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9. การกํากับดูแลกิ จการ
9.1 นโยบายกํากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั เนชั �น มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เชื�อมั �นเป็ นอย่างยิง� ว่าระบบและการกํากับดูแล
กิจการทีด� ี จะทําให้บริษทั มีระบบการบริหารจัดการทีม� ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ช่วยสร้างความเชื�อมั �นและความ
มั �นใจต่อผู้ถอื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ่วนได้เ สีย และผูท้ ี�เ กีย� วข้องทุกฝ่าย ยกระดับการดําเนินงานอย่างยั �งยืน และเป็ นหัวใจ
สําคัญทีน� ําไปสูค่ วามสําเร็จและบรรลุเป้าหมายทีส� าํ คัญทีส� ดุ ของบริษทั ได้แก่ การเพิม� มูลค่าสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั จึงได้กําหนดนโยบายการกํา กับดูแลกิจการ ที�สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด� ี
(code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้อปฏิบตั ิ
ทีร� ะบุไว้
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครัง� แรก เมื�อวันที�
10 พฤศจิกายน 2549 และได้ทบทวนปรับปรุงเนื�อหาสมํ�าเสมอ ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด� สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฉบับทีใ� ช้ล่าสุดนี�ได้ทบทวนเมื�อวันที�
9 พฤษภาคม 2559 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบตั ิ
การสื�อสารนโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการตระหนั กดีว่า การดําเนินการเรื�องการกํากับดูแ ลกิจการนัน� เพื�อให้ เป็ นไปตามวัต ถุ ประสงค์ และ
้
เปาหมายที�กําหนดไว้ ปจั จัยหลักที�เป็ นตัวขับเคลื�อนการดําเนิน งาน คือ พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษทั ในเครือ
จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ส�อื สารภายในองค์กร และได้จดั พิมพ์ Nation way เป็น
คู่มอื แจกให้พนักงานนอกเหนือจากการอ่านจากเว็บไซต์ถือเป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการดําเนิน งานด้วย รวมถึงฝ่า ยบริหารได้
ติดตามกํากับให้มกี ารดําเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชดิ นอกจากนัน� เพือ� สร้างความเข้าใจกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
กลุ่ม บริษทั ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการกํากับดูแลกิจการทีด� ดี งั กล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษทั เพือ� ให้ประชาชนทั �วไป
และผูล้ งทุนรับทราบด้วยและหากผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็ นเอกสาร สามารถติดต่อได้ทฝ�ี า่ ยเลขานุ การ
บริษทั ทัง� นี�เพือ� เสริมสร้างความเข้าใจเกีย� วกับการกํากับดูแลกิจการทีด� ขี องบริษทั
การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี ในปี 2559 ของบริ ษทั ได้ครอบคลุมเนื� อหา 5 หมวด ได้แก่
1) สิทธิของผูถ้ อื หุน้
2) การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
บริษทั ตระหนักดีวา่ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษทั ผ่านการแต่งตัง� คณะกรรมการให้ทําหน้าที�
แทนตนและมีสทิ ธิในการตัดสินใจเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญของบริษทั โดยกําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ บริษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกี� ฎหมายกําหนด
บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้า ถึงข้อมูล ของบริษทั อย่าง
เพียงพอและทันเวลา มีหน่ วยงานผูล้ งทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทําหน้าที� ให้ข้อมูล ตอบคําถามต่างๆ และจัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆของบริษทั ไว้ท�ี www.nationgroup.com เพือ� ให้ขอ้ มูลของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
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ทั �วไปทัง� ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ ข้อมูลสําคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสาร นัดพบปะนักลงทุน รวมทัง� เปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม ได้อย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผูถ้ ือหุ้น

การจัดประชุมสามัญและวิ สามัญผูถ้ ือหุ้นในปี 2559
คณะกรรมการบริษัท ให้ค วามสํา คัญกับ การจัด ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท เพื�อ รายงานให้ผู้ถือ หุ้น ได้ท ราบ
ผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วมตัดสินใจในเรื�องสําคัญของบริษทั รวมทัง� ซักถามข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ เกีย� วกับ
การบริหารงานและกิจการของบริษทั จากคณะกรรมการบริษทั และฝา่ ยจัดการ โดยการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในปี 2559
ทีผ� ่านมา บริษทั ไม่เพียงแต่ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แ ละกฎหมายทีเ� กีย� วข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ยงั มุ่งเน้น
ให้การดําเนินการต่างๆ ที�เกี�ยวข้องเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจ การทีด� อี ย่างเต็มที�โดยยึดถือปฏิบตั ติ ามแนวทางใน
คู่มอื AGM Checklist ซึง� จัดทํา ขึ�นโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษทั มีนโยบายส่ง เสริมและอํา นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุ้น โดยเปิ ดเผยข้อมูล เกี�ย วกับกําหนดวัน เวลาและ
สถานทีจ� ดั การประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนทีช� ดั เจนในหนังสือเชิญประชุม และได้นําเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ต (Barcode)
มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผลมติทป�ี ระชุมในปี 2559 บริษทั ได้จดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ 2 ครัง� ดังนี�
1. จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ในวันที� 27 เมษายน 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน� 5 โรงแรมเอส 31
กรุงเทพมานคร เวลา 14.00 น.โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากกรรมการทัง� หมด 9 ท่า น มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวน 579 ราย รวมจํานวนหุน้ 2,778,151,757 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 68.30 ของจํานวนหุน้
ทีจ� าํ หน่ายได้ทงั � หมดจํานวน 4,067,639,262 หุน้
2. จัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง� ที� 1/2559 ในวันที� 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชัน� 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั �น
กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 น. เพือ� แต่งตัง� กรรมการใหม่ แทนกรรมการทีพ� น้ จากตําแหน่งก่อนครบวาระ โดยมีผถู้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเป็ นจํานวน 367 ราย รวมจํานวนหุน้ 2,835,896,681 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.71
ของจํานวนหุน้ ทีจ� าํ หน่ายได้ทงั � หมดจํานวน 4,067,847,262 หุน้
ซึ�งการดําเนิ นการประชุม สรุปดังนี�
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษ ัท ได้นํา ข้อมู ล หนัง สือ เชิญประชุ ม ฯ ที�มีร ายละเอีย ดครบถ้ว นเปิ ดเผยในเว็บ ไซต์ข องบริษัท ก่อนล่ ว งหน้ า
การประชุม โดยบริษทั มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(แห่งประเทศไทย) จํากัด ซึง� เป็ นนายทะเบียนหุน้ ของ
บริษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียด
วาระการประชุม ข้อเท็จ จริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ล ะวาระอย่าง ครบถ้ว นและเพียงพอสําหรับ
การพิจารณาตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง� ก่อน รายงานประจําปี เอกสารประกอบการ
พิจารณาแต่ละวาระ คําชีแ� จงวิธกี ารต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขัน� ตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษทั เฉพาะทีเ� กีย� วกับ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ แผนทีส� ถานทีจ� ดั ประชุม ซองธุรกิจตอบรับ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก� ระทรวงพาณิชย์กาํ หนด
รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกี�ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระทีเ� สนอในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน
3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
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วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น และวิ สามัญผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณากําหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที�จดั ประชุม บริษทั คํานึงถึง ความสะดวกของผู้ถ ือหุ้นใน
การเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็ นอันดับแรก โดยบริษัทเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ และผู้รบั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่ว ม
ประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั �วโมง รวมทัง� ได้เ ชิญผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี
จํากัด เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษทั ทําหน้าทีเ� ป็นประธานทีป� ระชุม
ก่อนเริ� มการประชุม
บริษทั ชี�แจงหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ทิ ใ�ี ช้ในการประชุม วิธกี ารลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน ให้
ทีป� ระชุมรับทราบโดยละเอียด โดยประธานทีป� ระชุมเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลา
ที�เ หมาะสม พร้อมให้ประธานเจ้าหน้ าที�บริหาร และกรรมการบริห ารบางท่าน เป็ น ผูช้ �แี จงตอบคําถามของผูถ้ ือหุน้ และ
จัดให้มกี ารจดบันทึกสาระสําคัญของคําถาม คําตอบ และข้อสรุปเรือ� งนัน� ๆ ไว้ในรายงานการประชุมแล้ว
บริษทั ได้นําระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และในการนับคะแนนเสียงและ
การแสดงผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ
บริษทั ได้นําเสนอวาระ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ท�ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี เป็ นผูพ้ จิ ารณา
อนุ มตั เิ ป็ นประจําทุกปีโดยนําเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์
ทีช� ดั เจนเกีย� วกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเพือ� ประกอบการพิจารณาของผูถ้ อื หุ้
สําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ� ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั เสนอทางเลือกในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
ของบริษทั อย่างน้อย 1 ท่าน ซึง� ไม่มสี ่วนได้ส่วนเสียในเรื�องทีต� อ้ งพิจารณา เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เพือ� เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนผูถ้ อื หุ้นของบริษทั พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ ( แบบ ข.) ซึ�งเป็ นแบบทีผ� ถู้ อื หุน้ สามารถกําหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม
หลังวันประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้เ ปิ ดเผยผลการลงมติในการประชุม สามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559 และการประชุมวิส ามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง� ที�
1/2559 ให้ผถู้ อื หุน้ และบุคคลทั �วไปได้รบั ทราบ โดยส่งผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกิน 09.00 น. ของวันทําการถัดไปนับจากวันที�จดั ประชุม ซึ�งเป็ นไปโดยถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกํากับดูแลกิจการเป็ นประจํา เพื�อให้ส ามารถสร้า ง
ความมั �นใจแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ว่าจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลีย� งการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุ้น
หรือการดําเนินการใดๆ ที�อาจเป็ นเหตุให้เ กิดความยุ่งยาก ซับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จําเป็ น โดยในการจัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในปี 2559 ที�ผ่านมา บริษทั คํานึงถึงการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือดําเนินการตามแนวทาง
ดังต่ อไปนี�เ พื�อให้ผู้ถ ือหุ้นทุกรายได้รบั ทราบข้อมูล ที�มีนัยสําคัญ และ มีสทิ ธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รบั ทราบถึง
ผลของการตัดสินใจของบริษทั สําหรับเหตุการณ์ทสี� าํ คัญตามทีก� าํ หนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั

