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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทั  เนชั �น  มลัตมิเีดยี  กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เชื�อมั �นเป็นอย่างยิ�งว่าระบบและการกํากบัดแูล

กจิการที�ด ีจะทําใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารจดัการที�มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบไดช้่วยสรา้งความเชื�อมั �นและความ

มั �นใจต่อผู้ถอืหุน้   ผูล้งทุน   ผูม้สี่วนไดเ้สยี และผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย ยกระดบัการดําเนินงานอย่างยั �งยนื และเป็นหวัใจ

สาํคญัที�นําไปสูค่วามสาํเรจ็และบรรลุเป้าหมายที�สาํคญัที�สดุของบรษิทั ไดแ้ก่ การเพิ�มมลูคา่สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทั จงึไดก้ําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ ที�สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี 

(code of best practices) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดและดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและขอ้ปฏบิตัิ

ที�ระบุไว ้

นโยบายการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั �งแรก เมื�อวนัที� 

10 พฤศจกิายน 2549 และไดท้บทวนปรบัปรุงเนื�อหาสมํ�าเสมอ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูล

กจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยฉบบัที�ใชล้่าสุดนี�ไดท้บทวนเมื�อวนัที� 

9 พฤษภาคม 2559 และประกาศใหพ้นักงานทุกระดบัทราบและถอืปฏบิตัิ 

การสื�อสารนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการตระหนักดวี่า การดําเนินการเรื�องการกํากับดูแลกิจการนั �น เพื�อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายที�กําหนดไว้  ปจัจัยหลักที�เป็นตวัขบัเคลื�อนการดําเนินงาน คอื พนักงานทุกคนของบรษิัทและบรษิทัในเครอื        

จงึไดป้ระกาศแจ้งพนักงาน และมกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านเวบ็ไซต์สื�อสารภายในองคก์ร และไดจ้ดัพมิพ ์Nation way  เป็น

คู่มอืแจกให้พนักงานนอกเหนือจากการอ่านจากเวบ็ไซต์ถือเป็นแนวปฏบิตัใินการดําเนินงานด้วย รวมถึงฝ่ายบรหิารได้

ตดิตามกาํกบัใหม้กีารดาํเนินงานตามนโยบายในทุกดา้นอยา่งใกลช้ดิ นอกจากนั �นเพื�อสรา้งความเขา้ใจกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก

กลุ่ม บรษิทัไดเ้ผยแพรป่ระชาสมัพนัธห์ลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ดดีงักล่าวผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื�อใหป้ระชาชนทั �วไป

และผูล้งทุนรบัทราบดว้ยและหากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะขอรบันโยบายดงักล่าวเป็นเอกสาร สามารถตดิต่อไดท้ี�ฝา่ยเลขานุการ

บรษิทั ทั �งนี�เพื�อเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกจิการที�ดขีองบรษิทั   

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี ในปี 2559 ของบริษทั ได้ครอบคลุมเนื�อหา 5 หมวด ได้แก่  

1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้   

2) การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั   

3) บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี   

4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส   

5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  

 
 

  1)  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บรษิทั ตระหนกัดวีา่ ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบรษิทัผ่านการแต่งตั �งคณะกรรมการใหท้ําหน้าที�

แทนตนและมสีทิธิในการตดัสนิใจเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของบรษิทั โดยกําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดูแล

กจิการ บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�กฎหมายกาํหนด  

บรษิทั มีนโยบายปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั โดยตระหนักถึงสทิธิในการเข้าถึงข้อมูลของบรษิทัอย่าง

เพยีงพอและทนัเวลา มหีน่วยงานผูล้งทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation) ทําหน้าที� ใหข้้อมูล ตอบคาํถามต่างๆ และจดัใหม้ี

การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศต่างๆของบรษิทัไวท้ี� www.nationgroup.com เพื�อใหข้อ้มลูของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน
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ทั �วไปทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํคญัล่าสุด จดหมายแจง้ขา่วสาร  นดัพบปะนกัลงทุน รวมทั �งเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้ไดแ้สดงความคดิเหน็ สอบถาม  ไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั 

การประชมุผูถ้ือหุ้น   

การจดัประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้นในปี 2559   

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื�อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ             

ผลการดาํเนินงานของบรษิทั  ร่วมตดัสนิใจในเร ื�องสําคญัของบริษทั รวมทั �งซกัถามขอ้มูลและรายละเอยีดต่างๆ เกี�ยวกับ   

การบรหิารงานและกจิการของบรษิทัจากคณะกรรมการบรษิทั และฝา่ยจดัการ โดยการจดัประชุมผูถ้ือหุน้ภายในปี 2559     

ที�ผ่านมา  บรษิทัไม่เพยีงแต่ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ยงัมุ่งเน้น    

ใหก้ารดําเนินการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ดอีย่างเต็มที�โดยยดึถอืปฏบิตัติามแนวทางใน  

คู่มอื AGM Checklist ซึ�งจดัทาํขึ�นโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน และสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบักําหนดวนั เวลาและ

สถานที�จดัการประชุมล่วงหน้า พรอ้มระบุแผนที�ชดัเจนในหนงัสอืเชญิประชุม และไดนํ้าเทคโนโลยรีะบบบารโ์คต้ (Barcode) 

มาใชใ้นการลงทะเบยีน การนับคะแนนและการแสดงผลมตทิี�ประชุมในปี 2559 บรษิทัไดจ้ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 2 ครั �งดงันี�  

1. จดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ในวนัที� 27 เมษายน 2559   ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั �น 5 โรงแรมเอส 31 

กรงุเทพมานคร เวลา 14.00 น.โดยมกีรรมการเขา้ร่วมประชุม 6 ท่าน จากกรรมการทั �งหมด 9 ทา่น  มผีูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวน 579 ราย รวมจาํนวนหุน้ 2,778,151,757 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 68.30 ของจาํนวนหุน้

ที�จาํหน่ายไดท้ั �งหมดจํานวน  4,067,639,262 หุน้ 

    

2. จดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั �งที� 1/2559 ในวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559 ณ หอ้งประชุมชั �น 7 อาคารมหาวทิยาลยัเนชั �น 

กรงุเทพมหานคร เวลา 09.00 น. เพื�อแต่งตั �งกรรมการใหม ่แทนกรรมการที�พน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ โดยมผีูถ้อืหุน้

และผูร้บัมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวน 367 ราย รวมจํานวนหุน้ 2,835,896,681 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 69.71   

ของจํานวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั �งหมดจํานวน  4,067,847,262 หุน้    

 

ซึ�งการดาํเนินการประชุม สรปุดงันี�    

ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น  

บรษิ ัทได้นําข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ที�มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนล่วงหน้า          

การประชุม โดยบรษิทัมอบหมายใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์(แห่งประเทศไทย) จํากดั ซึ�งเป็นนายทะเบยีนหุน้ของ

บรษิทั เป็นผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยหนงัสอืเชญิประชุมมรีายละเอยีด

วาระการประชุม ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่าง ครบถ้วนและเพยีงพอสําหรบั      

การพจิารณาตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ พรอ้มจดัสง่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ในคร ั �งก่อน รายงานประจําปี เอกสารประกอบการ

พจิารณาแต่ละวาระ คาํชี�แจงวธิกีารต่างๆ ขอ้มลูกรรมการอสิระ ขั �นตอนการเขา้รว่มประชุม ขอ้บงัคบับรษิทัเฉพาะที�เกี�ยวกบั

การประชุมผูถ้อืหุน้ แผนที�สถานที�จดัประชุม ซองธุรกจิตอบรบั และหนังสอืมอบฉันทะตามแบบที�กระทรวงพาณิชยก์าํหนด  

รวมถงึไดป้ระกาศลงโฆษณารายละเอยีดเกี�ยวกบัการจดัประชุมและระเบยีบวาระที�เสนอในหนังสอืพมิพร์ายวนัตดิต่อกนั      

3 วนั และกอ่นวนัประชุมไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
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วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น และวิสามญัผู้ถือหุ้น 

ในการพจิารณากําหนดวนั เวลาการประชุม และสถานที�จดัประชุม บรษิทัคํานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นใน     

การเดนิทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นอนัดบัแรก โดยบรษิัทเปิดให้ผูถ้อืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนเข้าร่วม

ประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั �วโมง รวมทั �งไดเ้ชญิผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ี

จาํกดั เขา้รว่มประชุม โดยประธานกรรมการบรษิทัทาํหน้าที�เป็นประธานที�ประชุม  

 

ก่อนเริ�มการประชมุ  

บรษิทัชี�แจงหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัทิี�ใช้ในการประชุม วธิกีารลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตัรลงคะแนน ให ้     

ที�ประชุมรบัทราบโดยละเอยีด โดยประธานที�ประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ภายในระยะเวลา

ที�เหมาะสม พรอ้มใหป้ระธานเจ้าหน้าที�บรหิาร และกรรมการบรหิารบางท่าน  เป็นผูช้ี�แจงตอบคําถามของผูถ้ ือหุน้และ       

จดัใหม้กีารจดบนัทกึสาระสาํคญัของคาํถาม คาํตอบ และขอ้สรปุเร ื�องนั �นๆ ไวใ้นรายงานการประชุมแลว้   

บรษิทัได้นําระบบสารสนเทศแบบบารโ์คด้ มาใช้ในการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม และในการนับคะแนนเสยีงและ  

การแสดงผลการลงมตใินการประชุมแต่ละวาระ  

บรษิทัไดนํ้าเสนอวาระ พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี  เป็นผูพ้จิารณา

อนุมตัเิป็นประจําทุกปีโดยนําเสนอขอ้มลูการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน รวมถงึนโยบายและหลกัเกณฑ์

ที�ชดัเจนเกี�ยวกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการเพื�อประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุ ้

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัเสนอทางเลอืกในการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอสิระ

ของบรษิทัอยา่งน้อย 1 ท่าน ซึ�งไม่มสี่วนไดส้่วนเสยีในเรื�องที�ตอ้งพจิารณา  เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนผูถ้อืหุ้นของบรษิทั พรอ้มแนบหนังสอืมอบฉันทะ ( แบบ ข.) ซึ�งเป็นแบบที�ผูถ้อืหุน้ สามารถกําหนด     

ทศิทางการลงคะแนนเสยีงไดเ้อง  ในแต่ละวาระไปพรอ้มหนงัสอืนดัเชญิประชุม 

 

หลงัวนัประชุมสามญัและวิสามญัผู้ถือหุ้น  

 บรษิทัได้เปิดเผยผลการลงมตใินการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2559 และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั �งที� 

1/2559 ใหผู้ถ้อืหุน้และบุคคลทั �วไปไดร้บัทราบ โดยสง่ผา่นระบบ Set Community Portal ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ในทนัทภีายหลงัการประชุมหรอืไม่เกิน 09.00 น. ของวนัทําการถดัไปนับจากวนัที�จดัประชุม ซึ�งเป็นไปโดยถูกต้อง  

ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   
 

2)  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกํากบัดูแลกิจการเป็นประจํา เพื�อให้สามารถสร้าง    

ความมั �นใจแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัวา่จะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั โดยหลกีเลี�ยงการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุ้น 

หรอืการดําเนินการใดๆ ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดความยุ่งยาก ซบัซอ้น หรอืมตี้นทุนสูงโดยไม่จําเป็น  โดยในการจดัประชุม      

ผูถ้ือหุน้ในปี 2559 ที�ผ่านมา บรษิทัคาํนึงถงึการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั และยดึถอืดําเนินการตามแนวทาง

ดงัต่อไปนี�เพื�อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รบัทราบข้อมูลที�มีนัยสําคญั และ มีสทิธิในกระบวนการตดัสนิใจและได้รบัทราบถึง        

ผลของการตดัสนิใจของบรษิทัสาํหรบัเหตุการณ์ที�สาํคญัตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 
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• ในการประชุมผูถ้อืหุน้  บรษิทัมนีโยบายที�จะไม่ดาํเนินการไปในทางที�อาจกระทบสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกราย และไม่มี

การเพิ�มระเบยีบวาระในที�ประชุมหรอืเปลี�ยนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จ้งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า รวมถงึไม่มี

การแจกเอกสารที�มีขอ้มูลสําคญัเพิ�มเติมในที�ประชุมผูถ้อืหุน้อย่างกะทนัหนัเพื�อให้ผูถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มูล 

ของระเบยีบวาระการประชุมก่อนลงมต ิ 

• ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกรายมสีทิธอิอกเสยีงตามจํานวนหุน้ที�ถอือยู่  โดยหุน้แต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึ�งเสยีงเท่ากนั 

และไมม่หีุน้ใดมสีทิธพิเิศษ 

• เปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงโดยการมอบฉนัทะใหก้บั

กรรมการอสิระซึ�งไม่มปีระเดน็เร ื�องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื�อเป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะใหก้บัผูถ้อืหุน้

และอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉันทะผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัได ้

•  ไม่มกีารทํารายการระหว่างกนักบับรษิทัร่วม บรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง หรอืบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัที�เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั    

