและไม่วา่ จะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่
ก็ตาม
การท�ำธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ของบริษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายของบริษทั ฯ
ในเรือ่ งของการท�ำธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
การควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย
บริษทั ย่อยมีหน้าทีน่ ำ� ส่งผลการด�ำเนินงานรายเดือน
และงบการเงินตามที่กฎหมายก�ำหนด ตลอดจน
ข้อมูลประกอบการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวของ
บริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ
ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพือ่ ประกอบการจัดท�ำงบการเงิน
รวมหรื อ รายงานผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ
บริษทั ย่อยมีหน้าทีร่ ายงานประเด็นปัญหาทางการเงิน
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อบริษทั ฯ เมือ่ ตรวจพบหรือได้รบั การ
ร้องขอจากบริษทั ฯ ให้ดำ� เนินการตรวจสอบและรายงาน

ระเบียบอ�ำนาจอนุมัติและด�ำเนินการในการเข้าท�ำ
ธุรกรรมต่าง ๆ
คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจในการก�ำหนดระเบียบอ�ำนาจ
อนุมัติและสั่งการ (Schedule of Authority) ของบริษัทฯ
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบ
หมายอ�ำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของ
บริษทั ฯ ในการด�ำเนินการในเรือ่ งต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด เช่น เรื่องงบประมาณ การบริหารจัดการงาน
บุคคล การขายในประเทศและต่างประเทศ การตลาดและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ การผลิ ต การด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ
ทรัพย์สิน การบริหาร การเบิกจ่ายเงิน งานบัญชี และ
การบริหารการเงิน เป็นต้น โดยรายการที่มีความส�ำคัญ
หรื อ รายการที่ ข นาดของรายการมี ส าระส� ำ คั ญ เช่ น
การลงทุนขนาดใหญ่ การขยายธุรกิจ การก่อภาระหนี้สิน
หรือภาระผูกพัน หรือการเข้าท�ำรายการที่เข้าข่ายเป็น
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยว
โยงกัน จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (แล้วแต่กรณี) ก่อน
ด�ำเนินการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการป้องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายในของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ที่ มี ส าระส� ำ คั ญ และยั ง ไม่ ไ ด้
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์และ
ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่
มิได้มสี ว่ นเกีย่ วข้อง ก่อนมีการเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ
โดยทัว่ ถึงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้อง
ปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูล
ภายใน ตามที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์กำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัด
กล่าวคือ
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บริษัทฯ บอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้ค�ำรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความอันอาจก่อให้เกิด
ความส�ำคัญผิดในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงิน ผลการด�ำเนินงาน ราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์
หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยประการที่
น่าจะท�ำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือ
ต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ หรือ
คาดการณ์ฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับ
บริษทั ฯ โดยน�ำข้อมูลทีร่ วู้ า่ เป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วน
อันอาจก่อให้เกิดความส�ำคัญผิดในสาระส�ำคัญ
มาใช้ในการวิเคราะห์ หรือคาดการณ์ หรือละเลยที่
จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือ
โดยบิ ด เบื อ นข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ หรื อ
คาดการณ์ และได้เปิดเผยหรือให้ความเห็นเกี่ยว
กับการวิเคราะห์ หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน
โดยประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
3. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุม่
บริษทั ฯ ตลอดจนผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ซึง่ รูห้ รือครอบครอง
ข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทฯ กระท�ำการดังต่อ
ไปนี้
(1) ซื้ อ หรื อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ เข้ า ผู ก พั น ตาม
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์
(แล้วแต่กรณี) ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
เว้นแต่มีเหตุยกเว้นตามที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ก�ำหนดไว้

(2) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลอืน่ ไม่วา่ โดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้
หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจน�ำข้อมูลนั้นไปใช้
ประโยชน์ในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้า
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ไม่ว่าเพื่อตนเอง
หรือบุคคลอืน่ เว้นแต่เป็นการกระท�ำในลักษณะ
ที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น การเอาเปรี ย บบุ ค คลอื่ น หรื อ ใน
ลักษณะตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศก�ำหนด
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
“ข้อมูลภายใน” หมายความว่า ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิด
เผยต่ อ ประชาชนเป็ น การทั่ ว ไปซึ่ ง เป็ น สาระส� ำ คั ญ ต่ อ
การเปลีย่ นแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์
“ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายความว่า ผลกระทบ
ทีท่ ำ� ให้ราคาหลักทรัพย์สงู ขึน้ ต�ำ่ ลง คงที่ หรือเป็นการพยุง
ราคาหลักทรัพย์
กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ภายใน 3 วันท�ำการ นับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย หรือโอน
หลักทรัพย์นนั้ และจัดส่งส�ำเนาให้แก่เลขานุการบริษทั เพือ่
รวบรวมและสรุปเพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เป็นรายไตรมาส