97

บริ ษทั เนชัน� มัลติ มีเดีย กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

• ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั มีนโยบายทีจ� ะไม่ดาํ เนินการไปในทางทีอ� าจกระทบสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย และไม่ม ี
การเพิม� ระเบียบวาระในที�ประชุมหรือเปลี�ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่ม ี
การแจกเอกสารทีม� ีขอ้ มูลสําคัญ เพิม� เติมในที�ประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างกะทันหันเพื�อให้ผูถ้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูล
ของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
• ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกรายมีสทิ ธิออกเสียงตามจํานวนหุน้ ทีถ� อื อยู่ โดยหุน้ แต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึ�งเสียงเท่ากัน
และไม่ม หี นุ้ ใดมีสทิ ธิพเิ ศษ
• เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที�ไ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้ส ทิ ธิออกเสียงโดยการมอบฉัน ทะให้กบั
กรรมการอิสระซึง� ไม่มปี ระเด็นเรื�องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื�อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กบั ผูถ้ อื หุน้
และอํานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ได้
• ไม่มกี ารทํารายการระหว่างกันกับบริษทั ร่วม บริษทั ทีเ� กีย� วข้อง หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันทีเ� ป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ทีอ� าจทําให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระสําคัญ

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสี ย
นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ แล้ว คณะกรรมการมีนโยบายทีจ� ะดูแลสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม นอกจากเรือ� งทีม� ผี ลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื�องทีค� ณะกรรมการเห็นว่าเป็ นหน้าที�
ทีค� วรทําต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผูม้ สี ว่ นได้เสียจะได้รบั การดูแลปฏิบตั จิ ากบริษทั ตามสิทธิท�พี งึ มีและเป็ นไปตามกฎหมาย
ที�เ กี�ย วข้อง คณะกรรมการได้พจิ ารณาให้ม ีกระบวนการส่งเสริมให้เ กิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในการสร้างความยั �งยืนของกิจการ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส� าํ คัญของบริษทั มีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน คูค่ า้ เจ้าหนี� คูแ่ ข่ง
ทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนทีบ� ริษทั ตัง� อยู่ เป็ นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
โดยคํานึ ง ถึงสิทธิข องผู้ม ีส่ว นได้เ สียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที�มีกบั บริษัท ส่ง เสริม การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในการเสริมสร้างผลการดําเนินงานของบริษัท เพื�อสร้า งความมันคงอย่
�
างยั �งยืน ให้กบั กิจการ และเปิ ดเผยข้อ มูล สําคัญ
ทีเ� กีย� วข้องให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ทราบอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันต่อเวลา โดยบริษทั ได้กําหนดจริยธรรมขององค์กร
ในด้านต่างๆ และได้พจิ ารณาทบทวนอยูเ่ ป็นประจํา (ทบทวนครัง� ล่าสุด เมื�อวันที� 9 พฤษภาคม 2559)โดยมีการปรับแก้ไข
เพิ�ม เติม ให้ท ัน ต่ อ สถานการณ์ นอกจากนี� บริษัท ได้จ ัด ทํ า นโยบายต่ อ ต้า นการคอร์ร ั ปชัน� และปรับ ปรุง แนวปฏิบ ัติ
เรื�อ งการรับ แจ้ ง ข้อ ร้อ งเรี ย นให้ ช ัด เจนยิ�ง ขึ�น (สามารถค้ น หารายละเอีย ดคู ่ม ื อ จริย ธรรมธุ ร กิ จ ฯ ได้ ท�ีเ ว็ บ ไซต์
www.nationgroup.com)
ประเด็นเกี�ยวกับการกํากับดูแลกิ จการในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558
สืบเนื� องจากเหตุ การณ์ ซ�ึงประธานในที�ประชุ มไม่อนุ ญาตให้ผู้ถ ือหุ้นบางรายเข้าประชุ มและใช้สทิ ธิออกเสีย งใน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ซึง� ได้มกี ารยืน� ขอให้ศาลมีคาํ สังให้
� การประชุมเป็ นโมฆะ และต่อมาวันที� 16 พฤษภาคม
2559 ศาลจังหวัดพระโขนงได้มีคําพิพากษาให้การประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2558 ตกเป็ นโมฆะซึ�งบริษทั ได้ช�แี จงเรื�อง
ดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ขา่ วของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเมื�อวันที� 3 มิถนุ ายน 2559 ซึง� มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี�
(1) บริษัท ได้ม อบหมายให้ที�ป รึ กษากฎหมายดํา เนิ น การยื�น อุ ท ธรณ์ คํา พิพากษาดัง กล่ า วเพื�อ ให้ศ าลสูง ได้ม ี
คําวินิจฉัยกลับคําพิพากษาของศาลจังหวัดพระโขนงดังกล่าว
(2) ทีป� รึกษากฎหมายให้ความเห็นว่าในระหว่างทีม� กี ารยื�นอุทธรณ์นนั � คําพิพากษาของศาลจังหวัดพระโขนงซึง� เป็ น
ศาลชัน� ต้นจะถือว่ายังไม่เป็ นทีส� ุดตามกฎหมาย ดังนัน� กิจการต่างๆ ทีไ� ด้ดําเนินการไปแล้วตามมติทป�ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 จึงยังคงมีผลสมบูรณ์ต่อไป จนกว่าศาลสูงจะได้มคี าํ พิพากษาเป็นทีย� ตุ ิ หากกรณีท�ี
ศาลสูงมีคําพิพากษายืน ตามศาลชัน� ต้น บริษัทจะต้องจัดให้ม ีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อลงมติในวาระที�เสีย ไป
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ั
ดังกล่าวอีกครังหนึ
� �ง ซึง� ล้วนเป็ นเรือ� งทั �วๆ ไปไม่เกีย� วกับเรื�องการแต่งตัง� กรรมการและการจ่ายเงินปนผลให้
แก่
ผูถ้ อื หุน้ เนื�องจากในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ไม่มกี ารลงมติในเรือ� งทัง� สองดังกล่าว
(3) ในระหว่างทีม� กี ารยื�นอุทธรณ์ การประกอบธุรกิจและการบริหารจัดการกิจการต่างๆของบริษทั จะยังคงดําเนิน
ั บนั
ต่อไปตามปกติธุรกิจ ผ่านการดูแลรับผิดชอบโดยคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ชุดปจจุ
ทัง� นี� จนถึงปัจจุบนั ยังไม่มีความคืบหน้ าหรือการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในเรื�องดังกล่าวเพิ� มเติ ม
ประเด็นเกี�ยวกับการกํากับดูแลกิจการในการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครัง� ที� 1/2559
สืบเนื�องจากที�สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มหี นังสือแจ้งมายังบริษทั ในช่วง
เดือนตุลาคม 2559 ว่ากรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ในขณะนัน� รวม 5 รายต้องพ้นจากตําแหน่งเนื�องจากมีลกั ษณะ
ขาดความน่ าไว้วางใจจากกรณีท �ถี ูกพนักงานอัยการยื�นฟ้องในคดีความผิดเกีย� วกับเหตุการณ์ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
ประจํ า ปี 2558 จึง เป็ น เหตุ ใ ห้จํ า นวนกรรมการบริ ษัท เหลือน้ อยกว่าจํา นวนที�จ ะสามารถจัด ประชุ ม คณะกรรมการได้
(ในขณะนัน� บริษทั มีกรรมการทีอ� ยู่ในตําแหน่งเพียงท่านเดียว คือ คุณพิจติ รา มหาพล กรรมการอิสระ) บริษทั จึงได้จดั ให้ม ี
การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง� ที� 1/2559 ในวันที� 7 พฤศจิกายน 2559 เพื�อพิจารณาเลือกตัง� กรรมการใหม่แทนตําแหน่ ง
กรรมการทีว� า่ งลง ซึง� เป็ นกรณีบริษทั โดยกรรมการทีเ� หลืออยูม่ หี น้าทีแ� ละความรับผิดชอบทีจ� ะต้องจัดให้มกี ารประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ เพื�อแต่งตัง� กรรมการใหม่ภ ายใต้กรอบระยะเวลาอันจํากัดตามบทบัญญัตมิ าตรา 83 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัท
มหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 อันส่งผลให้บริษัทไม่สามารถแจ้งกําหนดนัดประชุมและจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูล
เอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็ นระยะเวลาพอสมควรได้ตามแนวทางของหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด� เี หมือนดังเช่นในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ครัง� ทีผ� า่ นๆ มา และเป็นเหตุให้ผถู้ อื หุน้ บางรายร้องเรียน
และคัดค้านการประชุม ซึง� ในส่วนนี�นายทะเบียนบริษทั มหาชนได้วนิ ิจฉัยข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วว่าบริษทั ได้ดาํ เนินการ
ต่างๆ ไปโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ในขณะทีบ� ริษทั ได้ชแ�ี จงถึงเหตุผลและความจําเป็ นในกรณีขา้ งต้นให้ผถู้ อื หุน้
ได้รบั ทราบในทีป� ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง� ที� 1/2559 รวมถึงได้ตดิ ตามดูแลให้มกี ารสื�อสารและชี�แจงต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ภายหลังการประชุมด้วย
อนึ�ง อดีตกรรมการและผูบ้ ริห ารของบริษทั ซึ�งต้องพ้นจากตําแหน่ งไปก่อนหน้านี�เ นื�อ งจากมีลกั ษณะขาดความ
ั บนั ได้พน้ จากการมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ แล้วตัง� แต่เมื�อวันที� 16 กุมภาพันธ์ 2560
น่ าไว้วางใจข้างต้นนัน� ณ ปจจุ
ทีผ� า่ นมา โดยเป็นผลมาจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที� กจ. 3/2560 เรือ� ง กําหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ซึง� กําหนดให้การมีลกั ษณะ
ขาดความน่ าไว้ว างใจในกรณีน�ีจ ะยังคงมีผลต่ อไปก็ต่ อเมื�อเป็ นเรื�อ งที� สํา นักงานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์มหี นังสือกล่าวโทษบุคคลนัน� โดยตรงต่อพนักงานสอบสวน ดังนัน� หลักเกณฑ์การมีล กั ษณะขาดความ
น่ าไว้วางใจข้างต้นจึงไม่ใช้บงั คับกับกรณีของอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ฯ ข้างต้นอีกต่อไปเนื�องจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่เคยมีหนังสือกล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวนมาก่อน