ที�อาจทาํใหเ้กดิประเดน็ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

3)  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกเหนือจากการดแูลและรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้แล้ว คณะกรรมการมนีโยบายที�จะดแูลสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี     

ทกุกลุ่ม  นอกจากเร ื�องที�มผีลกระทบต่อการประกอบธุรกจิโดยตรงแลว้ ยงัขยายไปสู่เรื�องที�คณะกรรมการเหน็ว่าเป็นหน้าที�  

ที�ควรทําต่อสงัคมสว่นรวมดว้ย ผูม้สีว่นไดเ้สยีจะไดร้บัการดแูลปฏบิตัจิากบรษิทัตามสทิธทิี�พงึมแีละเป็นไปตามกฎหมาย     

ที�เกี�ยวข้อง คณะกรรมการได้พจิารณาใหม้ ีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบรษิัทกับผู้มีส่วนได้เสีย          

ในการสรา้งความยั �งยนืของกจิการ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีที�สาํคญัของบรษิทัมหีลายกลุ่ม ประกอบดว้ย  พนกังาน ลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน คูค่า้ เจา้หนี� คูแ่ขง่

ทางการคา้ สงัคม ภาครฐั ชุมชนที�บรษิทัตั �งอยู่ เป็นตน้ คณะกรรมการมนีโยบายใหม้กีารปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม 

โดยคํานึงถึงสทิธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที�มีกบับรษิัท ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของพนักงาน         

ในการเสรมิสร้างผลการดําเนินงานของบรษิัท เพื�อสรา้งความมั �นคงอย่างยั �งยนืใหก้บักจิการ และเปิดเผยขอ้มูลสําคญั         

ที�เกี�ยวขอ้งใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบอย่างครบถ้วน เพยีงพอและทนัต่อเวลา  โดยบรษิทัไดก้ําหนดจรยิธรรมขององคก์ร   

ในดา้นต่างๆ และไดพ้จิารณาทบทวนอยูเ่ป็นประจํา (ทบทวนคร ั �งล่าสุด เมื�อวนัที�  9 พฤษภาคม 2559)โดยมกีารปรบัแก้ไข

เพิ�มเติมให้ทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี�  บริษัทได้จัดทํานโยบายต่อต้านการคอร์ร ัปชั �นและปรับปรุงแนวปฏิบัต ิ           

เรื�องการรับแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ�งขึ�น (สามารถค้นหารายละเอียดคู ่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ที�เว็บไซต ์

www.nationgroup.com)  

ประเดน็เกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกิจการในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 

 สบืเนื�องจากเหตุการณ์ซึ�งประธานในที�ประชุมไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าประชุมและใช้สทิธิออกเสยีงใน          

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558  ซึ�งไดม้กีารยื�นขอใหศ้าลมคีาํส ั �งใหก้ารประชุมเป็นโมฆะ และต่อมาวนัที� 16 พฤษภาคม 

2559 ศาลจงัหวดัพระโขนงไดม้ีคําพพิากษาใหก้ารประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี 2558 ตกเป็นโมฆะซึ�งบรษิทัไดช้ี�แจงเรื�อง

ดงักล่าวผ่านระบบเผยแพร่ขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไปเมื�อวนัที� 3 มถินุายน 2559 ซึ�งมสีาระสาํคญัโดยสรปุดงันี�    

(1) บริษัทได้มอบหมายให้ที�ปรึกษากฎหมายดําเนินการยื�นอุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าวเพื�อให้ศาลสูงได้ม ี          

คาํวนิิจฉยักลบัคาํพพิากษาของศาลจงัหวดัพระโขนงดงักล่าว 
 

(2)  ที�ปรกึษากฎหมายใหค้วามเหน็ว่าในระหวา่งที�มกีารยื�นอุทธรณ์นั �น คาํพพิากษาของศาลจงัหวดัพระโขนงซึ�งเป็น

ศาลชั �นต้นจะถอืว่ายงัไม่เป็นที�สุดตามกฎหมาย ดงันั �น กจิการต่างๆ ที�ไดด้ําเนินการไปแล้วตามมตทิี�ประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 จงึยงัคงมผีลสมบรูณ์ต่อไป จนกว่าศาลสงูจะไดม้คีาํพพิากษาเป็นที�ยตุ ิหากกรณีที�

ศาลสูงมีคําพพิากษายนืตามศาลชั �นต้น บรษิัทจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อลงมติในวาระที�เสยีไป
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ดงักล่าวอกีครั �งหนึ�ง ซึ�งลว้นเป็นเรื�องทั �วๆ ไปไม่เกี�ยวกบัเรื�องการแต่งตั �งกรรมการและการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ 

ผูถ้อืหุน้ เนื�องจากในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ไม่มกีารลงมตใินเรื�องทั �งสองดงักล่าว 

(3)  ในระหว่างที�มกีารยื�นอุทธรณ์ การประกอบธุรกจิและการบรหิารจดัการกจิการต่างๆของบรษิทัจะยงัคงดําเนิน

ต่อไปตามปกตธุิรกจิ ผา่นการดแูลรบัผดิชอบโดยคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัชุดปจัจุบนั 

 ทั �งนี�  จนถึงปัจจบุนัยงัไมมี่ความคืบหน้าหรือการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในเรื�องดงักล่าวเพิ�มเติม 

ประเดน็เกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกิจการในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2559 

 สบืเนื�องจากที�สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ไดม้หีนังสอืแจ้งมายงับรษิทัในช่วง

เดอืนตุลาคม 2559 ว่ากรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัในขณะนั �น รวม 5 รายตอ้งพน้จากตําแหน่งเนื�องจากมลีกัษณะ    

ขาดความน่าไวว้างใจจากกรณีที�ถูกพนักงานอยัการยื�นฟ้องในคดคีวามผดิเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น

ประจําปี 2558 จึงเป็นเหตุให้จํานวนกรรมการบริษัทเหลือน้อยกว่าจํานวนที�จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการได ้     

(ในขณะนั �น บรษิทัมกีรรมการที�อยู่ในตาํแหน่งเพยีงท่านเดยีว คอื คณุพจิติรา  มหาพล กรรมการอสิระ)  บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้ ี       

การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั �งที� 1/2559 ในวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559 เพื�อพจิารณาเลอืกตั �งกรรมการใหม่แทนตําแหน่ง

กรรมการที�วา่งลง ซึ�งเป็นกรณบีรษิทัโดยกรรมการที�เหลอือยูม่หีน้าที�และความรบัผดิชอบที�จะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมวสิามญั

ผูถ้อืหุน้เพื�อแต่งตั �งกรรมการใหม่ภายใต้กรอบระยะเวลาอนัจํากดัตามบทบญัญตัมิาตรา 83 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535   อนัส่งผลใหบ้รษิัทไม่สามารถแจ้งกําหนดนัดประชุมและจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพร้อมข้อมูล

เอกสารประกอบการพจิารณาใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเป็นระยะเวลาพอสมควรไดต้ามแนวทางของหลกัการ

กาํกบัดแูลกจิการที�ดเีหมอืนดงัเช่นในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครั �งที�ผา่นๆ มา  และเป็นเหตุใหผู้ถ้อืหุน้บางรายรอ้งเรยีน

และคดัคา้นการประชุม  ซึ�งในส่วนนี�นายทะเบยีนบรษิทัมหาชนไดว้นิิจฉัยขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวแล้วว่าบรษิทัไดด้าํเนินการ

ต่างๆ ไปโดยถกูตอ้งตามกฎหมายทุกประการ  ในขณะที�บรษิทัไดช้ี�แจงถงึเหตุผลและความจาํเป็นในกรณีขา้งตน้ใหผู้ถ้อืหุน้

ไดร้บัทราบในที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั �งที� 1/2559  รวมถงึไดต้ดิตามดแูลใหม้กีารสื�อสารและชี�แจงต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ภายหลงัการประชุมดว้ย   

 อนึ�ง อดตีกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัซึ�งต้องพน้จากตําแหน่งไปก่อนหน้านี�เนื�องจากมีลกัษณะขาดความ     

น่าไวว้างใจขา้งตน้นั �น ณ ปจัจุบนั ไดพ้น้จากการมลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ แลว้ตั �งแต่เมื�อวนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2560  

ที�ผา่นมา โดยเป็นผลมาจากการประกาศใชห้ลกัเกณฑใ์หม่ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ที� กจ. 3/2560 เรื�อง กาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ซึ�งกําหนดใหก้ารมลีกัษณะ

ขาดความน่าไว้วางใจในกรณีนี�จะยงัคงมีผลต่อไปก็ต่อเมื�อเป็นเร ื�องที� สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และ      

ตลาดหลกัทรพัยม์หีนังสอืกล่าวโทษบุคคลนั �นโดยตรงต่อพนักงานสอบสวน  ดงันั �น  หลกัเกณฑ์การมลีกัษณะขาดความ    

น่าไวว้างใจขา้งต้นจึงไม่ใช้บงัคบักบักรณีของอดตีกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ขา้งต้นอกีต่อไปเนื�องจากสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ม่เคยมหีนงัสอืกล่าวโทษบุคคลดงักล่าวต่อพนกังานสอบสวนมาก่อน 

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ประกอบด้วย 

 จริยธรรมในการดาํเนินธรุกิจ 

• แนวทางการดาํเนินธรุกิจ  

บรษิทั เนชั �น มลัติมเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ก่อตั �งเมื�อปี 2514 โดยออกหนังสอืพมิพภ์าษาองักฤษฉบบัแรก    

ที�มีเจ้าของเป็นคนไทย ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา บรษิทั มุ่งมั �นที�จะพฒันาและยืนหยดัเคยีงข้างสงัคมไทย ทําหน้าที�

ส ื�อมวลชนที�เป็นกลาง เชื�อถอืไดแ้ละเป็นส่วนหนึ�งของชวีติคนไทยมาโดยตลอด ดว้ยปณิธานที�ต้องช่วยพฒันาและนําพา

สงัคมไทยไปสู่สงัคมแหง่ภูมิปญัญา กระทั �งสามารถพฒันาธุรกจิให้เจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื�อง โดยปจัจุบนัเป็นบรษิัทสื�อ    

ครบวงจรที�ใหญ่ที�สุดบรษิทัหนึ�งของประเทศไทย และยงัคงมุ่งมั �นทําหน้าที�ส ื�อมวลชนที�ดขีองสงัคม เป็นที�พึ�งของประชาชน  

ในฐานะผูผ้ลติสื�ออยา่งสรา้งสรรค ์ภายใตก้ารกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีและที�จะรบัใชส้งัคมไทยต่อไป 
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• นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั �น  

บรษิทั มอุีดมการณใ์นการดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื�อสตัยส์ุจรติ มคีุณธรรม ยดึมั �นในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีและคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ และขอ้พงึปฏบิตัิในการทํางาน (Code of 

Conduct) บรษิทั จงึไดจ้ดัทาํ “นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ�น ซึ�งผา่นการอนุมตัจิากคณะกรรมการ

บรษิทั เพื�อเป็นแนวทางการปฏบิตัทิี�ชดัเจนในการดาํเนินธุรกจิ และพฒันาสู่องคก์รแหง่ความยั �งยนื ดงันี� 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทั ดาํเนินการหรอืยอมรบัการคอรร์ปัชั �นในทุกรปูแบบ ทั �งทางตรงหรอืทางออ้ม 

ไดแ้ก่ การรบัสิ�งของ ของขวญั การเลี�ยงรบัรอง เงนิเรี�ยไร เงนิบรจิาคและผลประโยชน์อื�นใด ใหแ้ก่ตนเอง และครอบครวั 

จากบุคคลที�ทาํธุรกจิกบับรษิทั 
 

2. ครอบคลุมถงึพนักงาน คู่คา้ ลูกคา้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มทั �งในประเทศและต่างประเทศ และกาํหนดใหม้กีารประเมนิ

ความเสี�ยงต่อการเกดิคอร์รปัชนัทั �วทั �งอาค์กรเป็นประจําทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้อกําหนด       

ใน  การดาํเนินการเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
 

3. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชั �น ใหใ้ชแ้นวปฏบิตัติามที�กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดูแล

กจิการ และคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิฯ รวมทั �งระเบยีบ คู่มอืการปฏบิตังิานที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนแนวทางการปฏบิตัิอื�นใด      

ที�บรษิทั จะกาํหนดขึ�นต่อไป 

4. เพื�อใหเ้กดิความชดัเจนในการดาํเนินการในเรื�องที�มีความเสี�ยงสงูกบัการเกดิคอรร์ปัชั �น กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน   

ของบรษิทัทกุระดบั ตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื�องดงัต่อไปนี� 

4.1 การเลี�ยงรบัรอง ของกํานัล และค่าใชจ้่ายอื�นๆ :   การให ้มอบ หรอืรบั ของกํานัล การเลี�ยงรบัรอง ใหเ้ป็นไปตาม     

ที�กาํหนด ในคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ และขอ้พงึปฏบิตัใินการทาํงาน (Code of Conduct) 