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและไม่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไป
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ ดังนี้
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ประกอบ
ธุ ร กิ จ หรื อ มี ส ่ ว นร่ ว มในธุ ร กิ จ ที่ มี ส ภาพอย่ า ง
เดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการ
ในนิตบิ คุ คลอืน่ ทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่วา่
เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องหลีกเลีย่ ง
การกระท�ำทีจ่ ะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเอง และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในกรณีทจี่ ำ� เป็นต้องท�ำรายการเช่นว่านัน้ กรรมการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
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ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน จะต้ อ งแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ฯ
ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตน
และผู้ที่เกี่ยวข้องในรายการดังกล่าว และจะต้อง
ไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติในรายการนั้นๆ
การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วาม
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างเคร่งครัด และจะต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งจะเปิดเผย
ข้ อ มู ล สารสนเทศตามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องจัดท�ำแบบรายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้ง
ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการก�ำกับ
ดูแลด้านการมีสว่ นได้เสียเป็นประจ�ำทุกปี และต้อง
จั ด ท� ำ แบบรายงานดั ง กล่ า วเมื่ อ มี ก ารแก้ ไ ข
เปลีย่ นแปลงเสมอ คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและจัดท�ำ
รายงานดังกล่าวเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
และการก�ำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการมีหน้าทีร่ ายงานการมีสว่ นได้เสีย อย่างน้อย
ก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ
และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในลั ก ษณะที่ อ าจท� ำ ให้ ก รรมการรายดั ง กล่ า ว
ไม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ งดเว้ น
จากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
กรรมการ และผู ้ บ ริ ห าร มี ห น้ า ที่ ร ายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นของ
ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
บุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ผู ้ มี
หน้าทีร่ ายงาน คูส่ มรสหรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามี
ภริยา และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ถือหุน้ รวมกัน
เกินร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
และมี สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น มากที่ สุ ด ในนิ ติ บุ ค คล
ดังกล่าวต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 7 วัน
ท�ำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ (กรณีกรรมการและผู้บริหารยังไม่มี
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รายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหารและบริษัทได้แจ้งรายชื่อกรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห ารต่ อ ส� ำ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว) หรือ
ภายใน 3 วันท�ำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ (กรณีเป็นกรรมการและผูบ้ ริหาร
ที่ มี ร ายชื่ อ ในระบบข้ อ มู ล รายชื่ อ กรรมการและ
ผูบ้ ริหารของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว) เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
ในการก� ำ กั บ ดู แ ลการใช้ ข ้ อ มู ล ภายในบริ ษั ท ฯ
ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ใช้ หรือ
เผยแพร่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิด
เผยต่อสาธารณชน เพือ่ ใช้แสวงหาประโยชน์ในทาง
มิชอบ นอกจากนี้ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานในหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่
งบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มี
การเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมส�ำหรับผู้บริหารและ
พนักงาน
บริษทั ฯ ห้ามผูบ้ ริหาร และพนักงานในหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบ
ข้ อ มู ล ภายในซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ภายหลั ง
วันสิน้ งวดงบการเงินประจ�ำปี และงบการเงินประจ�ำไตรมาส
จนกว่าบริษทั ฯ จะเผยแพร่งบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชน
และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่ได้มกี ารเปิดเผย
ข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจทีส่ จุ ริตและเป็นธรรม
ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
และมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น ต้ น แบบที่ ดี ด ้ ว ยการสร้ า งความ
น่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
องค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักสากล ส่งเสริม
ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติตาม
กฎหมายและการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
และรักษาความเป็นเลิศในการผลิตและส่งมอบสินค้าที่มี
คุณภาพอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นน�ำ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุก
รูปแบบ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ตลอดจนด�ำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารอบรมและสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ให้ พ นั ก งาน
ท�ำงานโดยสุจริตและก�ำกับดูแลการปฏิบัติเพื่อต่อต้าน
การทุจริต โดยบริษัทฯ มีการก�ำหนดหลักการที่ส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
1. พนักงานควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของก�ำนัล
การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ จาก
ผู้จัดจ�ำหน่าย คู่ค้า และซัพพลายเออร์ เพื่อให้เกิด
ความเป็นอิสระในการจัดซือ้ สินค้าจากผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
คู่ค้า และซัพพลายเออร์ ซึ่งหากพบว่าพนักงาน
รับผลประโยชน์เกินกว่าประเพณีอนั ควรหรือกระท�ำ
การใดๆ ที่ท�ำให้ขาดความอิสระในการปฏิบัติงาน
พนักงานผู้นั้นอาจถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่า
กระท�ำการทุจริต ซึ่งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�ำงานหรือตามกฎระเบียบอื่นๆ ของ
บริษัทฯ
2. บริษทั ฯ มีการก�ำหนดระเบียบข้อบังคับในการอนุมตั ิ
จัดซือ้ จัดจ้างอย่างเป็นระบบ โดยก�ำหนดให้มแี ข่งขัน
ยื่นประมูล การสอบราคาเปรียบเทียบ ตลอดจน
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกโปร่งใสและอย่าง
เป็นธรรม
3. บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ในการตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ และมีคณะท�ำงานตรวจสอบจากส่วนกลาง
ไปสื บ ค้ น และหาข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณาโดยประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการก�ำกับดูแล
การจัดซือ้ จัดจ้างอย่างโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ
ในการพิจารณาการจัดซือ้ จัดจ้างส�ำหรับการจัดจ้าง
ในวงเงินที่สูง รวมถึงการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก (External Audit)