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ประกอบด้วย
จริยธรรมในการดําเนิ นธุรกิ จ

• แนวทางการดําเนิ นธุรกิจ
บริษทั เนชั �น มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ก่อตัง� เมื�อปี 2514 โดยออกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรก
ที�มีเ จ้าของเป็ นคนไทย ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา บริษทั มุ่ง มั �นที�จะพัฒ นาและยืนหยัด เคีย งข้างสัง คมไทย ทํา หน้ า ที�
สื�อมวลชนที�เ ป็ นกลาง เชื�อถือได้และเป็ นส่วนหนึ�งของชีวติ คนไทยมาโดยตลอด ด้วยปณิธานทีต� ้องช่วยพัฒนาและนํ าพา
สังคมไทยไปสู่สงั คมแห่ง ภูมิปญั ญา กระทังสามารถพั
�
ฒนาธุรกิจให้เจริญเติบ โตอย่างต่อเนื�อง โดยปจั จุบนั เป็ นบริษัทสื�อ
ครบวงจรทีใ� หญ่ทส�ี ุดบริษทั หนึ�งของประเทศไทย และยังคงมุ่งมั �นทําหน้าทีส� �อื มวลชนทีด� ขี องสังคม เป็นทีพ� ง�ึ ของประชาชน
ในฐานะผูผ้ ลิตสือ� อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การกํากับดูแลกิจการทีด� ี และทีจ� ะรับใช้สงั คมไทยต่อไป
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• นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั �น
บริษทั มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื�อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมันในความรั
�
บผิดชอบต่อสังคมและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด� ี และคู่มอื จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน (Code of
Conduct) บริษทั จึงได้จดั ทํา “นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั �น” เป็นลายลักษณ์อกั ษรขึน� ซึง� ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั เพือ� เป็นแนวทางการปฏิบตั ทิ ช�ี ดั เจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั �งยืน ดังนี�
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รปั ชั �นในทุกรูปแบบ ทัง� ทางตรงหรือทางอ้อม
ได้แก่ การรับสิง� ของ ของขวัญ การเลีย� งรับรอง เงินเรีย� ไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อ�นื ใด ให้แก่ตนเอง และครอบครัว
จากบุคคลทีท� าํ ธุรกิจกับบริษทั
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่คา้ ลูกค้า และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง� ในประเทศและต่างประเทศ และกําหนดให้มกี ารประเมิน
ความเสี�ยงต่ อ การเกิด คอร์ร ปั ชัน ทั �วทัง� อาค์กรเป็ นประจําทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้อกําหนด
ใน การดําเนินการเพือ� ให้สอดคล้องกับการเปลีย� นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย
3. การดําเนิน การใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน� ให้ใช้แนวปฏิบตั ติ ามที�กําหนดไว้ในนโยบายการกํา กับดูแล
กิจการ และคู่มอื จริยธรรมธุรกิจฯ รวมทัง� ระเบียบ คู่มอื การปฏิบตั งิ านที�เกี�ย วข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบตั ิอ�นื ใด
ทีบ� ริษทั จะกําหนดขึน� ต่อไป
4. เพื�อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเรื�องทีม� ีความเสี�ยงสูง กับการเกิดคอร์รปั ชั �น กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
ของบริษทั ทุกระดับ ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังในเรือ� งดังต่อไปนี�
4.1 การเลี�ยงรับรอง ของกํานัล และค่าใช้จ่ายอื�นๆ : การให้ มอบ หรือรับ ของกํานัล การเลี�ยงรับรอง ให้เป็ นไปตาม
ทีก� าํ หนด ในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน (Code of Conduct)
4.2 เงินบริจาคเพือ� การกุศล เงินเรีย� ไร หรือเงินสนับสนุน : การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรีย� ไร หรือเงินสนับสนุนต้อง
เป็ นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดย ต้อง มั �นใจว่า เงินบริจาค เงินเรีย� ไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูก
นําไปใช้เพือ� เป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื�อจัดจ้า ง : การให้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่คา้ คู่สญ
ั ญา
หน่ ว ยงานภาครัฐ หรือ หน่ ว ยงานที�ดําเนิ น ธุร กิจ กับ บริษัท ต้อ งดํา เนิ นการให้เป็ น ไปอย่ า งโปร่งใส ซื�อ สั ตย์ และ
เป็นไปตามกฎหมายทีเ� กีย� วข้องและกําหนดไว้
1.
2.

3.
4.

• หน้ าที�ความรับผิ ดชอบ
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร� บั ผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายทีส� นับสนุน
การต่อต้านคอร์รปั ชันที
� ม� ปี ระสิท ธิภาพ เพื�อให้ม ั �นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านการ
ั
คอร์รปั ชัน� และปลูกฝงจนเป็
นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีร� บั ผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสีย� ง เพือ� ให้มนใจว่
ั � าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร คณะผูบ้ ริหาร มีหน้าที�รบั ผิดชอบในการกําหนดให้มรี ะบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุ น
นโยบายต่อต้า นการคอร์รปั ชั �น เพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของ
กฎหมาย
ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบภายใน มีหน้าทีร� บั ผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านว่า เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบ ตั ิ อํานาจดําเนินการ ระเบีย บปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้อกําหนดของหน่ ว ยงานกํากับดูแล
เพือ� ให้ม ั �นใจว่ามีระบบควบคุมทีม� คี วามเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย� งด้านคอร์รปั ชั �นทีอ� าจเกิดขึ�น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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• แนวทางปฏิ บตั ิ
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั �นและคู่มอื
จริยธรรมธุรกิจฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกีย� วข้องกับเรือ� งคอร์รปั ชัน� ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินความเสีย� งด้านคอร์รปั ชัน โดยให้คณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
ของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันระบุปจั จัยเสีย� งจากการคอร์รปั ชัน ผลกระทบและโอกาสทีอ� าจเกิดขึน� มาตรการที�
ต้องปฏิบตั เิ พื�อลดความเสี�ยงที�ประเมินได้ รวมทัง� จัดให้มกี ระบวนการติดตาม สอบทานการปฏิบตั งิ าน และ
รายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ทราบ
3. พนักงานของบริษทั ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมื�อพบเห็นการกระทําทีเ� ข้าข่ายคอร์รปั ชันที
� เ� กีย� วข้องกับบริษทั
ต้องแจ้ง ให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร� บั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
หากมีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชาหรือบุคคลทีก� ําหนดให้ทาํ หน้าทีร� บั ผิดชอบเกีย� วกับ
การติดตามการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีก� าํ หนดไว้
4. บริษทั จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป� ฏิเสธหรือแจ้งเรื�องคอร์รปั ชั �นทีเ� กีย� วข้องกับบริษทั โดยใช้
มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผู้ทใ�ี ห้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รปั ชัน� ตามที�บริษทั กําหนดไว้ใน
คูม่ อื จริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
5. ผูท้ �กี ระทําการคอร์รปั ชั �น เป็ นการกระทํา ผิดคู่มอื จริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัท ซึ�งจะต้องได้รบั การพิจารณา
โทษทางวินัยตามระเบียบที�บริษัทกําหนดไว้ นอกจากนี�อาจได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน� ผิด
กฎหมาย
6. บริษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอื�นทีต� อ้ งปฏิบตั หิ น้าที�
ทีเ� กี�ยวข้องกับบริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั ในเรื�องทีต� ้องปฏิบตั ิให้
เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั �น
7. บริษทั มุ่งมั �นที�จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษทั ให้มีจติ สํานึกทีด� ี ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติพร้อมทัง� รักษาวัฒ นธรรมขององค์กรที�ยดึ มันว่
� า “ คอร์รปั ชัน� ” เป็ นสิง� ที�ยอมรับไม่ได้ทงั � การทํา
ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
• การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั �น
บริษทั ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั �น ให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ได้รบั ทราบทัง� ทางระบบ
Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) และ Website ของบริษทั (www.nationgroup.com)
นโยบายการไม่ละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิ ทธิ�
บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกีย� วกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพือ� ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ั
ของบริษทั ซึง� นโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงเรือ� งการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญญาหรื
อลิขสิทธิ � ทัง� นี�พนักงานทุกคนจะต้อง
ลงนามในหนังสือยอมรับเงือ� นไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษทั จะมีการตรวจสอบการทํางานของระบบสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพือ� ป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ทล�ี ะเมิดลิขสิทธิ � หรือไม่เกีย� วข้องกับการทํางาน โดยนโยบายการ
ั
ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญญาหรื
อลิขสิทธิ � มีดงั นี�
1. ห้ามติดตัง� โปรแกรมใดๆ ทัง� ทีเ� ป็ นโปรแกรมละเมิดลิข สิทธิ � โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware
ลงในเครื�องคอมพิวเตอร์ของบริษทั และหากจําเป็ นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากทีต� ดิ ตัง� อยู่ในเครื�อง
คอมพิวเตอร์ ให้ทําการติดต่อขออนุ ญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผูด้ แู ลระบบเป็ นผูต้ ดิ ตัง� หรือควบคุมดูแล
การติดตัง�
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2. ไม่คดั ลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ � สัญญา
สิท ธิบ ัต ร หรือ จรรยาบรรณในการประกอบวิช าชีพ รวมถึง การที�นํ า ผลงานหรื อข้อ มูล อัน เป็ น สิ ทธิข อง
บุคคลภายนอก ทีไ� ด้รบั มาหรือที�จะนํามาใช้ภายในบริษทั จะต้องตรวจสอบให้ม ั �นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาของผูอ้ น�ื

จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสี ย
 จริ ยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื�อสารมวลชน ( Nation Way “ ผิดจากนี� ไม่ใช่ เรา ” )
ตัง� แต่บริษทั ได้ก่อตัง� ขึน� มา ได้ ยึดหลักจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพของสื� อมวลชน เป็ นประเพณีปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
ซึง� เป็ นเหตุผลสําคัญทีท� าํ ให้สอ�ื และผู้ปฏิบตั งิ านของสือ� ต่างๆ ในเครือฯ ได้รบั ความเชื�อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนื�อง
แม้ในยามคับขันหรือในช่ว งทีม� แี รงกดดันทางการเมือง บริษทั ก็สามารถทําหน้าทีข� องสื�ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิง� หลักการ
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั �น (Nation Way) จัดทํา ขึน� มาเพือ� กําหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็ น
แนวปฏิบตั ิท�ีเ ป็ นรูปธรรมร่ว มกัน สําหรับ พนักงานทุกระดับ โดยมีเนื� อหาครอบคลุมทัง� จรรยาบรรณเบื�องต้น ตลอดจน
การวางตัวในสังคมและความประพฤติทงั � ระหว่างปฏิบตั หิ น้าทีแ� ละนอกเวลางาน
พนักงานของบริษทั ทุกสื�อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบตั ติ ่อไปนี�อย่างเคร่งครัดโดยไม่มขี อ้ ยกเว้นเพื�อที�เราจะได้
ช่วยกันธํารงไว้ซง�ึ ความน่าเชื�อถือและศรัทธาทีส� งั คมมีต่อสือ� ในเครือเนชันฯ
� ต่อไป
หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั �น (Nation Way) แบ่งออกเป็ น 13 หมวด ดังนี�
หมวด 1 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพสือ� สารมวลชน
หมวด 2 จริยธรรมของสือ� ในเครือเนชั �น
ั
หมวด 3 ความรับผิดชอบต่อผูอ้ า่ น ผูฟ้ งและผู
ช้ ม
หมวด 4 ภาระผูกพันธ์ทม�ี ตี อ่ วิชาชีพสื�อมวลชนและองค์กร
หมวด 5 หลักการทําข่าวและการปฏิบตั ติ นต่อแหล่งข่าว
หมวด 6 สิทธิพเิ ศษและผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interest)
หมวด 7 แนวทางปฏิบตั ใิ นเรือ� งการมีสว่ นร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
หมวด 8 การปฏิบตั ติ ่อฝา่ ยโฆษณา ฝา่ ยการตลาดและฝา่ ยขาย
หมวด 9 แนวทางปฏิบตั เิ รือ� งลิขสิทธิ �ในชิน� งาน และการรับงานนอก
หมวด10 แนวปฏิบตั สิ าํ หรับผูส้ อ�ื ข่าวด้านต่างๆ
หมวด11 การแก้ไขข้อผิดพลาด
หมวด12 การรายงานข่าวเกีย� วกับกิจกรรมของบริษทั
หมวด13 หลักปฎิบตั แิ ละจรรยาบรรณ Nation Social Media
บริษทั มีมาตรการในทางปฏิบตั เิ พือ� ป้องกันปญั หาการละเมิดและหมิน� ประมาทจากการนําเสนอข่าว โดยการอบรมฝา่ ยข่าว
ให้ทราบถึงแนวทางการนําเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพทีค� วรกระทําและสิง� ทีค� วรหลีกเลีย� ง พร้อมกําชับพนักงาน
ผูเ้ กีย� วข้องทุกคนปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษทั มุ่งมันที
� จ� ะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กร
อย่างยั �งยืน และให้ผลตอบแทนทีเ� หมาะสมอย่างต่อเนื�อง รวมทัง� จะดําเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมันในคุ
� ณธรรม และอยู่ใน
กรอบของกฏหมาย กรอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั และการปฎิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มีระบบ
บัญชีทเ�ี ชื�อถือได้ บริษทั มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื�อเป็ นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี�แจงและให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ อื หุน้ และ
นักลงทุนทั �วไป
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 จริ ยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
บริษทั มีความมุ่งมั �นในการสร้างความพึงพอใจและความมั �นใจให้กบั ลูกค้าและประชาชน ทีจ� ะได้รบั ผลิตภัณฑ์และ
บริการที�ด ี มีคุณภาพ ในระดับราคาที�เ หมาะสม โดยยกระดับ มาตรฐานให้สูงขึ�นอย่างต่อเนื�องและจริงจัง รวมทัง� รักษา
สัมพันธภาพทีด� แี ละยั �งยืน
บริษทั จัดกิจกรรมเพื�อสร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้าทุกกลุ่มของบริษทั อย่างต่อเนื� อง ตัวอย่างเช่น ลูกค้ากลุ่มสมาชิก
สิง� พิมพ์ในเครือ เนื�องจากลูกค้าประเภทนี�มจี าํ นวนมาก หลากหลายตามประเภทสินค้า บริษทั ได้ให้ความสําคัญกับความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า มีการส่งแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นด้านต่างๆได้แก่ เนื�อหา รูปเล่ม เป็นต้น รวมทัง�
สมนาคุณคืนกําไรให้ลกู ค้าโดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีบ� ริษทั จัดไม่ว่าจะเป็ นสัมมนาทางวิชาการ งานออกร้าน
ขายสินค้า การส่งชิงรางวัลฯ การร่วมงานประกาศผลรางวัลต่างๆ ทีบ� ริษทั จัดขึน� อาทิ งานคมชัดลึก อวอร์ด การประกวด
ภาพถ่ายวันแม่ (A Touch of Love) กิจกรรมคมชัดลึก รวมพลังคนไทย เชียร์นักกีฬาไทย คว้าชัยโอลิมปิค Rio 2016 และ
การจัดแข่งขันบาสเกตบอล 3 ON 3 Tournament เป็นต้น
 จริ ยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษทั ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นสิง� ที�มคี ุณค่าที�สุด และเป็ นปจั จัยสําคัญที�นําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ
จึงมุ่งมันส่
� งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�อง เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทัง� ด้านร่างกายและจิตใจ สร้าง
บรรยากาศการทํางานทีด� ี ส่งเสริมการทํางานเป็ นทีม เพื�อสร้างความมั �นใจให้พนักงาน สนับสนุ นให้มกี ารเลือกตัง� กรรมการ
ลูกจ้างเพื�อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มสี ่วนร่วมในการบริหาร จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามทีก� ฏหมายกําหนด อีกทัง� เปิ ด
โอกาสและอํานวยความสะดวกให้ พนักงานสามารถจัดตัง� “สหภาพแรงงานสื�อสารมวลชนไทย” ตามพรบ.แรงงานสัมพัน ธ์
2518 ได้ ทัง� นี�เพือ� คุม้ ครองผลประโยชน์เกีย� วกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและ
ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมทีเ� กีย� วข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมทีผ� บู้ ริหารและพนักงานทําบุญใส่บาตรร่วมกันเดือน
ละครัง� การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็ นต้น
การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษทั ให้ความสําคัญกับการพัฒ นาพนักงานและการดูแลในเรื�องของสวัสดิการ
แรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัส ดิก ารให้กบั พนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะสัน� บริษัท
พิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน
ศักยภาพ ค่าครองชีพ ค่าจ้างเริม� ต้นของพนักงาน สวัสดิการ ยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนสํารองเลี�ยง
ชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุ กเฉิน ค่าเครื�องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบี�ยเลี�ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการ
กําหนดแนวปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานและสิทธิมนุ ษยชนต่างๆ เพื�อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจัดตัง�
คณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน
รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรือ� งต่างๆ ส่วนผลตอบแทนในระยะยาว
บริษทั มีการให้ส ทิ ธิพนักงานซื�อหุน้ สามัญของบริษทั ในราคาที�กําหนด (ESOP-Employee Stock Options) โดยออก
ใบสํา คัญ แสดงสิทธิ ที�จ ะซื�อ หุ้น สามั ญของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนัก งานของบริษัท และ/หรือ
บริษทั ย่อยครัง� ที� 2 (NMG-WB) เมื�อวันที1� 5 สิงหาคม 2556 จํานวน 82,387,015 หุน้ ซึง� มีกําหนดการใช้สทิ ธิทุกวันที� 15
ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ปี โดยมีกาํ หนดการใช้สทิ ธิครัง�
แรกในวันที�15 พฤศจิกายน 2556 และกําหนดการใช้ส ทิ ธิครัง� สุดท้าย ในวันที�14 สิงหาคม 2561 ด้วยอัตราการใช้สทิ ธิ
1 ใบสําคัญแสดงสิท ธิ : 1 หุ้นสามัญ ใหม่ ราคาในการใช้ส ทิ ธิ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมถึงบริษัทได้บ ันทึกรับรู้รายการ
ค่าตอบแทนพนักงานเมื�อเกษียณอายุแล้วเป็ นประจําทุกปีโดยเริม� ตัง� แต่ปี 2554 นอกจากนี� บริษทั ให้ความสําคัญในเรื�อง
การป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ อีกทัง� ยังมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเกิดอุบตั เิ หตุขน�ึ โดยมีการทําประกันชีวติ
ให้กบั พนักงานทุกระดับในบริษทั รวมถึงมีการดูแลเกีย� วกับเรือ� งสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นประจํา ดังนี�
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1. จัดทําประกันชีวติ (ประกันอุบตั เิ หตุและประกันชีวติ กลุ่มให้กบั พนักงานทุกระดับ)
2. มีการตรวจสุขภาพประจําปี โดยมีแพทย์ และพยาบาล จากโรงพยาบาล เข้ามาทําการตรวจ
3. จัดเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล
4. จัดเงินช่วยเหลือ กรณี บิดา ภรรยา บุตร หรือตัวพนักงานเองเสียชีวติ
ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที�ทาํ งาน
บริษทั ได้ให้ความสําคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตสํานึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการ
ทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2559 ทีผ� ่านมา ไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุ
และการลาเจ็บป่วยจากการทํางาน เนื�องจากลักษณะการทํางานของบริษทั เป็ นการปฏิบตั งิ านในสํานักงานเป็นส่วนใหญ่ และ
ทางบริษทั ได้ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีการดูแลอุปกรณ์เครือ� งมือเครือ� งใช้รวมถึงสถานประกอบการ
ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน
บริษทั ได้ให้ความสําคัญในเรื�องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กบั พนักงาน
ทัง� จัดอบรมภายในบริษทั อาทิเช่น การจัดอบรมหลักสูต ร จริย ธรรมในการดํา เนินธุ รกิจและข้อพึง ปฏิบตั ิในการทํางาน
(Code of Conduct) และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่ วยงานภายนอก เพือ� เป็ นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้
สามารถนําความรูท้ ไี� ด้มาพัฒนารูปแบบการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน� โดยการอบรมพนักงานนัน� บริษทั กําหนดให้มี
การอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ�งกํา หนดให้บริษทั ที�มีจํานวนพนักงาน
มากกว่า 100 คนขึน� ไป ต้องจัดให้พนักงานได้รบั การอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทัง� หมด และต้องยื�นเรื�องรับรอง
หลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน ซึง� บริษทั ได้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด สําหรับการจัดฝึ กอบรมให้กบั พนักงาน
ของบริษทั
ในปี 2559 บริษทั จัดการอบรมให้กบั พนักงานคิดเป็ นอัตราร้อยละ 65 ของพนักงานทัง� หมด 528 คน โดยเป็นการ
จัดส่งไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก คิดเป็นอัตราร้อยละ 1 และการจัดอบรมภายในบริษทั ร้อยละ 99
ในด้านการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ได้กําหนดหลักการในคู่มอื จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน (Code of Conduct) ว่าจะปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็ นปจั เจกชน และศักดิศรี
� ความเป็ นมนุ ษย์ และพนักงาน
จะต้องไม่กระทําการใดๆ ทีเ� ป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระทําต่อผูอ้ �นื บนพืน� ฐานของเชื�อชาติ เพศ
ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
ในปี ท�ีผ่านมา ไม่ ม ีข้อพิพาทฟ้อ งร้องระหว่างบริษทั และพนักงานและได้รบั ความร่ว มมือจากสหภาพแรงงานใน
การช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร
 จริ ยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กบั คู่ค้า
บริษ ัท คํ า นึ ง ถึง ความเสมอภาคและความซื�อ สัต ย์ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิจ และผลประโยชน์ ร่ว มกัน กับ คู่ ค้า
โดยพึง ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที�ดใี นการดําเนินธุรกิจ จึงได้กําหนด
แนวทางปฏิบตั ไิ ว้ดงั ต่อไปนี�
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์หรือเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ๆ ทีไ� ม่สุจริต
ในทางการค้ากับคูค่ า้
2. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ า้
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4. ปฏิบตั ิตามเงื�อนไขต่างๆ ที�มตี ่อคู่ค้าอย่า งเคร่งครัด กรณีท�ีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื�อนไขได้จะรีบ แจ้งให้คู่คา้ ทราบ
ล่วงหน้าเพือ� ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญั หา โดยใช้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ขอ้ มูลทีเ� ป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับคูค่ า้ ในการผลิตสินค้าทีม� คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับคูค่ า้ ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพือ� สนองตอบความต้องการขอลูกค้าทีม� กี ารเปลีย� นแปลง
อยูต่ ลอดเวลา
8. รักษาความลับของคูค่ า้ ไม่นําข้อมูลมาใช้เพือ� ประโยชน์ตนเองและผูท้ เ�ี กีย� วข้องโดยมิชอบ
บริษทั คํานึงถึงความสัมพันธ์กบั คูค่ า้ มาโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือกับคูค่ า้ ในด้านการรับบริการขนส่งสิง� พิมพ์ของ
คูค่ า้ กระจายตามจุดต่างๆ ทีด� าํ เนินงานโดยบริษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด ซึง� เป็ นบริษทั ย่อยในการใช้ทรัพยากรของแต่ละฝา่ ย
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดโดยในรอบปีทผ�ี า่ นมาบริษทั ไม่ม ขี อ้ พิพาทใดๆเกีย� วกับคูค่ า้
สําหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคูค่ า้ มีดงั นี�
1. มีประวัตทิ างการเงินทีเ� ชื�อถือได้ และมีศกั ยภาพทีจ� ะเติบโตไปพร้อมกับบริษทั ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจําหน่ายสินค้าทีม� คี ุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลกู ค้า
 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กบั คู่แข่งทางการค้า
ในส่วนธุรกิจที�เป็ นการแข่ง ขันบริษัท จะยึดถือกติกา ของการแข่งขันที�ดี และจะยึดถือแนวทางปฏิบตั ทิ �ดี แี ละ
เป็ นธรรม รวมทัง� การสร้างพันธมิตรทางการค้า ดังนี�
1. ประพฤติปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาของการแข่งขันทีด� ี ซึง� เป็ นทีย� อมรับโดยทั �วกัน
2. ไม่ทาํ ลายชื�อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้รา้ ยโดยปราศจากความจริง หลีกเลีย� งวิธกี ารไม่สจุ ริต เพือ� ทําลาย
คูแ่ ข่งขัน
3. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ� ป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ� ม่สุจริต หรือไม่เ หมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่
พนักงานของคูแ่ ข่ง เป็ นต้น
โดยในรอบปี ที�ผ่านมาบริษทั ไม่มขี ้อพิ พาทใดๆ เกี�ยวกับคู่แข่งทางการค้า
 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กบั เจ้าหนี�
บริษทั คํานึงถึงความเสมอภาค และความซื�อสัตย์ต่อเจ้าหนี�ทางการค้าและการปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญาในการกูย้ มื
เงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการชําระค่าสินค้าบริการเงินต้นและดอกเบีย� จ่าย ดังนัน� จึงกําหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ดี� ี
และเป็นธรรมดังนี�
1. รักษาดูแ ลและปฏิบตั ติ ามเงื�อนไขที�มีต่อเจ้าหนี�โดยเคร่งครัด ทัง� ในแง่การชําระคืนการดูแลหลักทรัพย์ค�าํ ประกัน และ
เงือ� นไขอืน� ๆ รวมทัง� ไม่ใช้เงินทุนทีไ� ด้จากการกูย้ มื เงินไปในทางทีข� ดั กับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงทีท� าํ กับผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษทั ทีเ� ป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี�ดว้ ยความซื�อสัตย์
3. รายงานเจ้าหนี�ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปญั หาดังกล่าว
บริษทั ได้รบั การสนับสนุน วงเงินสินเชื�อรวมจากหลายธนาคาร ซึง� มีสมั พันธ์ทางการค้ากับบริษทั มายาวนานและจัด
ชัน� ให้บริษทั เป็นลูกค้าชัน� ดี บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ� นไขข้อกําหนดตามสัญญาอย่างครบถ้วน
โดยในรอบปี ที�ผ่านมา บริ ษทั ไม่มขี ้อพิ พาทใดๆ เกี�ยวกับเจ้าหนี� การค้าและสถาบันการเงิน