4.2  เงนิบรจิาคเพื�อการกุศล เงนิเรี�ยไร หรอืเงนิสนับสนุน : การให ้หรอืรบั เงนิบรจิาค เงนิเรี�ยไร หรอืเงนิสนับสนุนตอ้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย โดย ต้อง มั �นใจว่า เงนิบรจิาค เงินเรี�ยไร หรอืเงนิสนับสนุน ไม่ไดถู้ก

นําไปใชเ้พื�อเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

4.3 ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซื�อจดัจา้ง : การใหห้รอืรบัสนิบนในการดาํเนินธุรกจิทุกชนิดกบัคู่คา้ คู่สญัญา 

หน่วยงานภาครฐั หรอืหน่วยงานที�ดําเนินธุรกิจกับบริษัท ต้องดําเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื�อสัตย์ และ       

เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและกาํหนดไว ้

• หน้าที�ความรบัผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าที�รบัผดิชอบในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายที�สนับสนุน

การต่อต้านคอร์รปัชั �นที�มปีระสทิธภิาพ เพื�อใหม้ั �นใจว่า ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและให้ความสําคญักบัการต่อต้านการ

คอรร์ปัชั �น และปลกูฝงัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที�รบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภายใน 

ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหิารความเสี�ยง เพื�อใหม้ ั �นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรดักุม เหมาะสม 

ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ 

3. ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร คณะผูบ้รหิาร มหีน้าที�รบัผดิชอบในการกําหนดใหม้รีะบบและใหก้ารส่งเสรมิและสนับสนุน

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น เพื�อใหส้อดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้กําหนดของ

กฎหมาย 

4. ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน มหีน้าที�รบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานว่า เป็นไปอย่างถูกต้อง 

ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อํานาจดําเนินการ ระเบยีบปฏิบตัิ และกฎหมาย ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดูแล 

เพื�อใหม้ั �นใจว่ามรีะบบควบคมุที�มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสี�ยงดา้นคอรร์ปัชั �นที�อาจเกดิขึ�น และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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• แนวทางปฏิบติั  

1. กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานของบริษัท ทุกระดบั ต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชั �นและคู่มอื

จรยิธรรมธุรกจิฯ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องคอรร์ปัชั �น ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารประเมนิความเสี�ยงดา้นคอรร์ปัชนั โดยใหค้ณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร

ของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัระบุปจัจยัเสี�ยงจากการคอร์รปัชนั ผลกระทบและโอกาสที�อาจเกดิขึ�น มาตรการที�

ตอ้งปฏบิตัเิพื�อลดความเสี�ยงที�ประเมนิได้ รวมทั �งจดัใหม้กีระบวนการตดิตาม สอบทานการปฏบิตังิาน และ

รายงานผลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทราบ 

3. พนกังานของบรษิทั ไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมื�อพบเหน็การกระทาํที�เขา้ข่ายคอร์รปัชั �นที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั 

ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลที�รบัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

หากมขีอ้สงสยั หรอืขอ้ซกัถาม ใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลที�กําหนดใหท้าํหน้าที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบั

การตดิตามการปฏบิตัติามคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิฯ ผา่นช่องทางต่างๆ ที�กาํหนดไว ้

4. บรษิทั จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานที�ปฏเิสธหรอืแจ้งเรื�องคอรร์ปัชั �นที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัโดยใช้

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผู้ที�ใหค้วามร่วมมอืในการรายงานการคอรร์ปัชั �น ตามที�บรษิทักําหนดไวใ้น

คูม่อืจรยิธรรมธุรกจิฯ  ขอ้ 4 การแจง้ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ 

5. ผูท้ี�กระทําการคอร์รปัชั �น เป็นการกระทําผดิคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิฯ  ของบรษิัท ซึ�งจะต้องไดร้บัการพจิารณา  

โทษทางวนิัยตามระเบยีบที�บรษิัทกําหนดไว้  นอกจากนี�อาจได้รบัโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั �นผดิ

กฎหมาย 

6. บรษิทัตระหนักถงึความสําคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และทําความเขา้ใจกบับุคคลอื�นที�ตอ้งปฏบิตัหิน้าที�    

ที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั และผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั หรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทั ในเรื�องที�ต้องปฏบิตัิให้

เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น 

7. บรษิทัมุ่งมั �นที�จะสรา้งและพฒันาบุคลากรของบรษิทั ใหม้ีจติสาํนึกที�ด ีปฏบิตัิตนเป็นพลเมอืงดขีองสงัคมและ

ประเทศชาตพิรอ้มทั �งรกัษาวฒันธรรมขององค์กรที�ยดึมั �นว่า “ คอร์รปัชั �น ”  เป็นสิ�งที�ยอมรบัไม่ได้ทั �งการทํา

ธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

• การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั �น  

บรษิทัไดเ้ผยแพรน่โยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น ใหพ้นักงานและผูม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั ไดร้บัทราบทั �งทางระบบ 

Intranet, จดหมายอเิลก็ทรอนคิส ์(E-mail) และ Website ของบรษิทั (www.nationgroup.com)  

นโยบายการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�       

บรษิทั ไดก้าํหนดนโยบายเกี�ยวกบัการรกัษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ  เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน

ของบรษิทั ซึ�งนโยบายดงักล่าวครอบคลมุถงึเรื�องการไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ �  ทั �งนี�พนกังานทกุคนจะตอ้ง

ลงนามในหนงัสอืยอมรบัเงื�อนไขของนโยบายดงักล่าว  รวมถงึบรษิทั จะมกีารตรวจสอบการทาํงานของระบบสารสนเทศและ

ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์เพื�อป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วรท์ี�ละเมดิลขิสทิธิ � หรอืไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน โดยนโยบายการ

ไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ � มดีงันี� 

1. หา้มตดิตั �งโปรแกรมใดๆ ทั �งที�เป็นโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิ � โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware      

ลงในเครื�องคอมพวิเตอรข์องบรษิทั และหากจําเป็นต้องใชง้านโปรแกรมนอกเหนือไปจากที�ตดิตั �งอยู่ในเครื�อง

คอมพวิเตอร ์ใหท้ําการตดิต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและใหพ้นักงานผูด้แูลระบบเป็นผูต้ดิตั �งหรอืควบคุมดแูล

การตดิตั �ง 
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2. ไม่คดัลอก ลอกเลยีนหรอืใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ในลกัษณะอนัเป็นการละเมดิต่อกฏหมายลขิสทิธิ �  สญัญา

สิทธิบัตร หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที�นําผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของ

บุคคลภายนอก ที�ไดร้บัมาหรอืที�จะนํามาใชภ้ายในบรษิทั จะต้องตรวจสอบให้มั �นใจว่าไม่ละเมดิทรพัยส์นิทาง

ปญัญาของผูอ้ ื�น 

 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 จริยธรรมว่าด้วยความรบัผิดชอบในวิชาชีพสื�อสารมวลชน   ( Nation Way “ ผิดจากนี�ไม่ใช่เรา ” ) 

  ตั �งแต่บรษิทัไดก้่อตั �งขึ�นมา ได ้ยดึหลกัจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื�อมวลชน เป็นประเพณีปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั      

ซึ�งเป็นเหตุผลสาํคญัที�ทาํใหส้ ื�อและผู้ปฏบิตังิานของสื�อต่างๆ ในเครอืฯ ไดร้บัความเชื�อถอืและศรทัธาจากสงัคมมาอย่างต่อเนื�อง 

แมใ้นยามคบัขนัหรอืในชว่งที�มแีรงกดดนัทางการเมอืง บรษิทักส็ามารถทาํหน้าที�ของสื�ออยา่งแน่วแน่โดยไมล่ะทิ�งหลกัการ 

 หลกัจรยิธรรมของคนข่าวเครอืเนชั �น (Nation Way) จดัทาํขึ�นมาเพื�อกําหนดหลกัจรยิธรรมแห่งวชิาชพีใหเ้ป็น      

แนวปฏิบตัิที�เป็นรูปธรรมร่วมกนั สําหรบัพนักงานทุกระดบั โดยมีเนื�อหาครอบคลุมทั �งจรรยาบรรณเบื�องต้น ตลอดจน      

การวางตวัในสงัคมและความประพฤตทิ ั �งระหว่างปฏบิตัหิน้าที�และนอกเวลางาน 

  พนักงานของบรษิทัทุกสื�อในเครอืฯ ต้องยดึหลกัปฏบิตัติ่อไปนี�อย่างเคร่งครดัโดยไม่มขีอ้ยกเวน้เพื�อที�เราจะได้

ช่วยกนัธาํรงไวซ้ึ�งความน่าเชื�อถอืและศรทัธาที�สงัคมมตี่อสื�อในเครอืเนชั �นฯ ต่อไป  

หลกัจริยธรรมของคนข่าวเครอืเนชั �น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดงันี�  

หมวด 1 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีสื�อสารมวลชน 

หมวด 2 จรยิธรรมของสื�อในเครอืเนชั �น 

หมวด 3 ความรบัผดิชอบต่อผูอ้า่น ผูฟ้งัและผูช้ม  

หมวด 4 ภาระผกูพนัธ์ที�มตีอ่วชิาชพีสื�อมวลชนและองค์กร 

หมวด 5 หลกัการทาํขา่วและการปฏบิตัตินต่อแหล่งข่าว 

หมวด 6 สทิธพิเิศษและผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest) 

หมวด 7 แนวทางปฏบิตัใินเรื�องการมสีว่นรว่มทางการเมอืงและกจิกรรมชุมชน 

หมวด 8 การปฏบิตัต่ิอฝา่ยโฆษณา ฝา่ยการตลาดและฝา่ยขาย 

หมวด 9 แนวทางปฏบิตัเิรื�องลขิสทิธิ �ในชิ�นงาน และการรบังานนอก 

หมวด10 แนวปฏบิตัสิาํหรบัผูส้ ื�อขา่วดา้นต่างๆ 

หมวด11 การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

หมวด12 การรายงานขา่วเกี�ยวกบักจิกรรมของบรษิทั 

หมวด13 หลกัปฎบิตัแิละจรรยาบรรณ Nation Social Media 

บรษิทัมมีาตรการในทางปฏบิตัเิพื�อป้องกนัปญัหาการละเมดิและหมิ�นประมาทจากการนําเสนอขา่ว โดยการอบรมฝา่ยขา่ว 

ใหท้ราบถงึแนวทางการนําเสนอขา่ว ขอ้ความและรปูภาพที�ควรกระทาํและสิ�งที�ควรหลกีเลี�ยง พรอ้มกําชบัพนกังาน

ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคนปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั 

 จริยธรรมว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

 บรษิทั มุ่งมั �นที�จะรบัผดิชอบ และสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผูถ้อืหุน้โดยคาํนึงถงึการเจรญิเตบิโตขององคก์ร

อย่างยั �งยนื และใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมอย่างต่อเนื�อง รวมทั �งจะดําเนินการอย่างโปร่งใส ยดึมั �นในคุณธรรม และอยู่ใน

กรอบของกฏหมาย  กรอบนโยบายการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั และการปฎิบตัิต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน มรีะบบ

บญัชทีี�เชื�อถอืได ้ บรษิทัมหีน่วยงานลงทุนสมัพนัธ์เพื�อเป็นช่องทางในการตดิต่อซกัถาม ชี�แจงและใหข้อ้มูลแก่ผูถ้อืหุน้และ  

นกัลงทุนทั �วไป 
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 จริยธรรมว่าด้วยความสมัพนัธก์บัลกูค้า  

บรษิทัมคีวามมุ่งมั �นในการสรา้งความพงึพอใจและความมั �นใจใหก้บัลูกคา้และประชาชน ที�จะไดร้บัผลติภณัฑ์และ

บรกิารที�ด ีมคีุณภาพ ในระดบัราคาที�เหมาะสม โดยยกระดบัมาตรฐานใหสู้งขึ�นอย่างต่อเนื�องและจรงิจงั  รวมทั �งรกัษา

สมัพนัธภาพที�ดแีละยั �งยนื  

บรษิทัจดักจิกรรมเพื�อสร้างสมัพนัธ์กบัลูกคา้ทุกกลุ่มของบรษิทัอย่างต่อเนื�อง ตวัอย่างเช่น ลูกค้ากลุ่มสมาชิก

สิ�งพมิพใ์นเครอื เนื�องจากลกูคา้ประเภทนี�มจีาํนวนมาก หลากหลายตามประเภทสนิคา้ บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัความพงึ

พอใจในผลิตภณัฑ์ของลูกคา้  มกีารส่งแบบสอบถามสํารวจความคดิเหน็ด้านต่างๆได้แก่ เนื�อหา รปูเล่ม เป็นต้น รวมทั �ง

สมนาคณุคนืกาํไรใหล้กูคา้โดยเชญิลูกคา้มาร่วมในกจิกรรมต่างๆ ที�บรษิทัจดัไม่ว่าจะเป็นสมัมนาทางวชิาการ งานออกรา้น

ขายสนิคา้ การส่งชงิรางวลัฯ การรว่มงานประกาศผลรางวลัต่างๆ  ที�บรษิทั จดัขึ�น อาท ิงานคมชดัลกึ อวอรด์  การประกวด