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
ด้วยการให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
เมือ่ ต้นปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้มนี โยบาย
การต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่างชัดเจนเพิม่ ในจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
มีจติ ส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ
และยืนยันเจตนารมณ์ดงั กล่าว นโยบายก�ำหนดแนวปฏิบตั ิ
ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในการ
ด�ำเนินธุรกิจและเพื่อให้บุคลากรทุกระดับ ทั้งกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิ
งานร่วมกันโดยเคร่งครัด

แนวปฏิบัติการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชัน
บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่
ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ รวมทั้ ง กฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบไม่วา่ โดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม
2. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่า
เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่
ผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ในเรือ่ งทีต่ น
มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการกระท�ำที่เข้าข่าย
การทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือ
เป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่
รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4. ในการด�ำเนินการใดๆ ทีอ่ าจมีความเสีย่ งต่อการเกิด
การทุจริตคอร์รัปชัน บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ
จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
5. ห้ามมิให้เรียกร้องหรือเรียกรับของขวัญทั้งที่เป็น
ตัวเงินและมิใช่ตวั เงินจากคูค่ า้ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ อื่นใด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
การให้หรือรับของขวัญ ของก�ำนัล การเลี้ยงหรือ
รับเลีย้ งรับรอง และการบริจาคต้องไม่มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ต่างตอบแทน ติดสินบน
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือเป็นการกระท�ำ
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทางธุรกิจอันมิชอบ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของประกาศเรือ่ งนโยบายการให้และการรับของขวัญ
การเลีย้ งรับรอง และการบริจาคของบริษทั ฯ ซึง่ ประกาศ
โดยประธานคณะกรรมการบริหาร
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
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6.

7.

การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระท�ำใน
นามบริษัทฯ แก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ สังคม โดยต้องเป็นองค์กรทีเ่ ชือ่ ถือได้
และต้องด�ำเนินการด้วยความโปร่งใสผ่านขั้นตอน
การปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ทีก่ ำ� หนดไว้และถูกต้อง
ตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถกู น�ำไปใช้เพือ่ เป็น
ข้ออ้างในการติดสินบน อนึ่ง การให้เงินสนับสนุน
ไม่วา่ จะเป็นเงิน วัตถุ หรือทรัพย์สนิ แก่กจิ กรรมหรือ
โครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัทฯ โดยการให้
การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และต้องด�ำเนิน
การด้วยความโปร่งใสผ่านขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับ
ภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงการติดต่องานกับภาครัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนบุคคล
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด�ำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดย
บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด�ำเนินการ
หรือด�ำเนินกิจกรรม รวมถึงการน�ำทรัพยากรใดๆ
ของบริ ษั ท ฯ ไปใช้ เ พื่ อ ด� ำ เนิ น การหรื อ กิ จ กรรม
ทางการเมือง อันจะท�ำให้บริษัทฯ สูญเสียความ
เป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมี
ส่วนเกีย่ วข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

มาตรการและแนวทางด�ำเนินงาน
1.

2.
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บริ ษั ท ฯ จะสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร
ทุกระดับเห็นความส�ำ คัญและมีจิตส�ำ นึกในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการ
ควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และมีการทบทวน
และประเมินความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้
ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่
กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลือ่ น
ต�ำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก�ำหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สื่อสารท�ำ ความเข้าใจกับ

รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน)

3.

4.

5.

พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อน�ำไปใช้ในกิจกรรม
ทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแล
การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
บริษทั ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงาน
หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ
บริษทั ในกลุม่ รวมถึงพนักงานทีป่ ฏิเสธต่อการกระท�ำ
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้
ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
ตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)
ผูท้ กี่ ระท�ำการทุจริตคอร์รปั ชันถือเป็นการกระท�ำผิด
ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลส�ำหรับพนักงาน
ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ทีก่ ำ� หนดไว้
รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท�ำ
นั้นผิดกฎหมายด้วย
บริ ษั ท ฯ จะสอบทานแนวปฏิ บั ติ แ ละมาตรการ
ด�ำเนินงานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดทาง
กฎหมาย และสภาพการด�ำเนินธุรกิจ

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ตลอดจน
ปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างเสมอภาคซึง่ เป็นรากฐานของการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
การเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลต่างเชือ้ ชาติ เพศ หรือชนชัน้ และ
บริษัทฯ ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือทรัพยากรที่ส�ำคัญใน
การขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น
บริษทั ฯ จึงได้มกี ารบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักการ
ปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียม และเคารพในศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีการ
เติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ ผ่านแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.

ศึกษา ท�ำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ในทุกสถานทีป่ ฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ
- ไม่มกี ารใช้แรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือแรงงานเด็ก
- ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้

2.

3.

4.

ความสัมพันธ์สว่ นตัวตัดสิน หรือเนือ่ งจากความ
แตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ และความโน้มเอียง
ทางเพศ อายุ ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล
ความพิการ หรือปัจจัยอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน
จัดระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและ
องค์กร โดยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงาน เพื่อดึงดูดและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ศักยภาพ โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนของ
กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอุปโภคบริโภค (FMCG)
ความแตกต่างของลักษณะงาน ความรู้และความ
ช�ำนาญเฉพาะทางทีต่ อ้ งการ ความรับผิดชอบในงาน
และความสามารถของพนักงานแต่ละคน
สรรหา คัดเลือก และด�ำเนินการจ้างงานพนักงาน
โดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความ
สามารถ โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ ตามทีก่ ำ� หนดไว้
ในแนวปฏิบตั ใิ นการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรม
ทางธุ ร กิ จ อย่ า งโปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม กั บ ทั้ ง
ผูส้ มัครทีเ่ ป็นพนักงานภายใน และผูส้ มัครภายนอก
จัดหลักสูตรส�ำหรับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ของพนักงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
- หลักสูตรบังคับส�ำหรับพนักงานทุกคน (Mandatory
Program) เพือ่ ให้ทกั ษะและความรูใ้ นการปฏิบตั ิ
งานให้เป็นไปตามมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจทีด่ ี
ขององค์กร
-	หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้น�ำ (Leadership
Program) เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�ำตาม
ระดับต�ำแหน่ง
-	หลักสูตรเฉพาะทางของหน่วยงาน (Functional
Program) เพื่ออบรมทักษะและความรู้เฉพาะ
ทางของพนักงานที่ต้องการความช�ำนาญพิเศษ
เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี
การเงิน

5.

จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท�ำงานให้กับ
พนั ก งานในสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก แห่ ง โดยมี
เป้าหมายลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุทเี่ กิดเนือ่ งจากการท�ำงาน
ให้เป็นศูนย์ โดยได้จดั กิจกรรมให้ความรู้ และสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัย
ให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับบริษัท
ผ่ า นหลั ก สู ต รปฐมนิ เ ทศพนั ก งาน ทั้ ง นี้ บ ริษัทฯ
ยั ง จั ด ระบบการให้ บ ริ ก ารด้ า นโรงอาหารที่ ถู ก
สุขลักษณะ มีพนื้ ทีพ่ กั ผ่อนทีเ่ พียงพอ ตลอดจนพืน้ ที่
ออกก�ำลังกาย (Fitness) ทีเ่ พียบพร้อมด้วยอุปกรณ์
ออกก�ำลังกาย และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย เพื่ อ สนั บ สนุ น Happy
Workplace Model

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าบริการสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้
แก่ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2561
ที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12.6 ล้านบาท

ค่าบริการอื่น
ในรอบปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้วา่ จ้างส�ำนักงาน
สอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงานสอบบัญชี
ที่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี สั ง กั ด ให้ บ ริ ก ารอื่ น โดยมี ค ่ า ตอบแทน
จ�ำนวนเงินรวม 7.5 ล้านบาท ประกอบด้วยการสอบทาน
ข้อมูลทางการเงิน และค่าบริการจัดท�ำหนังสือ Comfort
Letter ส�ำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้กับนักลงทุน
ต่างชาติ (International Offering Circular) การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน การให้
ค�ำปรึกษาด้านภาษี การให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับการจดทะเบียน
เลิกบริษทั ย่อยในต่างประเทศ และการให้คำ� ปรึกษาในการ
จ�ำหน่ายเงินลงทุนของบริษทั ฯ ในบริษทั ฟิวเจอร์ มาร์เก็ตติง้
คอมมิวนิเคชั่นส์ กรุ๊ป จํากัด ให้แก่บุคคลอื่น

-	หลักสูตรเพือ่ ความเข้าใจทางธุรกิจ (Knowing the
Business Program) เพื่อให้พนักงานมีความรู้
และเข้ า ใจกระบวนการทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
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