105

บริ ษทั เนชัน� มัลติ มีเดีย กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

 จริ ยธรรมว่าด้วยความรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ� งแวดล้อม
ั ตสํานึกเกีย� วกับการรักษาสิง� แวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
บริษทั ส่งเสริมให้มกี ารให้ความรูแ้ ก่พนักงาน เพือ� ปลูกฝงจิ
อย่างรูค้ ุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื�อสารภายในบริษทั และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์
ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน กิจกรรม 5 ส. พร้อมทัง� สนับสนุ นให้พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทีเ� กีย� วข้องกับการดูแลรักษาสิง� แวดล้อม อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานทีบ� ริษทั จัดขึน�
ในฐานะของผูผ้ ลิตสือ� ครบวงจร มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวติ และการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสําคัญ
อย่างยิง� ในเรื�องของการเสนอข่าวสารที�มีคุณภาพและมีประโยชน์ ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมไทยเพื�อความเป็ นอยู่ท�ดี ขี น�ึ นอกจากนัน� ยังมีความห่วงใยและใส่ใจต่อสิง� แวดล้อมในฐานะทีเ� ป็นผูป้ ระกอบการรายหนึ�ง
ในประเทศไทย ในรอบปี 2559 บริษทั มีกจิ กรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อกิ จกรรมเพื�อสังคมหน้ า 121)
ในฐานะทีบ� ริษทั ทําธุรกิจด้านสื�อ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษทั ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่
ั
แล้ว บริษทั จึงมีโอกาสการรับฟงความคิ
ดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านทางพนักงานทีต� ดิ ต่อกับผูม้ สี ่วนได้เสียด้านต่างๆ และจาก
การพบปะของผูบ้ ริหาร กรรมการ ทีไ� ด้มโี อกาสพบปะกับผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ อย่างต่อเนื�องและบริษทั มีระบบ call center
ในการรับเรื�องร้องเรียน พร้อมประสานแก้ไขปญั หาด้านบริการ และประสานงานด้านอืน� ๆ ภายในบริษทั เป็นประจํา บริษทั
ได้ดาํ เนินการปรับปรุงเรือ� งต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนัน� อย่างสมํ�าเสมอ