ภาพถ่ายวนัแม่ (A Touch of Love)  กจิกรรมคมชดัลกึ รวมพลงัคนไทย เชยีรน์ักกฬีาไทย ควา้ชยัโอลมิปิค Rio 2016  และ 

การจดัแขง่ขนับาสเกตบอล 3 ON 3 Tournament เป็นตน้  

  

 จริยธรรมว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 

บรษิทั ตระหนักดวี่าทรพัยากรมนุษย์ เป็นสิ�งที�มคีุณค่าที�สุด  และเป็นปจัจยัสําคญัที�นําองคก์รไปสู่ความสําเรจ็   

จงึมุ่งมั �นสง่เสรมิใหพ้นกังานพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง เสรมิสรา้งวฒันธรรม สง่เสรมิสขุภาพทั �งดา้นร่างกายและจติใจ สรา้ง

บรรยากาศการทาํงานที�ด ีสง่เสรมิการทํางานเป็นทมี เพื�อสรา้งความมั �นใจใหพ้นักงาน สนับสนุนใหม้กีารเลอืกตั �งกรรมการ

ลูกจ้างเพื�อเป็นตวัแทนของพนักงานใหม้สี่วนร่วมในการบรหิาร จดัการสวสัดกิารต่างๆ ตามที�กฏหมายกําหนด อกีทั �งเปิด

โอกาสและอํานวยความสะดวกให ้พนักงานสามารถจดัตั �ง “สหภาพแรงงานสื�อสารมวลชนไทย” ตามพรบ.แรงงานสมัพนัธ ์

2518 ได ้ทั �งนี�เพื�อคุม้ครองผลประโยชน์เกี�ยวกบัสภาพการจา้งงาน สง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้งและ

ระหว่างลูกจ้างดว้ยกนั กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัพนักงานไดแ้ก่ กจิกรรมที�ผูบ้รหิารและพนักงานทําบุญใส่บาตรร่วมกนัเดอืน  

ละครั �ง การจดังานปีใหม่ กจิกรรมชมรมต่างๆ เช่น คา่ยอาสาฯ ชมรมดนตร ีชมรมกฬีา  เป็นตน้   

การจดัสวสัดกิารใหพ้นักงาน  บรษิทัใหค้วามสําคญักบัการพฒันาพนักงานและการดูแลในเรื�องของสวสัดกิาร

แรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวสัดกิารให้กบัพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะสั �น บรษิัท 

พจิารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน 

ศกัยภาพ คา่ครองชพี ค่าจา้งเริ�มตน้ของพนักงาน สวสัดกิาร ยงัครอบคลุมถงึการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนสาํรองเลี�ยง

ชพี เงนิช่วยเหลอืบุตร เงนิยมืฉุกเฉิน ค่าเครื�องแต่งกาย ค่ารกัษาพยาบาล เบี�ยเลี�ยง ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง รวมถงึการ

กําหนดแนวปฏบิตัดิา้นแรงงานและสทิธิมนุษยชนต่างๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดและมาตรฐานสากล สทิธกิารจดัตั �ง

คณะกรรมการแรงงานหรอืสหภาพแรงงานของพนกังาน 

 รวมถงึการเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนในเรื�องต่างๆ สว่นผลตอบแทนในระยะยาว

บรษิทั มีการใหส้ทิธิพนักงานซื�อหุน้สามญัของบรษิทัในราคาที�กําหนด (ESOP-Employee Stock Options) โดยออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ       

บรษิทัยอ่ยครั �งที� 2 (NMG-WB)  เมื�อวนัที�15 สงิหาคม 2556 จํานวน 82,387,015 หุน้  ซึ�งมกีําหนดการใช้สทิธทุิกวนัที� 15 

ของเดอืนพฤศจกิายน  และเดอืนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ5 ปี โดยมกีาํหนดการใชส้ทิธคิรั �ง

แรกในวนัที�15 พฤศจกิายน 2556 และกําหนดการใช้สทิธิคร ั �งสุดท้าย  ในวนัที�14 สงิหาคม 2561 ดว้ยอตัราการใช้สทิธ ิ      

1 ใบสําคญัแสดงสทิธิ : 1 หุ้นสามญัใหม่ ราคาในการใช้สทิธิ  1.00 บาทต่อหุ้น รวมถึงบรษิัทได้บันทึกรบัรู้รายการ

ค่าตอบแทนพนักงานเมื�อเกษยีณอายุแล้วเป็นประจําทุกปีโดยเริ�มตั �งแต่ปี 2554  นอกจากนี� บรษิทัใหค้วามสําคญัในเรื�อง   

การป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ อกีทั �งยงัมมีาตรการช่วยเหลอืพนักงานในกรณีการเกดิอุบตัเิหตุขึ�น โดยมกีารทาํประกนัชวีติ

ใหก้บัพนกังานทกุระดบัในบรษิทัรวมถงึมกีารดแูลเกี�ยวกบัเร ื�องสุขภาพอนามยัของพนกังานเป็นประจํา ดงันี� 
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1. จดัทาํประกนัชวีติ (ประกนัอุบตัเิหตุและประกนัชวีติกลุ่มใหก้บัพนกังานทุกระดบั) 

2. มกีารตรวจสขุภาพประจําปี โดยมแีพทย ์และพยาบาล จากโรงพยาบาล เขา้มาทาํการตรวจ 

3. จดัเงนิช่วยเหลอื กรณีพนักงานเจบ็ป่วยรกัษาตวัในโรงพยาบาล 

4. จดัเงนิช่วยเหลอื กรณี บดิา ภรรยา บตุร หรอืตวัพนกังานเองเสยีชวีติ 

ในด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที�ทาํงาน  

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัโดยอบรมและรณรงคส์รา้งจติสาํนึกและความตระหนักต่อการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการ

ทํางานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2559 ที�ผ่านมา ไม่มกีารเกดิอุบตัเิหตุ 

และการลาเจบ็ป่วยจากการทาํงาน เนื�องจากลกัษณะการทาํงานของบรษิทัเป็นการปฏบิตังิานในสาํนักงานเป็นส่วนใหญ่ และ

ทางบรษิทั ไดใ้หค้วามสําคญักบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มกีารดแูลอุปกรณ์เครื�องมอืเครื�องใชร้วมถงึสถานประกอบการ

ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านและมคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ 

  

ในด้านการพฒันาคณุภาพของพนักงาน  

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัในเรื�องการพฒันาศกัยภาพของพนักงานในทุกระดบั โดยมกีารจดัการอบรมใหก้บัพนักงาน

ทั �งจดัอบรมภายในบรษิทั อาทิเช่น การจดัอบรมหลักสูตร จรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิและข้อพงึปฏิบตัิในการทํางาน  

(Code  of Conduct)  และจดัใหไ้ปอบรมกบัสถาบนัหรอืหน่วยงานภายนอก เพื�อเป็นการพฒันาศกัยภาพของพนักงานให้

สามารถนําความรูท้ี�ไดม้าพฒันารปูแบบการทาํงานใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึ�นโดยการอบรมพนักงานนั �น บรษิทักาํหนดใหม้ี

การอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ�งกาํหนดใหบ้รษิทัที�มีจํานวนพนักงาน

มากกวา่ 100 คนขึ�นไป ตอ้งจดัใหพ้นกังานไดร้บัการอบรมในอตัราส่วน 50% ของพนักงานทั �งหมด และต้องยื�นเรื�องรบัรอง

หลกัสตูรการอบรมต่อกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ซึ�งบรษิทั ไดถ้อืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั สาํหรบัการจดัฝึกอบรมใหก้บัพนักงาน

ของบรษิทั 

ในปี2559  บรษิทัจดัการอบรมใหก้บัพนักงานคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 65 ของพนักงานทั �งหมด 528 คน โดยเป็นการ

จดัส่งไปอบรมกบัสถาบนัหรอืหน่วยงานภายนอก คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 1 และการจดัอบรมภายในบรษิทัรอ้ยละ 99    

 

ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน   

บรษิทัไดก้ําหนดหลกัการในคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ และขอ้พงึปฏบิตัใินการทํางาน (Code of Conduct) ว่าจะปฏบิตั ิ  

ต่อพนักงานทุกคนดว้ยความสุภาพ  ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปจัเจกชน  และศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษย์ และพนักงาน

จะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ที�เป็นการละเมดิหรอืคกุคามไมว่่าจะทางวาจา หรอืการกระทาํต่อผูอ้ ื�นบนพื�นฐานของเชื�อชาต ิเพศ 

ศาสนา อายุ ความพกิารทางรา่งกายและจติใจ 

ในปีที�ผ่านมา ไม่มีข้อพพิาทฟ้องร้องระหว่างบรษิทัและพนักงานและได้รบัความร่วมมือจากสหภาพแรงงานใน      

การช่วยประชาสมัพนัธ์และสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งพนกังานกบัองคก์ร 
 

 จริยธรรมว่าด้วยความสมัพนัธก์บัคู่ค้า   

 บริษัทคํานึงถึงความเสมอภาคและความซื�อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า            

โดยพงึปฏิบตัิตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครดั และมีจรรยาบรรณที�ดใีนการดําเนินธุรกิจ จึงได้กําหนด     

แนวทางปฏบิตัไิวด้งัต่อไปนี� 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทั รบัหรอืเรยีกรอ้งผลประโยชน์หรอืเสนอหรอืจ่ายผลประโยชน์ๆที�ไม่สุจรติ

ในทางการคา้กบัคูค่า้ 

2. ปฏบิตัติามกฎหมายและกตกิาต่างๆ อยา่งเคร่งครดั   

3. มหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้ 



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
 

 

 

 

  
105 

 
  

4. ปฏิบตัิตามเงื�อนไขต่างๆ ที�มตี่อคู่ค้าอย่างเคร่งครดั  กรณีที�ไม่สามารถปฏิบตัติามเง ื�อนไขได้จะรบีแจ้งใหคู้่คา้ทราบ

ล่วงหน้าเพื�อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปญัหา โดยใชห้ลกัการของความสมเหตุสมผล 

5. ใหข้อ้มลูที�เป็นจรงิและถูกตอ้ง 

6. สนบัสนุนและรว่มมอืกบัคูค่า้ในการผลติสนิคา้ที�มคีณุภาพและไดม้าตรฐาน 

7. สนบัสนุนและรว่มมอืกบัคูค่า้ในการผลติสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ เพื�อสนองตอบความตอ้งการขอลกูคา้ที�มกีารเปลี�ยนแปลง

อยูต่ลอดเวลา  

8. รกัษาความลบัของคูค่า้ ไม่นําขอ้มลูมาใชเ้พื�อประโยชน์ตนเองและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งโดยมชิอบ 
 

 บรษิทัคาํนึงถงึความสมัพนัธ์กบัคูค่า้มาโดยตลอด  อาท ิความรว่มมอืกบัคูค่า้ ในดา้นการรบับรกิารขนส่งสิ�งพมิพข์อง

คูค่า้กระจายตามจุดต่างๆ  ที�ดาํเนินงานโดยบรษิทั เอน็เอม็แอล จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัยอ่ยในการใชท้รพัยากรของแต่ละฝา่ย

ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุโดยในรอบปีที�ผา่นมาบรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทใดๆเกี�ยวกบัคูค่า้    

 

สาํหรบัเกณฑใ์นการคดัเลอืกคูค่า้ มดีงันี� 

1.  มปีระวตัทิางการเงนิที�เชื�อถอืได ้และมศีกัยภาพที�จะเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทั ไดใ้นระยะยาว 

2.  ผลติ หรอืจําหน่ายสนิคา้ที�มคีุณภาพตรงกบัความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ 

3. ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการสง่เสรมิการขาย และการใหบ้รกิารหลงัการขายแกล่กูคา้ 

 จริยธรรมว่าด้วยความสมัพนัธก์บัคู่แข่งทางการค้า  

ในส่วนธุรกิจที�เป็นการแข่งขนับรษิัทจะยึดถือกตกิา  ของการแข่งขนัที�ด ีและจะยดึถอืแนวทางปฏบิตัทิี�ดแีละ    

เป็นธรรม รวมทั �งการสรา้งพนัธมติรทางการคา้ ดงันี� 

1. ประพฤตปิฏบิตัติามกรอบกตกิาของการแขง่ขนัที�ด ีซึ�งเป็นที�ยอมรบัโดยทั �วกนั     

2. ไม่ทาํลายชื�อเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวใหร้า้ยโดยปราศจากความจรงิ หลกีเลี�ยงวธิกีารไม่สจุรติ  เพื�อทาํลาย

คูแ่ขง่ขนั                                 

3. ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารที�ไม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสนิจา้งใหแ้ก่

พนกังานของคูแ่ข่ง เป็นตน้  

โดยในรอบปีที�ผ่านมาบริษทัไม่มข้ีอพิพาทใดๆ เกี�ยวกบัคู่แข่งทางการค้า 

 จริยธรรมว่าด้วยความสมัพนัธก์บัเจ้าหนี�  

บรษิทัคาํนึงถงึความเสมอภาค และความซื�อสตัยต์่อเจ้าหนี�ทางการคา้และการปฏบิตัติามพนัธะสญัญาในการกูย้มื