การแจ้งเรื�องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
บริษทั ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ดําเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุตธิ รรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกํากับดูแลกิจการทีด� ี และคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษทั และจัดให้มชี ่องทางการแสดง
ความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานบริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
ร้องเรียน แสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสเกีย� วกับเรือ� งต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบ
ภายในได้ ใ นช่ อ งทาง E-mail audit_nmg@nationgroup.com หรื อ ส่ ง ไปรษณี ย์ ม ายัง ที� อ ยู่ บ ริ ษัท /ยื�น ส่ ง โดยตรงที�
บริษทั เนชั �น มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที� 1858/121-122,124-128 ชัน� 28-31 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
กระบวนการดําเนิ นการเมือ� ได้รบั ข้อร้องเรียน
• ฝ่า ยตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อ ร้ องเรีย นและตรวจสอบข้อ มู ล เบื�อ งต้น หากข้อ ร้อ งเรีย นมีมู ล ความผิด
จะรวบรวมหลัก ฐานส่ง ให้ประธานเจ้าหน้า ที�บ ริหาร เพื�อแต่ งตัง� คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่า ย
ทรัพยากรบุคคลเป็ นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทัง� มาตรการดําเนินการกับผู้กระทําผิด
เพือ� เสนอต่อประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหาร ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
• มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็ นธรรมและปกป้องผูร้ อ้ งเรียน ผูร้ บั
เรือ� งร้องเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน และผูม้ สี ่วนเกีย� วข้องในการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทัง� ต้องเก็บข้อมูลที�
เกีย� วข้องเป็ นความลับ จะเปิดเผยเท่าทีจ� าํ เป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูม้ สี ว่ นเกีย� วข้อง
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4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการได้ดแู ลให้บริษทั เปิดเผยข้อมูลสําคัญทีเ� กีย� วข้องกับบริษทั ทัง� ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีม� ใิ ช่
ข้อมูล ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ง ใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง� เป็ น ไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที�เ กี�ย วข้องผ่านช่องทางที�เ ข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษทั ช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูล ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
บริษัท กํ า หนดไว้ใ นนโยบายการกํา กับ ดูแลกิจ การ ทุ ก ครัง� ที�มีก ารเปลี�ย นแปลงการถื อครองหลัก ทรัพ ย์
ให้ ก รรมการ และผู้ บ ริห ารต้ อ งรายงานการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ต่ อ สํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลั กทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสําเนาให้เลขานุ การบริษัทเก็บรักษาและในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บริหารจะ
รายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครัง�
บริษทั เล็งเห็นความสําคัญของการรักษาข้อมูลทีเ� ป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษทั จึงได้ออกนโยบาย
“ การใช้ขอ้ มูล ภายในของบริษทั ” กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที� และพนักงานของกลุ่มบริษทั ต้องรักษาข้อมูล
ภายในกลุ่มบริษทั เป็นความลับ เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลนัน� เป็ นไปเพื�อผลประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ห้าม
ขาย ซื�อ โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั โดยข้อมูลที�เป็ นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษทั และ/หรือ
การเข้าทํารายการใดๆ ในทางทีอ� าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษทั ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
ในรอบปี ท�ผี ่านมา บริษทั ได้เ ปิ ดเผยข้อ มูล ของบริษทั ทัง� ข้อมูล ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทัน เวลา
โปร่ ง ใสและเป็ น ไปตามเกณฑ์ท�ีสํ านัก งานกลต.และตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ กํ า หนด ผ่า นช่ อ งทางการเปิ ด เผยข้อ มูล ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ในรายงานประจําปี 2559 บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี�
1. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื�อกรรมการพร้อมประวัตกิ ารทํางาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร การดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษทั จดทะเบียนการถือหุน้ ในบริษทั
3. โครงสร้างผูถ้ อื หุน้
ั ยความเสีย� ง
4. ปจจั
5. นโยบายการกํากับดูแลกิจการและการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
6. ค่าตอบแทนกรรมการและ จํานวนครัง� ทีก� รรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7. การทําหน้าทีใ� นปีทผ�ี า่ นมาของคณะกรรมการและประวัตกิ ารอบรมของกรรมการ
8. การทําหน้าทีใ� นปีทผ�ี า่ นมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
10. ค่าตอบแทนการทําหน้าทีก� รรมการ และการทําหน้าทีอ� น�ื ให้บริษทั และบริษทั ย่อย
11. รายงานการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินทีม� เี นื�อหาตามทีก� าํ หนด
ซึง� มีประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหารลงนามรับรอง
13. คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผูบ้ ริหาร
14. รายงานทางการเงินทีม� ขี อ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั
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บริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ�มเติ มต่อไปนี� ในเว็บไซต์ www.nationgroup.com
1. บทบาทอํานาจหน้าทีข� องกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหาร
2. นโยบายระหว่างกัน
3. คูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน (Code of Conduct)
4. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. กฎบัตรของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี
8. รายงานประจําปี
9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. การควบคุมภายใน
12. ข้อบังคับบริษทั
13. นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั �น
หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่ วยงานนัก ลงทุ นสัมพันธ์ ทํา หน้า ที�ต ิดต่อสื�อสารกับ นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทัง� นักวิเคราะห์อย่า ง
เท่ าเที ยมและเป็ น ธรรม ตอบคํา ถามเกี�ย วกับ บริษัท และการดํา เนิ น งานของบริษั ทแก่นักลงทุนตามที�ส่งคําถามผ่า น
ทางเว็บไซต์ข องบริษทั หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื�นๆ เพื�อสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่า งบริษัท กับผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุนสถาบัน
ผูล้ งทุนทั �วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐทีเ� กีย� วข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ให้ความสําคัญ กับการเผยแพร่
ข้อมูลทีส� าํ คัญของบริษทั ในปี 2559 ดังนี�
• เสนอข่าวถึงฐานะการเงินของบริษทั ในสือหนั
� งสือพิมพ์ และทางเว็บไซต์ จํานวน 4 ครัง�
โดยสามารถติ ดต่อหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี�
ทีอ� ยู่บริษทั
โทรศัพท์
Email
Website

:
:
:
:

1858/121-122,124-128 ชัน� 28-31 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
02-338-3289-90
investor@nationgroup.com
http://www.nationgroup.com

ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
บริษทั ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และกฏหมายทีเ� กี�ย วข้อง โดยผ่าน
การพิจารณาตรวจสอบตามขัน� ตอน คณะกรรมการบริษัทได้แ ต่ง ตัง� นางสาวมัธยา โอสถานนท์ เป็ นเลขานุ การบริษ ัท
เมื�อวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ�งมีหน้าที�ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อ ย และกรรมการบริษัททุ กท่า น เป็ น ไปตามกรอบของบทบาทหน้ าที�ต ามที�
กฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ� กีย� วข้องกําหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าทีใ� นการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม
ให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุมถูกต้อง เพือ� แสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการได้พจิ ารณาเรื�องต่างๆ ที�นําเสนออย่า งรอบคอบ ระมัด ระวัง ซื�อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้
วิจารณญาณเยีย� งวิญ�ูชน ทีป� ระกอบธุรกิจนัน� พึงกระทําในสถานการณ์เดียวกัน
อีกทัง� มีหน้าที�ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุม
คณะกรรมการและการประชุม ผู้ถอื หุน้ รายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานการถือครองหลัก ทรัพย์ของกรรมการ และ
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ผูบ้ ริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการ
ซึง� เลขานุการบริษทั ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต� ามกรอบอย่างครบถ้วนแล้ว

5) ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
บทบาท หน้ าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบ ทบาทสํ า คั ญ ในการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การเพื�อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริษัท คณะกรรมการมี
ความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบตั หิ น้าทีต� ่อผูถ้ อื หุน้ และเป็ นอิสระจากฝา่ ยจัดการ ดังนัน� คณะกรรมการบริษทั จึงประกอบ
ไป ด้วยบุคคล ที�มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ ที�หลากหลายประกอบด้ว ยทักษะ ด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการ
จัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย
คณะกรรมการได้กาํ หนดบทบาทหน้าที� ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้ าที�บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื�อให้กรรมการมีค วามเป็ นอิส ระในการตัดสินใจเพื�อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม รวมทัง� มีกระบวนการในการติดตามและกํากับดูแลให้การดําเนินกิจการของบริษทั เป็ นไปตาม
กฏหมายและอยูบ่ นจริยธรรมทางธุรกิจทีค� ณะกรรมการกําหนด
คณะกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ ม ตั ิ ให้ความเห็นชอบ ในเรื�องที�สําคัญเกี�ย วกับการดําเนินงานของบริษทั ได้แ ก่
แผนธุรกิจ งบประมาณการดําเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทีป� ระธานเจ้าหน้าทีบ� ริหารเป็นผูน้ ําเสนอ
รวมทัง� การติดตามดูแลให้ดําเนินงานเป็ นไปตามนโยบายกลยุทธ์และแผนงานที�กําหนดไว้ตลอดจนการทบทวนวิสยั ทัศน์
และพันธกิจของบริษทั จะมีการพิจารณาเป็นประจําทุกปี
บทบาท หน้ าที� และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าทีเ� ป็นประธานทีป� ระชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ สําหรับให้กรรมการ
ที�จ ะอภิ ป รายแสดงความเห็น ในประเด็น ที�สํา คัญ อย่ า งเพีย งพอ และเป็ น ผู้ล งคะแนนเสีย งชี�ข าดในกรณี ท�ีป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝา่ ยเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผูน้ ําของคณะกรรมการ
ในการวางกรอบ และ ติดตามดูแลการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการขององค์กร และเป็ นประธานการประชุมผูถ้ อื หุน้
ประจําปีของบริษทั
การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็ นผู้บริ หาร
ในปี 2559 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 คน เป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3
คน กรรมการที�เ ป็ น ผู้บ ริห ารของบริษัท และบริษัท ย่ อ ย จํ า นวน 5 คน กรรมการที�ไ ม่ ใ ช่ ผู้บ ริห าร 1 ท่ า น บริษัท มี
คณะกรรมการอิสระและกรรมการทีไ� ม่ใช่ผบู้ ริหาร ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง� คณะทําให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจและ
การสอบทาน
กรรมการอิสระจํานวน 3 คนนี� มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึง� ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการแล้ว และเป็ นไปตามข้อกําหนดในปี 2551 ของสํานักงานก.ล.ต. กรรมการอิสระจํานวน 3 คนดํารง
ตําแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน
การดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั ของกรรมการและผู้บริ หาร
ตามข้อบัง คับของบริษัท กรรมการจํา นวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระทุกปี บริษทั สามารถแต่ง ตัง�
กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่ ง ตามวาระกลับเข้า ดํารงตําแหน่ ง ต่อไปอีกวาระหนึ�ง ได้ โดยบริษัท มิได้มขี อ้ กําหนด
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เรือ� งจํานวนวาระ ทีจ� ะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานทีส� ดุ ของกรรมการไว้ตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และบริษทั
ได้กําหนดนโยบายให้ค ณะกรรมการบริษทั ทุกคน ดํารงตําแหน่ งในบริษทั ที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 5
บริษทั กรรมการของบริษทั จะไม่เป็ นกรรมการในบริษทั ที�เป็ นคูแ่ ข่ง หรือมีผลประโยชน์ ขดั แย้งทางธุรกิจกับบริษทั และ
เปิดเผยรายชื�อ ประเภทธุรกิจ และตําแหน่งทีก� รรมการของบริษทั ไปดํารงตําแหน่งไว้ในทะเบียนประวัตกิ รรมการ ในปี 2559
ไม่มกี รรมการของบริษทั ท่านใด ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริษทั
บริษทั ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับ สูงไปดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื�น ยกเว้นบริษทั ย่อยและ บริษทั ร่วม และให้
รายงานการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั อืน� ของผูบ้ ริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1
หน่ วยงานกํากับการปฏิ บตั ิ งาน (Compliance Unit)
บริษทั มีห น่ ว ยงานต่ างๆ ดูแลให้มีการปฏิบ ัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัท และข้อบัง คับของหน่ ว ยงานที�
เกี�ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายเลขานุ การบริษทั ดูแลติดตามให้มีการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด ของตลท.และก.ล.ต. และกฏหมายที�
เกี�ย วข้อง ฝ่ายกฏหมายดูแลติดตามให้มกี ารปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามกฏหมายที�เ กี�ย วข้องกับการประกอบธุรกิจและฝ่าย
ตรวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื�อพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพยิง� ขึน�
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง� คณะกรรมการชุดย่อยเพื�อช่วยกลันกรองรายละเอี
�
ยดโดยกําหนดคุณสมบัตแิ ละขอบเขต
ั
ความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ ล ะคณะ ปจจุบนั บริษทั มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกีย� วกับบทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบอยู่ในข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้เ ห็นความสํา คัญ ในเรื�อ งนี� จึ งได้ป ระกาศใช้น โยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที�ห้ ามกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ประกอบธุรกิจที�แข่งขันกับบริษทั หลีกเลี�ยงการทํารายการที�เกี�ยวโยงกับตนเอง ทีอ� าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั หากมีความจําเป็นต้องทํารายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การทํา
รายการนัน� มีความโปร่งใส เทีย� งธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก
ทัง� นี�กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานที�มสี ่วนได้เสีย ในรายการนัน� จะไม่มสี ่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ รวมทัง� จัดให้
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯอย่างเคร่งครัด สําหรับรายการระหว่างกันของบริษัท บริษทั ย่อยและ
บริษัท ร่ ว มในปี 2559 ได้เ สนอให้ท�ีป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับ ทราบแล้ ว เมื�อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และบริษทั ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผล/ความจําเป็ น ไว้ในรายงานประจําปี
และแบบ (56-1) แล้ว
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั จะกําหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง� และมีการประชุมพิเศษ
เพิม� ตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา
ซึง� เลขานุ การบริษทั จะจัดส่งหนังสือ เชิญประชุม ตามวาระทีผ� ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าทีบ� ริหาร พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลา
7 วัน เพือ� ให้คณะกรรมการได้ศกึ ษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื�องเข้า
เป็ นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝา่ ยบริหารรายงานความคืบหน้ าเรื�องใดเรือ� งหนึ�งเป็ นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความ
ประสงค์ได้ทป�ี ระธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษทั
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โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครัง� ใช้เวลา 3-4 ชัวโมง
�
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน
สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื�อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษทั
รั �วไหลโดยไม่มเี จตนา จึงให้ฝา่ ยบริหารรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในการประชุมเดือนใดทีไ� ม่มกี ารประชุมก็ไม่ต้อง
รายงาน กรรมการอิสระและกรรมการทีไ� ม่ใช่ผบู้ ริหารได้มกี ารพบปะหรือติดต่อเพื�อแลกเปลีย� นความคิดเห็นเกีย� วกับปญั หา
ต่างๆในการบริหาร โดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมอยูด่ ว้ ยเป็ นประจําในทุกไตรมาส หากมีประเด็นทีเ� ป็นข้อสังเกตห่วงใย ก็จะแจ้ง
ข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนัน� ต่อฝา่ ยจัดการเพือ� ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื�อง
การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ั
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง� เพื�อให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงานปญหาและอุ
ปสรรคในการดําเนินงานระหว่างปีทีผ� ่าน
มา เพือ� ให้นํามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั งิ าน
ในปี 2559 สืบเนื�องจากการเปลีย� นแปลงกรรมการใหม่ทเี� พิง� เข้ารับตําแหน่ งจํานวน 8 ท่าน เมื�อวันที� 7 พฤศจิกายน
2559 ตามมติทป�ี ระชุมวิสามัญผุถ้ อื หุน้ ครัง� ที� 1/2559 ดังนัน� จึงยกเว้นการประเมินคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรรมการ
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ทกํา หนดนโยบาย ค่าตอบแทนกรรมการ ไว้ อย่ า งชั ดเจนโปร่ง ใส โดยค่า ตอบแทนอยู่ ใ นระดับ เดีย วกับ
อุตสาหกรรม สูงเพียงพอที�จะดึงดูดและรักษากรรมการทีม� ีคุณสมบัตติ ามทีต� ้องการ โดยได้รบั ค่าตอบแทนทีเ� หมาะสมกับ
หน้าทีแ� ละความรับผิดชอบทีไ� ด้รบั มอบหมายเพิม� ขึน�
สําหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดําเนินงาน ของประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบาย
ที�คณะกรรมการกําหนดซึ�งเชื�อมโยงกับการดําเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบัตงิ าน คณะกรรมการได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทน ทีเ� หมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหาร
จํานวนค่าตอบแทนในปี 2559 ซึง� บริษทั ได้จ่ายให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังนี�
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทีไ� ม่ใช่ผบู้ ริหาร
กรรมการบริหาร

อัตราค่าตอบแทน
ต่อท่าน ปี 2558
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

อัตราค่าตอบแทน
ต่อท่าน ปี 2559 ( ปีทเ�ี สนอ )
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

หมายเหตุ : การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะเป็ นไปตามอัตราค่าตอบแทนประจําปี 2559 ทีไ� ด้รบั อนุมตั จิ ากมติท �ปี ระชุมสามัญประจําปี 2559
ของบริษทั เมือ� วันที� 27 เมษายน 2559 ทีอ� นุมตั ใิ ห้บริษทั จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายไตรมาส

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รบั การปฐมนิเทศเบื�องต้น จากประธานกรรมการ เกี�ยวกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ประวัติและความเป็ นมาของบริษทั ที�ตงั � สํานักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคําชี�แจงจากประธานเจ้าหน้าที�
บริหารและเลขานุ ก ารบริษทั เกี�ย วกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อม
เอกสารประกอบ
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คณะกรรมการบริษัท สนั บสนุ น และส่ง เสริม การพัฒ นาความรู้ให้กับ กรรมการทุ กคน เพื�อเพิ�ม ประสิ ทธิภ าพใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข� องคณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื�นๆ ไม่ว่าจะเป็ น
การพัฒนาในส่วนของหน้าทีแ� ละความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื�อให้กรรมการ
ทุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื�อง รวมถึงการนําความรูต้ ่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื�อให้
มีก ารปรับ ปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อ เนื�อง และนํ าความรู้มาใช้ประโยชน์ กบั บริษัทต่อไปและในปี 2559 ได้สนับสนุ น
กรรมการเข้าร่วมอมรม ดังนี�
ชื�อ-สกุล