เงนิจากธนาคาร สถาบนัการเงนิ รวมถงึการชําระคา่สนิคา้บรกิารเงนิตน้และดอกเบี�ยจ่าย ดงันั �นจงึกาํหนดแนวทางปฏบิตัทิี�ด ี

และเป็นธรรมดงันี� 

1. รกัษาดแูลและปฏบิตัติามเง ื�อนไขที�มีต่อเจ้าหนี�โดยเคร่งครดั ทั �งในแง่การชําระคนืการดูแลหลักทรพัย์คํ�าประกนั และ

เงื�อนไขอื�นๆ รวมทั �งไม่ใชเ้งนิทุนที�ไดจ้ากการกูย้มืเงนิไปในทางที�ขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงที�ทาํกบัผูใ้หกู้ย้มืเงนิ        

2. รายงานฐานะทางการเงนิของบรษิทั ที�เป็นจรงิและถูกตอ้ง แก่เจา้หนี�ดว้ยความซื�อสตัย ์                            

3. รายงานเจา้หนี�ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัในสญัญา และรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขปญัหาดงักล่าว 

บรษิทัไดร้บัการสนับสนุน วงเงนิสนิเชื�อรวมจากหลายธนาคาร ซึ�งมสีมัพนัธท์างการคา้กบับรษิทัมายาวนานและจดั

ชั �นใหบ้รษิทัเป็นลกูคา้ชั �นด ี บรษิทัไดป้ฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้กาํหนดตามสญัญาอยา่งครบถว้น  

โดยในรอบปีที�ผ่านมา บริษทัไม่มข้ีอพิพาทใดๆ เกี�ยวกบัเจ้าหนี�การค้าและสถาบนัการเงิน 
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 จริยธรรมว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม 

บรษิทัสง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน เพื�อปลกูฝงัจติสาํนกึเกี�ยวกบัการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและการใชท้รพัยากร

อย่างรูคุ้ณค่าและมปีระสทิธิภาพ ผ่านกระบวนการสื�อสารภายในบรษิทัและส่งเสรมิใหพ้นักงานมสี่วนรว่มในกิจกรรมรณรงค์    

ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน  กิจกรรม 5 ส. พรอ้มทั �งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วม    

กจิกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดแูลรกัษาสิ�งแวดลอ้ม อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและพลงังานที�บรษิทัจดัขึ�น  

ในฐานะของผูผ้ลติสื�อครบวงจร มคีวามห่วงใยถงึคุณภาพชวีติและการบรโิภคข่าวสารของคนไทย จงึใหค้วามสาํคญั

อย่างยิ�งในเรื�องของการเสนอข่าวสารที�มีคุณภาพและมปีระโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม รวมถงึการมสี่วนร่วมในการพฒันา

สงัคมไทยเพื�อความเป็นอยู่ที�ดขีึ�น  นอกจากนั �นยงัมคีวามห่วงใยและใส่ใจต่อสิ�งแวดล้อมในฐานะที�เป็นผูป้ระกอบการรายหนึ�ง   

ในประเทศไทย ในรอบปี2559 บรษิทัมกีจิกรรมสง่เสรมิสงัคมเกอืบทกุดา้น (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อกิจกรรมเพื�อสงัคมหน้า 121)   

ในฐานะที�บรษิทัทาํธุรกจิดา้นสื�อ กจิกรรมทางธุรกจิและสงัคมของบรษิทัตอ้งตดิต่อพบปะกบัประชาชนกลุ่มต่างๆ  อยู่

แลว้ บรษิทัจงึมโีอกาสการรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ผ่านทางพนักงานที�ตดิต่อกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีดา้นตา่งๆ  และจาก

การพบปะของผูบ้รหิาร  กรรมการ  ที�ไดม้โีอกาสพบปะกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ต่างๆ  อยา่งต่อเนื�องและบรษิทัมรีะบบ call center  

ในการรบัเรื�องรอ้งเรยีน  พรอ้มประสานแกไ้ขปญัหาดา้นบรกิาร และประสานงานดา้นอื�นๆ  ภายในบรษิทัเป็นประจาํ บรษิทั 

ไดด้าํเนินการปรบัปรุงเรื�องต่างๆ  ตามขอ้รอ้งเรยีนนั �นอยา่งสมํ�าเสมอ  

 

 การแจ้งเรื�องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ   

 บรษิทัส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานของบรษิทัดาํเนินธุรกจิดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส ยุตธิรรม และสามารถ

ตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีและคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิฯ  ของบรษิทัและจดัใหม้ชี่องทางการแสดง

ความเหน็ การแจง้ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ โดยบรษิทัเปิดโอกาสใหพ้นักงานบรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถ

รอ้งเรยีน  แสดงความเหน็และแจง้เบาะแสเกี�ยวกบัเร ื�องต่างๆ  โดยสง่ถงึคณะกรรมการตรวจสอบและผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบ

ภายในได้ในช่องทาง E-mail audit_nmg@nationgroup.com หรือส่งไปรษณีย์มายังที�อยู่บริษัท/ยื�นส่ง โดยตรงที�         

บรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เลขที� 1858/121-122,124-128 ชั �น 28-31 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา     

เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 

กระบวนการดาํเนินการเมื�อได้รบัข้อร้องเรียน  

• ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรยีนและตรวจสอบข้อมูลเบื�องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด            

จะรวบรวมหลกัฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร เพื�อแต่งตั �งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่าย

ทรพัยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน  และรายงานผลพรอ้มทั �งมาตรการดําเนินการกบัผู้กระทําผดิ 

เพื�อเสนอต่อประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
 

• มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน  คณะกรรมการตรวจสอบ จะพจิารณาใหค้วามเป็นธรรมและปกป้องผูร้อ้งเรยีน ผูร้บั

เรื�องรอ้งเรยีน ผูถ้กูรอ้งเรยีน และผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งในการดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ รวมทั �งต้องเกบ็ขอ้มูลที�

เกี�ยวขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าที�จาํเป็น โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง  
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4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

คณะกรรมการไดด้แูลใหบ้รษิทั เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั  ทั �งขอ้มลูทางการเงนิ  และขอ้มูลที�มใิช่

ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้รวมทั �งเป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบยีบต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งผ่านช่องทางที�เข้าถงึขอ้มูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบรษิทั ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล ของ   

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

บริษัทกําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  ทุกครั �งที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์           

ให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ            

ตลาดหลกัทรพัยฯ์  และสําเนาให้เลขานุการบรษิัทเก็บรกัษาและในเดอืนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บรหิารจะ

รายงานขอ้มลูการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั �ง   

 บรษิทัเลง็เหน็ความสําคญัของการรกัษาขอ้มูลที�เป็นความลบัและหรอืขอ้มลูภายในกลุ่มบรษิทั จงึไดอ้อกนโยบาย  

“ การใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั” กําหนดใหก้รรมการ  ผูบ้รหิาร  เจ้าหน้าที� และพนักงานของกลุ่มบรษิทัตอ้งรกัษาขอ้มูล

ภายในกลุ่มบรษิทัเป็นความลบั เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั �น  เป็นไปเพื�อผลประโยชน์ ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัหา้ม  

ขาย ซื�อ โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยขอ้มูลที�เป็นความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายในของกลุ่มบรษิทัและ/หรอื  

การเขา้ทาํรายการใดๆ ในทางที�อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกลุ่มบรษิทัไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม  

ในรอบปีที�ผ่านมา บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัทั �งข้อมูลทางการเงนิ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

โปร่งใสและเป็นไปตามเกณฑ์ที�สํานักงานกลต.และตลาดหลักทรพัย์ฯกําหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ         

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัในรายงานประจาํปี 2559 บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี�  

1. วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และคณุคา่ขององคก์ร 

2. รายชื�อกรรมการพรอ้มประวตักิารทาํงาน  การศกึษา ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร  การดาํรงตําแหน่ง   

    กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนการถอืหุน้ในบรษิทั  

3. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้  

4.  ปจัจยัความเสี�ยง  

5.  นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการและการปฏบิตัติามนโยบาย 

6.  คา่ตอบแทนกรรมการและ จาํนวนครั �งที�กรรมการแต่ละคนเขา้รว่มประชุมกรรมการ 

7.  การทาํหน้าที�ในปีที�ผา่นมาของคณะกรรมการและประวตักิารอบรมของกรรมการ  

8.  การทาํหน้าที�ในปีที�ผา่นมาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.  นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

10. คา่ตอบแทนการทาํหน้าที�กรรมการ และการทาํหน้าที�อื�นใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ย  

11. รายงานการดาํเนินงานประจาํปีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

12. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิที�มเีนื�อหาตามที�กาํหนด  

     ซึ�งมปีระธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าที�บรหิารลงนามรบัรอง 

13. คาํอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิของผูบ้รหิาร  

14. รายงานทางการเงนิที�มขีอ้มลูถกูต้อง ครบถว้น เป็นจรงิตามมาตรฐานบญัช ี

15. งบการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทั 
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บริษทัได้เปิดเผยข้อมลูเพิ�มเติมต่อไปนี�ในเวบ็ไซต ์www.nationgroup.com   

1. บทบาทอาํนาจหน้าที�ของกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย  ประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  

2.  นโยบายระหวา่งกนั  

3.  คูม่อืจรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการทาํงาน (Code of Conduct) 

4.  นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ  

5.  กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.  กฎบตัรของฝา่ยตรวจสอบภายใน 

7.  งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี   

8.  รายงานประจาํปี 

9.   นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

10. นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

11. การควบคมุภายใน 

12. ขอ้บงัคบับรษิทั 

13. นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น 

 หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์

หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ทําหน้าที�ติดต่อสื�อสารกบันักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั �งนักวิเคราะห์อย่าง       

เท่าเทียมและเป็นธรรม ตอบคําถามเกี�ยวกบับรษิัท  และการดําเนินงานของบรษิัทแก่นักลงทุนตามที�ส่งคําถามผ่าน         

ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัหรอืโทรศพัท์ หรอืช่องทางอื�นๆ เพื�อสรา้งสมัพนัธ์อนัดรีะหวา่งบรษิัท กบัผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุนสถาบนั     

ผูล้งทุนทั �วไป นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ และภาครฐัที�เกี�ยวขอ้งอย่างเท่าเทยีมกนั โดยบรษิทัใหค้วามสาํคญั กบัการเผยแพร่

ขอ้มลูที�สาํคญัของบรษิทัในปี 2559 ดงันี� 

• เสนอขา่วถงึฐานะการเงนิของบรษิทั ในสื �อหนังสอืพมิพ ์และทางเวบ็ไซต ์จํานวน 4 ครั �ง  

โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์ ดงันี� 

ที�อยู่บรษิทั : 1858/121-122,124-128 ชั �น 28-31 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 

โทรศพัท ์ : 02-338-3289-90 

Email : investor@nationgroup.com 

Website : http://www.nationgroup.com 

 ฝ่ายเลขานุการบริษทั  

  บรษิทัให้ความสําคญักบัการปฏบิตัติามขอ้กําหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยผ่าน     

การพจิารณาตรวจสอบตามขั �นตอน คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั �งนางสาวมัธยา โอสถานนท์ เป็นเลขานุการบรษิัท        

เมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2556 ซึ�งมหีน้าที�ในการช่วยเหลอืประธานกรรมการ  ในการกํากบัดูแลใหก้ารดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที�ตามที�

กฏหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกําหนดไว ้ ตลอดจนมหีน้าที�ในการจดัเตรยีมเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ใหเ้พยีงพอต่อการพจิารณาและตดัสนิใจของคณะกรรมการ บนัทกึรายงานการประชุมอยา่งรดักุมถูกตอ้ง เพื�อแสดงใหเ้หน็ว่า

คณะกรรมการได้พจิารณาเรื�องต่างๆ ที�นําเสนออย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ซื�อสตัย์สุจรติและมีความรบัผดิชอบโดยใช้

วจิารณญาณเยี�ยงวญิ�ชูน ที�ประกอบธุรกจินั �นพงึกระทาํในสถานการณ์เดยีวกนั  

 อกีทั �ง มหีน้าที�ในการเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมผู้ถอืหุน้ รายงานการมสี่วนได้เสยีและรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของกรรมการ และ
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ผูบ้รหิาร ตลอดจนดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ   ประสานงานกบัฝ่ายบรหิารใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการ  

ซึ�งเลขานุการบรษิทัไดป้ฏบิตัหิน้าที�ตามกรอบอย่างครบถว้นแลว้  

 
 

5) ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญ  ในการกํากับดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการม ี          

ความรบัผดิชอบ ต่อผลการปฏบิตัหิน้าที�ต่อผูถ้อืหุน้  และเป็นอสิระจากฝา่ยจดัการ ดงันั �นคณะกรรมการบรษิทั จงึประกอบ

ไป    ด้วยบุคคล ที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ ที�หลากหลายประกอบดว้ยทกัษะ  ดา้นธุรกจิ ดา้นบญัชกีารเงนิ ดา้นการ

จดัการ   ดา้นการตลาด  ดา้นกลยทุธ์  และดา้นกฎหมาย   

คณะกรรมการไดก้าํหนดบทบาทหน้าที� ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที�บรหิารไว้อย่างชดัเจน เพื�อให้กรรมการมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพื�อประโยชน์สูงสุดของ   

บรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม  รวมทั �งมกีระบวนการในการตดิตามและกํากบัดูแลใหก้ารดําเนินกจิการของบรษิทัเป็นไปตาม

กฏหมายและอยูบ่นจรยิธรรมทางธุรกจิที�คณะกรรมการกาํหนด  

คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัิ ให้ความเหน็ชอบ ในเรื�องที�สําคญัเกี�ยวกับการดําเนินงานของบรษิทัไดแ้ก ่    

แผนธุรกจิ งบประมาณการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และกลยทุธ์ทางธรุกจิ ที�ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารเป็นผูนํ้าเสนอ 

รวมทั �งการตดิตามดูแลใหด้ําเนินงานเป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์และแผนงานที�กําหนดไว้ตลอดจนการทบทวนวสิยัทศัน์   

และพนัธกจิของบรษิทั จะมกีารพจิารณาเป็นประจาํทกุปี   

บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมบีทบาทหน้าที�เป็นประธานที�ประชุม ควบคมุ ดแูล จดัสรรเวลาในแต่ละวาระ สาํหรบัใหก้รรมการ

ที�จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที�สําคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี�ขาดในกรณีที�ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝา่ยเท่ากนั และรบัผดิชอบในฐานะผูนํ้าของคณะกรรมการ    

ในการวางกรอบ และ ตดิตามดแูลการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการขององคก์ร และเป็นประธานการประชุมผูถ้อืหุน้

ประจําปีของบรษิทั 

 การถ่วงดลุของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

ในปี 2559 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9  คน  เป็นกรรมการอสิระจํานวน 3 

คน กรรมการที�เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จํานวน 5 คน กรรมการที�ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน บร ิษัทมี

คณะกรรมการอสิระและกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั �งคณะทาํใหเ้กดิการถ่วงดลุอาํนาจและ

การสอบทาน   

กรรมการอสิระจํานวน 3 คนนี� มคีุณสมบตัคิรบถว้น  ตามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึ�งไดผ้่านความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการแล้ว  และเป็นไปตามขอ้กําหนดในปี2551 ของสํานักงานก.ล.ต.   กรรมการอสิระจํานวน 3 คนดํารง

ตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 2  คน    

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัของกรรมการและผู้บริหาร 

ตามข้อบงัคบัของบรษิัท กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทุกปี บรษิทัสามารถแต่งตั �ง

กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่ง  ตามวาระกลับเขา้ดํารงตําแหน่ง ต่อไปอกีวาระหนึ�งได ้ โดยบรษิัท มิได้มขีอ้กําหนด    
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เรื�องจาํนวนวาระ ที�จะดาํรงตาํแหน่งตดิต่อกนัไดน้านที�สดุ  ของกรรมการไวต้ามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต.  และบรษิทั

ไดก้ําหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการบรษิทัทุกคน ดํารงตําแหน่งในบรษิทัที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ ไดไ้ม่เกิน 5 

บรษิทั กรรมการของบรษิทัจะไม่เป็นกรรมการในบรษิทัที�เป็นคูแ่ข่ง  หรอืมผีลประโยชน์ขดัแยง้ทางธุรกจิกบับริษทั  และ

เปิดเผยรายชื�อ ประเภทธุรกจิ และตาํแหน่งที�กรรมการของบรษิทัไปดาํรงตาํแหน่งไวใ้นทะเบยีนประวตักิรรมการ ในปี 2559 

ไม่มกีรรมการของบรษิทัทา่นใด ดาํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 5 บรษิทั  

บรษิทัไม่มีนโยบายให้ผู้บรหิารระดบัสูงไปดํารงตําแหน่งในบรษิัทอื�น  ยกเว้นบรษิทัย่อยและ บรษิทัร่วม และให้

รายงานการดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�น ของผูบ้รหิารระดบัสงูไวใ้นแบบรายงาน 56-1  

หน่วยงานกาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit)   

บริษัทมีหน่วยงานต่างๆ  ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท และข้อบงัคบัของหน่วยงานที�  

เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ฝ่ายเลขานุการบรษิทั  ดูแลตดิตามให้มีการปฏิบตัติามขอ้กําหนด ของตลท.และก.ล.ต. และกฏหมายที�

เกี�ยวข้อง ฝ่ายกฏหมายดูแลตดิตามใหม้กีารปฏบิตังิานเป็นไปตามกฏหมายที�เกี�ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจและฝ่าย

ตรวจสอบภายใน สอบทานความเพยีงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื�อพฒันาและปรบัปรุงระบบการ

ควบคมุภายในขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�น 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัแต่งตั �งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อช่วยกลั �นกรองรายละเอยีดโดยกําหนดคุณสมบตัแิละขอบเขต

ความรบัผดิชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปจัจุบนับริษทัมีคณะกรรมการชุดย่อย คอื คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบรหิาร โดยรายละเอยีดเกี�ยวกบับทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบอยู่ในขอ้ 9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้เห็นความสําคญัในเรื�องนี�  จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ที�ห้ามกรรมการ  

ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัประกอบธุรกจิที�แข่งขนักบับรษิทั  หลีกเลี�ยงการทํารายการที�เกี�ยวโยงกบัตนเอง ที�อาจ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั หากมคีวามจาํเป็นตอ้งทาํรายการดงักล่าวคณะกรรมการจะดแูลใหก้ารทํา

รายการนั �นมคีวามโปรง่ใส เที�ยงธรรม พจิารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ เสมอืนกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอก  

ทั �งนี�กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานที�มสี่วนไดเ้สยี ในรายการนั �นจะไม่มสี่วนในการพจิารณาอนุมตั ิรวมทั �งจดัให ้    

มกีารปฏบิัติตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯอย่างเคร่งครดั สําหรบัรายการระหว่างกนัของบรษิัท บรษิทัย่อยและ

บริษัทร่วมในปี 2559 ได้เสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัทรบัทราบแล้วเมื�อ             

เดอืนกุมภาพนัธ์ 2560  และบรษิทัไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดของรายการ คู่สญัญา เหตุผล/ความจําเป็น ไวใ้นรายงานประจําปี 

และแบบ (56-1) แลว้ 

การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดไวล้่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั �งและมกีารประชุมพเิศษ

เพิ�มตามความจําเป็น โดยมกีารกาํหนดวาระการประชุมชดัเจน ล่วงหน้า และมวีาระการตดิตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  

ซึ�งเลขานุการบรษิทัจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม  ตามวาระที�ผ่านการพจิารณาร่วมกนัของประธานกรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที�บรหิาร พรอ้มเอกสารประกอบวาระการประชุมใหค้ณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา    

7 วนั เพื�อใหค้ณะกรรมการไดศ้กึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม   หากกรรมการท่านใดตอ้งการเสนอเรื�องเขา้

เป็นวาระการประชุมหรอืประสงคใ์หฝ้า่ยบรหิารรายงานความคบืหน้าเรื�องใดเรื�องหนึ�งเป็นการเฉพาะ กส็ามารถแจ้งความ

ประสงคไ์ดท้ี�ประธานกรรมการ หรอืเลขานุการบรษิทั  
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โดยปกตกิารประชุมกรรมการแต่ละคร ั �งใชเ้วลา 3-4 ชั �วโมง ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่าน

สามารถอภปิรายแสดงความคดิเหน็ และขอ้สงัเกตอย่างอสิระ คณะกรรมการเหน็วา่เพื�อป้องกนัขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทั

รั �วไหลโดยไม่มเีจตนา จงึใหฝ้า่ยบรหิารรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัในการประชุมเดอืนใดที�ไม่มกีารประชุมก็ไม่ต้อง

รายงาน กรรมการอสิระและกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิารไดม้กีารพบปะหรอืตดิต่อเพื�อแลกเปลี�ยนความคดิเหน็เกี�ยวกบัปญัหา

ต่างๆในการบรหิาร โดยไม่มฝีา่ยจดัการรว่มอยูด่ว้ยเป็นประจาํในทุกไตรมาส หากมปีระเดน็ที�เป็นขอ้สงัเกตห่วงใย กจ็ะแจง้

ขอ้กงัวลหรอืขอ้หว่งใยนั �น ต่อฝา่ยจดัการเพื�อดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขอย่างต่อเนื�อง  

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง เพื�อใหค้ณะกรรมการไดพ้จิารณาทบทวนผลงานปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานระหว่างปีที�ผ่าน

มา  เพื�อใหนํ้ามาปรบัปรงุและพฒันาการปฏบิตังิาน   

ในปี 2559 สบืเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงกรรมการใหม่ที�เพิ�งเขา้รบัตําแหน่งจํานวน 8 ท่าน เมื�อวนัที� 7 พฤศจกิายน 

2559 ตามมตทิี�ประชุมวสิามญัผุถ้อืหุน้คร ั �งที� 1/2559  ดงันั �นจงึยกเวน้การประเมนิคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรรมการ

ตรวจสอบ  

ค่าตอบแทนกรรมการ    

บริษัทกําหนดนโยบาย ค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกับ

อุตสาหกรรม  สูงเพยีงพอที�จะดงึดดูและรกัษากรรมการที�มีคุณสมบตัติามที�ต้องการ โดยไดร้บัค่าตอบแทนที�เหมาะสมกบั

หน้าที�และความรบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมายเพิ�มขึ�น  

สาํหรบัหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาผลการดาํเนินงาน  ของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบาย

ที�คณะกรรมการกําหนดซึ�งเชื�อมโยงกบัการดําเนินงานของบรษิทัและผลการปฏบิัตงิาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้

คณะกรรมการบรหิารเป็นผูพ้จิารณาคา่ตอบแทน  ที�เหมาะสมใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

จาํนวนค่าตอบแทนในปี 2559 ซึ�งบรษิทัไดจ้่ายใหแ้กก่รรมการ มรีายละเอยีดดงันี�  

ตาํแหน่ง 
อตัราค่าตอบแทน 

ต่อท่าน ปี 2558 

อตัราค่าตอบแทน 

ต่อท่าน ปี 2559 ( ปีที�เสนอ ) 

ประธานกรรมการ 400,000 400,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 400,000 

กรรมการตรวจสอบ 300,000 300,000 

กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร 200,000 200,000 

กรรมการบรหิาร 200,000 200,000 

        หมายเหตุ : การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ จะเป็นไปตามอตัราค่าตอบแทนประจาํปี 2559 ที�ไดร้บัอนุมตัจิากมตทิี�ประชุมสามญัประจาํปี 2559                          

                            ของบรษิทั เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2559 ที�อนุมตัใิหบ้รษิทัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  โดยแบง่จ่ายเป็นรายไตรมาส 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการเขา้ใหม่ทุกคนจะไดร้บัการปฐมนิเทศเบื�องต้น จากประธานกรรมการ เกี�ยวกบัลกัษณะการดําเนินธุรกจิ 

ประวตัิและความเป็นมาของบรษิทั ที�ตั �งสํานักงานและสาขา วฒันธรรมองค์กร พร้อมรบัคําชี�แจงจากประธานเจ้าหน้าที�

บรหิารและเลขานุการบรษิทั เกี�ยวกบัโครงสรา้งองค์กร นโยบายการกํากบัดูแลกจิการ ระบบการควบคุมภายใน พรอ้ม

เอกสารประกอบ 
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คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพใน        

การปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทั   มนีโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการเขา้รว่มสมัมนาและเขา้รว่มอบรมหลกัสตูรต่างๆ 

ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืสถาบนัอื�นๆ   ไม่ว่าจะเป็น

การพฒันาในส่วนของหน้าที�และความรบัผดิชอบของกรรมการ หรอืแนวทางการบรหิารจดัการแนวใหม่  เพื�อใหก้รรมการ 

ทุกคนมกีารพฒันา และปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื�อง รวมถึงการนําความรูต่้างๆ มาปรบัใช้อย่างเหมาะสมเพื�อให ้   

มกีารปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื�อง และนําความรู้มาใช้ประโยชน์กบับริษัทต่อไปและในปี 2559 ได้สนับสนุน

กรรมการเขา้รว่มอมรม ดงันี� 
 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง หลกัสตูรที�อบรมปี 2559 

นางพิจิตรา   มหาพล กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

1. Anti-Corruption The Practic Guide (ACPG) ปี2559 

2. New Auditor's Report : What's in it for you ? 

    ครั �งที�54/2559 

3. Audit Committee Forum  Stay on course :  

   Impairment of assets  ครั �งที� 55/2559 

นางสาวนราวดี  วนิชวฒันะ  กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

1. Audit Committee Forum  Stay on course : 

   Impairment of assets ครั �งที� 55/2559 

2. หลกัสตูร อบรมการตรวจสอบภายใน ปี2557 

นายสพุจน์   เพียรศิริ                กรรมการบริษทัและ

กรรมการบริหาร 

1. ทาํความเข้าใจร่าง TFRS9, TAS32, TFRS7, TFRIC16  

    และTFRIC19. รุ่นที 2/2559 

2. การจดัทาํงบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบติั) 

3. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที�12(TAS) , ภาษีเงินได-้  

    (ปรบัปรงุปี 2557) 

 

แผนการสืบทอดงาน 

  คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององคก์รจะสะทอ้นออกมาจาก พนักงานผูป้ฏบิตัิงาน ความเจรญิเตบิโตที�ย ั �งยนื

ของบริษัท ขึ�นอยู่กับการสร้างบุคคลากรที�มีความสามารถเพื�อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั �ง รวมถึง

วฒันธรรมที�ดงีามขององคก์ร ต่อไปจากรุน่สู่รุ่น จงึไดม้อบนโยบายใหฝ้า่ยบรหิาร ใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารและ การพฒันา

ทรพัยากรบคุคล อยา่งมปีระสทิธภิาพ มทีศิทาง เพื�อบรรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และคา่นิยมขององคก์ร 

บริษัท มีการคัดเลือกบุคลากรที�จะเข้ามารบัผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารที�สําคญัทุกระดบัให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและโปร่งใส เพื�อให้มั �นใจว่าบรษิทั ไดผ้ ูบ้รหิารที�มีความเป็นมอือาชพี มีความเป็นกลาง ไม่มสี่วนเกี�ยวขอ้งกบั

การเมอืง มคีวามเขา้ใจในวฒันธรรม และจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกจิสื�อของบรษิทัเป็นอย่างด ีทั �งนี� บรษิทัมกีารกาํหนด

แผนสบืทอดงาน ดงันี� 

1. ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

เมื�อตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบั ประธานเจา้หน้าที�บรหิารว่างลงหรอืผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ในตาํแหน่ง

ได ้บรษิัทจะมรีะบบการใหผู้บ้รหิารในระดบัใกลเ้คยีง หรอืระดบัรองเป็นผูร้กัษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมกีารสรรหาและ

คดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที�บรษิัท กําหนด และต้องเป็นผู้ที�มีว ิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร โดยการพจิารณาของคณะกรรมการทั �งคณะ เพื�อนําเสนอประธาน

กรรมการเป็นผูเ้สนอรายชื�อบุคคลที�สมควร เป็นกรรมการต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
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2. ผู้อาํนวยการ 

 เมื�อตาํแหน่งระดบัผูบ้รหิารตั �งแตผู่อ้าํนวยการขึ�นไปว่างลง หรอืผูอ้ยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ในตําแหน่งได ้

บรษิทัมกีารวางแผนการสบืทอดตาํแหน่งดงันี�  

1.วเิคราะหส์ถานการณ์การประกอบธุรกจิของบรษิทั ในดา้นกลยทุธ์ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตวั 

2.ประเมนิความพรอ้มของกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบรษิทัทั �งในระยะสั �นและระยะยาว 

3.กาํหนดแผนสรา้งความพรอ้มของกาํลงัคน โดยพฒันาพนกังานหรอืสรรหาพนกังานเพื�อเตรยีมทดแทนคนที�ลาออก 

4.สรา้งแผนสรรหาพนักงานและพฒันาฝึกอบรมไวล้่วงหน้า ก่อนพนกังานจะเกษยีณหรอืลาออกก่อนเวลา 

5.  กําหนดความสามารถ ซึ�งหมายถงึ ความรู ้ทกัษะ บุคลกิภาพ และทศันคตทิี�พงึปรารถนาของพนกังานในตาํแหน่ง  

นั �นๆ และจดัทาํแผนพฒันาเป็นรายบุคคล 

6.  คดัเลอืก ประเมนิผลงาน และประเมนิศกัยภาพของพนักงานเพื�อพจิารณาความเหมาะสม 

7.  ใชเ้ครื�องมอื KPI ในการทดสอบและประเมนิบคุลากร เพื�อวเิคราะห์ศกัยภาพของพนกังาน 

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีการแต่งตั �งคณะกรรมการชุดย่อยทั �งสิ�น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรหิาร โดยมกีารกาํหนดอาํนาจหน้าที�ไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัต่อไปนี� 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit Committee) 

กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รบัการแต่งตั �งจากคณะกรรมการหรอืผู้ถือหุ้น   

สามารถใช้ดุลพนิิจของตนเองอย่างเป็นอสิระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรูค้วามชํานาญ

ทางการบญัชหีรอืการจดัการดา้นการเงนิที�เกี�ยวขอ้งตามขอ้กําหนดตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที�สามารถอ่านและเขา้ใจพื�นฐานของ

งบการเงนิ 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงันี� 

ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง คณุสมบติั 

1 นางพิจิตรา มหาพล ประธานกรรการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบญัชีการเงิน 

2 นางสาวนราวดี วนิชวฒันะ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบญัชีการเงิน 

3 นายศภุพงศ ์สุขสภา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบญัชีการเงิน 

บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิ (รายไตรมาสและประจําปี) ที�ถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งของบรษิทั

อยา่งเพยีงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที�เหมาะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ รวมทั �ง

พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั �ง โยกยา้ย    

เลกิจา้ง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอื�นใด ที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการประเมนิความเสี�ยงการบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสมเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ 

4. สอบทานให้บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรพัย์ หรือ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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5. พจิารณาคดัเลอืกเพื�อเสนอแต่งตั �งบุคคลที�มีความเป็นอสิระเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั พรอ้มทั �งกําหนดค่าตอบแทน 

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชเีกี�ยวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ  ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปญัหา    

ที�พบระหว่างการตรวจสอบ และประเดน็ที�ผูส้อบบญัชเีหน็ว่า   เป็นสาระสําคญั รวมทั �งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ี

โดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อย ปีละ 1 ครั �ง 

6. พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรอืรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน         

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทั �งเปิดเผยขอ้มูลในการเข้าทํารายการดงักล่าวอย่าง

ถกูตอ้งครบถว้น ทั �งนี�เพื�อใหม้ั �นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

7. จดัทํารายงานผลการกํากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบรษิัท        

ซึ�งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี� 

• ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั      

• ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 

• ความเหน็เกี�ยวกบัระบบบรหิารความเสี�ยงของบรษิทั     

• ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

• ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

• ความเหน็เกี�ยวกบัรายงานที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้บจากการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎบตัร 

• รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั �วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรบัผิดชอบ         

ที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

8. ปฏิบตัิหน้าที�อื�นๆ ตามที�ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใน      

การปฏิบตัิหน้าที�ดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยตรงและ

คณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

(2) คณะกรรมการบริหาร  ( Board of Executive Committees ) 

คณะกรรมการบรหิารมีอํานาจ หน้าที� และความรบัผดิชอบในการบริหารงานในเรื�องเกี�ยวกับการดําเนินงาน

ตามปกตธิุระและงานบรหิารของบรษิทั กําหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอาํนาจการ

บรหิารต่าง ๆ ของบรษิทั หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ และแนวนโยบายที�ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทั  เพื�อเสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทพจิารณาและอนุมตัแิละ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบ    

รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัตามนโยบายที�คณะกรรมการกาํหนด  

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรหิาร มจีาํนวน 3 ทา่น ดงันี� 

ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายเทพชยั     แซ่หยอ่ง ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

2. นายสุพจน์      เพยีรศริ ิ กรรมการบรหิาร 

3. นายสริชิาย      ชนานํา กรรมการบรหิาร 
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บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ควบคมุดแูลกจิการ และกําหนดนโยบาย ทศิทางและกลยุทธ์ทางธุรกจิใหด้าํเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย

ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั �งนําเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจและแผนงาน            

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ

2. พจิารณาโครงสรา้งองคก์ร มอีาํนาจกาํหนดการบรหิารจดัการ โครงสรา้งเงนิเดอืนของบรษิทั รวมถงึการคดัเลอืก 

การฝึกอบรม การแต่งตั �ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การกาํหนดเงนิคา่จา้ง คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร และการ

เลกิจา้งพนกังานของบรษิทั โดยอาจมอบหมายใหป้ระธานเจ้าหน้าที�บรหิารของบรษิทั เป็นผูม้อีาํนาจแทนบรษิทั ในการลง

นามในสญัญาจา้งแรงงาน 

3. พจิารณาอนุมตักิารดาํเนินงานที�เป็นธุรกรรมตามปกตธุิรกจิของบรษิทั เช่น การจดัซื�อสนิคา้ การจดัซื�อลิขสทิธิ � 

การลงทุนในสนิทรพัย ์การทําธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคาร/สถาบนัการเงนิ ในเรื�องการเปิดบญัช ีการใหกู้ย้มืเงนิ การกูย้มื

เงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชื�อ จํานํา จํานอง คํ�าประกนั และอื�นๆ รวมถงึการซื�อขายและจดทะเบยีน กรรมสทิธิ �ที�ดนิใดๆ      

เพื�อการดําเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงนิสําหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและสั �งการ              

ที�คณะกรรมการของบรษิทัอนุมตัแิลว้ 

4. กําหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ  และหลกัในการดําเนินธุรกจิใหส้อดคล้องกบัเป้าหมายที�ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั และใหม้อีํานาจควบคุมดแูลการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบายธุรกจิ  แผนธุรกจิ  และ   

กลยทุธท์างธุรกจิที�คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัแิลว้ ซึ�งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย เงื�อนไข กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั 

5. มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิัทที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานตามธุรกจิ ซึ�งอยู่ภายใต้

กฎหมาย เงื�อนไข กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทั  เวน้แต่รายการที�คณะกรรมการบรหิาร อาจมคีวามขดัแยง้หรอืมสี่วน

ไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย  ซึ�งจะกระทาํไดต้่อเมื�อไดร้บัมตทิี�ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัที�มีกรรมการอสิระเข้าประชุมด้วยเท่านั �น  ส่วนรายการที�เกี�ยวโยงกนัและการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์        

ที�สาํคญัของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวธิปีฏบิตัติามที�ตลาดหลกัทรพัย ์และ กลต.กาํหนด 

6. พิจารณาผลกําไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล หรือเงินปนัผล ประจําปี            

เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

7. พจิารณาเรื�องอื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ทั �งนี�การไดร้บัมอบหมายอํานาจดงักล่าว

ขา้งต้น ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรอืมอบอํานาจช่วงที�ทําใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอาํนาจจาก

คณะกรรมการบรหิาร สามารถอนุมตัริายการที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์อื�นใด  ตามที�ทาง กลต. กําหนด กับบรษิัทหรอืบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที�เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้  

อย่างไรก็ดี  การอนุมัติรายการที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวจะต้องดําเนินการตามประกาศของ      
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. เรื�องหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และการเปิดเผย
รายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน 

 
ทั �งนี� กรรมการบรหิารของบรษิทั อาจได้รบัการแต่งตั �ง หรอืถอดถอนโดยที�ประชุมคณะกรรมการ หรอืที�ประชุม       

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
 

 

 

 

  
116 

 
  

9.3. การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

(1)  กรรมการอิสระ (Independent Director)  

      กรรมการอสิระ คอื กรรมการที�ไม่ไดบ้รหิารจดัการกจิการของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม มคีวามเป็นอสิระจาก       

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูบ้รหิารของบรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน

ทั �งนี�นิยามกรรมการอสิระของบรษิทัเท่ากบัขอ้กาํหนดขั �นตํ�าของสาํนักงาน กลต.และตลาดหลกัทรพัย ์ฯ  

คณุสมบติักรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสียงทั �งของบรษิัท บริษทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บริษทัที�

เกี�ยวขอ้ง ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั ทั �งนี�ใหน้ับรวมหุน้ที�ถอืโดยผูท้ี�เกี�ยวขอ้งตามมาตรา 258 

ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์องกรรมการอสิระรายนั �น ๆ ดว้ย 

 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที�ปรกึษาดา้นอื�นใดที�ไดร้บัผลตอบแทน

ประจํา หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืของผูม้ ีอํานาจควบคุมของบรษิทั หรอืนิตบิุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �ง ทั �งนี�  ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที�กรรมการอสิระเคย

เป็นขา้ราชการ หรอืที�ปรกึษาของสว่นราชการซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

 

3. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางการคา้ ทางธุรกจิ ส่วนไดเ้สยีทาง การเงนิหรอืผลประโยชน์อื�นๆ 

ในการบรหิารจดัการ ทั �งในทางตรงหรอืทางออ้มกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื       

ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน หรอืไม่เป็นหรอื   

เคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ ี�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า      

2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �ง 

 

4. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมายในลกัษณะที�เป็นบดิา มารดา 

คูส่มรส พี� น้อง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที�ไดร้บั     

การเสนอชื�อเป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

 

5. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอยา่งเปิดเผยหรอือยา่งไม่เปิดเผยของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูถ้อืหุน้ใดซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่คนใดหรอืกลุ่มผูถ้อืหุน้ใดของบรษิทั 

 

6. กรรมการอสิระจะต้องทําหน้าที�และใช้วจิารณญาณของตน โดยไม่ได้รบัอทิธิพลจากกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูถ้ ือหุ้น    

รายใหญ่ของบรษิทั รวมทั �งบคุคลที�เกี�ยวขอ้งหรอืญาต ิ

 

7. กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นหรอืเคยเป็น ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุน้ที�มีนัย ผูม้ ีอํานาจควบคุม หรอื หุ้นส่วนผู้จดัการของนิตบุิคคล        

ที�เป็นสํานักงานสอบบัญชี ซึ�งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ           

ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�     

ไดร้บัการแต่งตั �ง 
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8. กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมาย      

ที�ปรกึษาทางการเงนิ หรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ ซึ�งไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั  ทั �งนี� ในกรณทีี�ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็น   

นิตบุิคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั �นดว้ย 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �ง 

 

9. ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น

หุน้สว่นที�มนียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มสีว่นรว่มบรหิารงาน ลุกจ้าง พนักงาน ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจํา 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีส ิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพ          

อย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนัียกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

 

10. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

ทั �งนี� กรรมการอสิระตอ้งเป็นผูท้ ี�ผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ 

 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสุด 

บรษิทัตระหนกัว่า ธุรกจิสื�อของบรษิทั มคีวามสาํคญัต่อการชี�นําความคดิของสงัคม ดงันั �นบุคคลที�จะเป็นผูบ้รหิารหรอื

กรรมการของบรษิทั ต้องเป็นผู้ที�มีความเขา้ใจบทบาทหน้าที�ของการเป็นสื�อที�มีจรยิธรรมและยดึมั �นในจรรยาบรรณทาง

วชิาชพี  และจรยิธรรมทางธุรกจิ เพื�อสามารถวางแนวนโยบายในการนําเสนอเนื�อหาอยา่งเป็นกลาง สรา้งสรรค์ ไม่บดิเบอืน  

จงึเหน็ว่าการคดัสรรบุคคลเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดงัสูงของบรษิทัเป็นเรื�องสําคญั จึงควรเป็นหน้าที�

โดยตรงของคณะกรรมการทั �งคณะ  

การสรรหากรรมการบริษทั 

บรษิทักําหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทําหน้าที�สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ทําหน้าที�เสนอชื�อ และเป็น         

ผู้พิจารณาคดัเลือกกรรมการซึ�งโครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลที�มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั �งทาง         

ดา้นทกัษะวชิาชพี ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น เพศ อายุ เป็นตน้ โดยจะสรรหาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานขอ้มูล

กรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑท์ี�ไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฏหมาย หรอือาจจะกระทบต่อการดาํเนินธรุกจิของกลุ่มบรษิทั  

 

การแต่งตั �งกรรมการบรษิทัจะต้องผ่านการพจิารณาจากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการ

อสิระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั �งกรรมการจะต้องผ่านมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ทั �งนี�

ขอ้บงัคบัของบรษิทั กาํหนดใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี�  

(ก)  ผูถ้อืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสยีง  

(ข)  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที�มอียูเ่ลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล  

(ค) บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะ

พงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตั �งในคร ั �งนั �น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รบัการเลอืกตั �งในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวน

กรรมการที�จะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด  

ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นทุกครั �ง ให้กรรมการจํานวนหนึ�งในสามของคณะกรรมการบรษิัททั �งหมด       

ตอ้งออกจากตาํแหน่ง โดยใหก้รรมการที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรกต็าม กรรมการที�ออก

จากตําแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลอืกเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีก็ได ้
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การสรรหาผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

สาํหรบัการสรรหาผูม้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร  คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาสรรหาและ

คดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที�บรษิัท กําหนด และต้องเป็นผู้ที�มีว ิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 

 

9.4. การกาํกบัดแูลกิจการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

บรษิทัมนีโยบายการทาํรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยกบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกําหนดการปฏิบตัใินการทํารายการใหเ้ป็นไปตาม

ลกัษณะการดําเนินการคา้ปกตซิึ�งเกดิกบับุคคลภายนอกและกระทําอย่างยุตธิรรมตามราคาตลาด   ในกรณีที�ไม่สามารถ

เปรยีบเทยีบราคากบับุคคลภายนอกไดท้ ั �ง  2 ฝา่ยจะร่วมกนัพจิารณาเพื�อกาํหนดอตัราค่าสนิคา้และบรกิารที�เหมาะสมต่อไป  

โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทํารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคา  
 

ในปี  2559 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย  มกีารทาํรายการระหว่างกนักบักจิการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั  โดยมเีงื�อนไขตามราคา

ตลาด และสําหรับรายการระหว่างกันอื�นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทํารายการจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  สามารถดเูพิ�มเตมิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

9.5. การดแูลเรื�องการใช้ขอ้มูลภายใน  

การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน  

บรษิทักําหนดนโยบายการป้องกนัไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารใช้ตําแหน่งหน้าที�เพื�อประโยชน์แก่ตนเองในทางที�     

มชิอบ ซึ�งเป็นการเอาเปรยีบผูถ้อืหุน้รายอื�น หรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 241 

แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ดงันี� 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในไปเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอกหรอื

บคุคลที�ไม่มหีน้าที�เกี�ยวขอ้ง 

2. ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทํารายงานทางการเงนิ หรอื ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งอื�น 

ระมดัระวงัเกี�ยวกับการซื�อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงนิ และหากมีการซื�อขายใน      

ช่วงระยะเวลาดงักล่าวตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัทนัท ี

การเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสีย    

คณะกรรมการบรษิทักําหนดแนวปฏบิตัใิหก้รรมการของบรษิทั บรษิทัย่อย และผู้บรหิาร เปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สยี

ของตนและบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 และ

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ. 2/2552 โดยกําหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารรายงานส่วนไดเ้สยี    

ของตนและบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง ซึ�งบรษิทัไดป้ระกาศใหม้ผีลบงัคบัใชต้ั �งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2552 ดงันี� 

1. กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร จดัทํารายงานการมสี่วนได้เสยีของตนเองและบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั �ง จดัส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิารและบุคคลที�มีความ

เกี�ยวขอ้ง พรอ้มสําหรบัการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื�อคณะกรรมการตอ้งพจิารณาธุรกรรมระหว่างบรษิทั กบักรรมการ 

และหรอื ผูบ้รหิารที�มีส่วนไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกี�ยวขอ้ง ทั �งนี�เลขานุการบรษิทัจะสรุปรายงานส่วนไดเ้สยีของกรรมการและ

ผูบ้รหิาร เสนอคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบปีละคร ั �ง ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัรอบสิ�นปี  

2. ในกรณทีี�มกีารเปลี�ยนแปลงขอ้มลูสว่นไดเ้สยี ใหก้รรมการและผูบ้รหิาร ส่งรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนเอง

และบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ใหเ้ลขานุการบรษิทั เพื�อรายงานคณะกรรมการบรษิทัภายใน 7 วนันบัจากที�มกีารเปลี�ยนแปลง 

ในปี 2559 มกีารรายงาน 1 ครั �ง และมไิดม้กีารทาํรายการที�มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั 
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การรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์ 

บรษิทัไดม้หีนงัสอืแจง้ใหค้ณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารทราบ ถงึภาระหน้าที�ในการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์

ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยตอ้งจดัสง่รายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกครั �งที�มกีารซื�อ ขาย โอน หรอืรบัหลกัทรพัย์ภายใน 3 

วนัทําการนับแต่วนัที�มีการซื�อ ขาย โอน หรือรบัโอนหลักทรพัย์นั �น และเลขานุการบรษิัทจะสรุปรายงานการถือครอง

หลกัทรพัยเ์สนอคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบปีละคร ั �ง ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัรอบสิ�นปี 

ในปี 2559 บรษิทัไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิาร รายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์่อที�ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2560 

ทั �งนี� ในระหว่างปี 2559  ได้รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ โดยเปรยีบเทยีบ การเพิ�มขึ�น(ลดลง) ระหว่างวนัที�         

30 ธนัวาคม 2559 และวนัที� 13 มกราคม 2559 ดงันี�   

ชื�อ – นามสกลุ 

จาํนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมดุทะเบียน 
สดัส่วนการถือครองหุ้น 

NMG ณ.วนัที� 30 ธ.ค. 59 ณ 30 ธ.ค. 2559 ณ 13 ม.ค. 2559 
จาํนวนหุ้น

เพิ�ม(ลด) 

1. นายเทพชยั       แซ่หย่อง 10,000,000 10,000,000 - 0.25 

2.นางพจิติรา         มหาพล - - - - 

3.นางสาวนราวด ี   วนิชวฒันะ - - - - 

4.นายศุภพงศ ์       สขุสภา - - - - 

5.นายวฑิรู            พงึประเสรฐิ 150,000 150,000 - - 

6.นายสพุจน์          เพยีรศริ ิ 650,000 650,000 - 0.02 

7.นางสาวณฐัวรา    แสงวารนิทร ์ 300,000 300,000 - 0.01 

8.นายสริชิาย         ชนานํา 4,900 4,900 - - 

9.นายสภุวฒัน์       สงวนงาม - - - - 
 

    
หมายเหต ุ:   1. หุ้นที�เรยีกชาํระแลว้ ณ วนัที� 31  ธนัวาคม 2559  ของ NMG  เท่ากบั 4,067,639,262 หุน้  

2. จํานวนหุน้กรรมการที�แสดง รวมคู่สมรส (ถา้ม)ี   

   

   

9.6.  ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

บรษิทั บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัช ีใหแ้ก่ บรษิัท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั 

ในรอบปีบญัชทีี�ผา่นมามจีํานวนเงนิรวม 3,560,000 บาท 

(2) ค่าบริการอื�น (non-audit fee)  

 บรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่มีการรบับรกิารอื�นจากสํานักงานสอบบัญชีที�ผู้สอบบัญชีสงักดั บุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละสาํนักงานสอบบญัชทีี�ผูส้อบบญัชสีงักดั* ในรอบปีบญัชทีี�ผา่นมา 

หมายเหตุ : *บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละสาํนักงานสอบบญัชทีี�ผูส้อบบญัชสีงักดัใหร้วมถงึ 
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1.  คูส่มรสและบตุรที�ยงัตอ้งพึ�งพงิหรอือยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัช ี

2.  กิจการที�มีอํานาจควบคุมสํานักงานสอบบญัชี กิจการที�ถูกควบคุมโดยสํานักงานสอบบญัชีและกิจการที�อยู่ภายใต ้      

การควบคมุเดยีวกนักบัสาํนกังานสอบบญัช ีไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

3.  กจิการที�อยูภ่ายใตอ้ทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของสาํนกังานสอบบญัช ี

4.  หุน้สว่นหรอืเทยีบเท่าของสาํนักงานสอบบญัช ี

5.  คูส่มรสและบุตรที�ยงัตอ้งพึ�งพงิหรอือยูใ่นอุปการะของบุคคลตาม (4) 

6.  กจิการที�ผูส้อบบญัช ีบุคคลตาม (1) (4) หรอื (5) มอีาํนาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญั ไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

9.7.  การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ  

 การเขา้ร่วมประชุม ในปี 2559 มีการประชุม ดงันี� 

ลาํดบั กรรมการ 

จาํนวนคร ั �งที�เข้าร่วมประชุม ต่อ 

/จาํนวนครั �งที�ประชุมนับจากวนัที�ดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

1 
นายเทพชยั แซ่หย่อง  

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 N/A 

2 
นางพจิติรา มหาพล 

(แต่งตั �งวนัที� 27 เมษายน 2559) 
8/9 3/3 

3 
นางสาวนราวด ีวนิชวฒันะ 

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 1/1 

4 
นายศุภพงศ์ สขุสภา 

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 1/1 

5 
นายวฑิูร พงึประเสรฐิ 

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 N/A 

6 
นายสพุจน์ เพยีรศริ ิ

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 N/A 

7 
นางสาวณฐัวรา แสงวารนิทร ์

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 N/A 

8 
นายสริชิาย ชนานํา 

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 N/A 

9 
นายสุภวฒัน์ สงวนงาม 

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 N/A 

หมายเหตุ : การประชมุคณะกรรมการบรษิทัในปี 2559 มทีั �งหมด 10 ครั �ง และคณะกรรมการตรวจสอบมทีั �งหมด 4 ครั �ง ทั �งนี� กรรมการส่วนใหญ่

ตามที�แสดงในรายงานนี� ได้รบัการแต่งตั �งทดแทนกรรมการเดมิที�ลาออกหรอืได้รบัแจง้จาก กลต. ใหยุ้ตกิารปฏิบตัิหน้าที� โดย ที�ประชุมวสิามญั   

ผูถ้ือหุ้นครั �งที�1/2559 เมื�อวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559 มีมติแต่งตั �งกรรมการ 8 ท่าน  ลําดบัที� 1 และ ลําดบัที� 3- 9 ดงันั �นการเขา้ร่วมประชุมจึง      

เริ�มจากวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �ง สําหรบัการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2559 และการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครั �งที� 1/2559 

เมื�อวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559 จงึยงัไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุในฐานะกรรมการของบรษืทั  

  

 ทั �งนี� บรษิทัไดม้กีารจดบนัทกึรายงานการประชุมและ จดัเกบ็รายงานการประชุมที�ผา่นการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั

พรอ้มใหก้รรมการและผูเ้กี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้

 