ตําแหน่ ง

หลักสูตรที�อบรมปี 2559

นางพิ จิตรา มหาพล

กรรมการอิ สระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวนราวดี วนิ ชวัฒนะ

กรรมการอิ สระและ
กรรมการตรวจสอบ

นายสุพจน์ เพียรศิ ริ

กรรมการบริ ษทั และ
กรรมการบริ หาร

1. Anti-Corruption The Practic Guide (ACPG) ปี 2559
2. New Auditor's Report : What's in it for you ?
ครังที
� � 54/2559
3. Audit Committee Forum Stay on course :
Impairment of assets ครัง� ที� 55/2559
1. Audit Committee Forum Stay on course :
Impairment of assets ครัง� ที� 55/2559
2. หลักสูตร อบรมการตรวจสอบภายใน ปี 2557
1. ทําความเข้าใจร่าง TFRS9, TAS32, TFRS7, TFRIC16
และTFRIC19. รุ่นที 2/2559
2. การจัดทํางบกระแสเงิ นสด (ภาคปฏิ บตั ิ )
3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�12(TAS) , ภาษี เงิ นได้(ปรับปรุงปี 2557)

แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงาน ความเจริญเติบโตที�ย ั �งยืน
ของบริษัท ขึ�นอยู่ก ับการสร้างบุคคลากรที�มีความสามารถเพื�อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ ของผู้ก่อตัง� รวมถึง
วัฒนธรรมทีด� งี ามขององค์กร ต่อไปจากรุน่ สู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝา่ ยบริหาร ให้ความสําคัญกับการบริหารและ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทศิ ทาง เพือ� บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
บริษัท มีก ารคัดเลือกบุ คลากรที�จะเข้ ามารับ ผิ ดชอบในตํา แหน่ ง งานบริ หารที�สํา คัญทุก ระดับให้เ ป็ น ไปอย่า ง
เหมาะสมและโปร่งใส เพื�อให้มั �นใจว่าบริษทั ได้ผ บู้ ริหารที�มีความเป็ นมืออาชีพ มีความเป็ นกลาง ไม่มสี ่ว นเกี�ย วข้องกับ
การเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจสื�อของบริษทั เป็ นอย่างดี ทัง� นี� บริษทั มีการกํา หนด
แผนสืบทอดงาน ดังนี�
1. ประธานเจ้าหน้ าที�บริหาร
เมื�อตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับ ประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหารว่างลงหรือผูอ้ ยูใ่ นตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ� นตําแหน่ง
ได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผบู้ ริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผูร้ กั ษาการในตําแหน่ งจนกว่าจะมีการสรรหาและ
คัดเลือกบุค คลที�มีคุณสมบัต ิต ามหลัก เกณฑ์ท�ีบริษัท กําหนด และต้อ งเป็ น ผู้ท�ีมีว ิส ัย ทัศ น์ ความรู้ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทัง� คณะ เพื�อนํ าเสนอประธาน
กรรมการเป็ นผูเ้ สนอรายชื�อบุคคลทีส� มควร เป็นกรรมการต่อทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้
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2. ผู้อาํ นวยการ
เมื�อตําแหน่ งระดับผูบ้ ริหารตัง� แต่ผอู้ าํ นวยการขึน� ไปว่างลง หรือผูอ้ ยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ� นตําแหน่ งได้
บริษทั มีการวางแผนการสืบทอดตําแหน่งดังนี�
1.วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษทั ในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
2.ประเมินความพร้อมของกําลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ทัง� ในระยะสันและระยะยาว
�
3.กําหนดแผนสร้างความพร้อมของกําลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพือ� เตรียมทดแทนคนทีล� าออก
4.สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
5. กําหนดความสามารถ ซึง� หมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติทพ�ี งึ ปรารถนาของพนักงานในตําแหน่ง
นัน� ๆ และจัดทําแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพือ� พิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครือ� งมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพือ� วิเคราะห์ศกั ยภาพของพนักงาน

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้มีการแต่งตัง� คณะกรรมการชุด ย่อยทัง� สิ�น 2 ชุ ด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าทีไ� ว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี�
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
กรรมการตรวจสอบทุก คนต้องเป็ น กรรมการอิสระ และต้อ งได้ร บั การแต่ ง ตัง� จากคณะกรรมการหรือ ผู้ถ ือ หุ้น
สามารถใช้ดุล พินิจของตนเองอย่างเป็ นอิส ระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรูค้ วามชํานาญ
ทางการบัญชีหรือการจัดการด้านการเงินทีเ� กีย� วข้องตามข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีส� ามารถอ่านและเข้าใจพืน� ฐานของ
งบการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี�
ลําดับ
รายชื�อ
ตําแหน่ ง
คุณสมบัติ
1

นางพิ จิตรา มหาพล

2
3

ประธานกรรการตรวจสอบ

กรรมการอิ สระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิ น

นางสาวนราวดี วนิ ชวัฒนะ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิ สระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิ น

นายศุภพงศ์ สุขสภา

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิ สระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิ น

บทบาท หน้ าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี) ทีถ� ูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลทีเ� กี�ยวข้องของบริษทั
อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที�เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทัง�
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง� โยกย้าย
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื�นใด ทีร� บั ผิดชอบเกีย� วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั มีระบบการประเมินความเสีย� งการบริหารความเสีย� งทีเ� หมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจของบริษทั
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5. พิจารณาคัดเลือ กเพื�อเสนอแต่งตัง� บุคคลทีม� ีความเป็ นอิส ระเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั พร้อมทัง� กําหนดค่าตอบแทน
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเกีย� วกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปญั หา
ทีพ� บระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นทีผ� สู้ อบบัญชีเห็นว่า เป็ นสาระสําคัญ รวมทัง� เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง�
6. พิจารณารายการที�เ กี�ยวโยงกัน หรือรายการที�อาจมีค วามขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ให้มีค วามถูกต้องและครบถ้ว น
ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง� เปิดเผยข้อมูลในการเข้าทํารายการดังกล่าวอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทัง� นี�เพือ� ให้มนใจว่
ั � ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
7. จัดทํารายงานผลการกํา กับดูแ ลกิจ การของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ด เผยไว้ใ นรายงานประจํา ปี ของบริษ ัท
ซึง� รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี�
• ความเห็นเกีย� วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ� ชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
• ความเห็นเกีย� วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
• ความเห็นเกีย� วกับระบบบริหารความเสีย� งของบริษทั
• ความเห็นเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ� กีย� วข้องกับธุรกิจของบริษทั
• ความเห็นเกีย� วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกีย� วกับรายงานทีอ� าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค� ณะกรรมการตรวจสอบได้พบจากการปฏิบตั หิ น้าทีต� ามกฎบัตร
• รายการอื�นที�เ ห็นว่ าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ
�
ภายใต้ข อบเขตหน้ าที�แ ละความรับ ผิดชอบ
ทีไ� ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
8. ปฏิบตั ิหน้าที�อ�นื ๆ ตามที�ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใน
การปฏิบตั ิห น้ าที�ดงั กล่า วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามรับ ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงและ
คณะกรรมการของบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
(2) คณะกรรมการบริ หาร ( Board of Executive Committees )
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หน้า ที� และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื�องเกี�ย วกับการดํา เนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการ
บริหารต่าง ๆ ของบริษทั หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายทีไ� ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั เพื�อเสนอให้ท�ปี ระชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุ มตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบ
รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ตามนโยบายทีค� ณะกรรมการกําหนด
• ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร มีจาํ นวน 3 ท่าน ดังนี�
ลําดับ
รายชื�อ
ตําแหน่ ง
1.
2.
3.

นายเทพชัย
นายสุพจน์
นายสิรชิ าย

แซ่หย่อง
เพียรศิริ
ชนานํา
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บทบาท หน้ าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. ควบคุมดูแลกิจการ และกําหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดาํ เนินการตามนโยบายและเป้าหมาย
ของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง� นํ าเสนอนโยบาย แผนธุร กิจ งบประมาณ ทิศ ทางในการดําเนิ น ธุ ร กิจ และแผนงาน
ให้คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
2. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอาํ นาจกําหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึงการคัดเลือก
การฝึ กอบรม การแต่งตัง� การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริหาร และการ
เลิกจ้างพนักงานของบริษทั โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหารของบริษทั เป็ นผูม้ อี าํ นาจแทนบริษทั ในการลง
นามในสัญญาจ้างแรงงาน
3. พิจารณาอนุ มตั กิ ารดําเนินงานทีเ� ป็ นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจัดซื�อสินค้า การจัดซื�อลิขสิทธิ �
การลงทุนในสินทรัพย์ การทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรือ� งการเปิดบัญชี การให้กยู้ มื เงิน การกูย้ มื
เงิน การจัดหาวงเงินสินเชื�อ จํานํ า จํานอง คํ�าประกัน และอื�นๆ รวมถึง การซื�อขายและจดทะเบีย น กรรมสิทธิที� �ดนิ ใดๆ
เพื�อ การดํา เนิ น งานตามปกติธุ ร กิจ ภายในวงเงิน สํา หรั บแต่ ล ะรายการ เป็ น ไปตามระเบีย บอํา นาจอนุ ม ั ติแ ละสัง� การ
ทีค� ณะกรรมการของบริษทั อนุมตั แิ ล้ว
4. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที�ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และให้มอี ํานาจควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจทีค� ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ล้ว ซึง� อยูภ่ ายใต้กฎหมาย เงือ� นไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั
5. มีอํา นาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที�เ กี�ยวกับการดําเนิน งานตามธุร กิจ ซึ�งอยู่ภ ายใต้
กฎหมาย เงือ� นไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษทั เว้นแต่รายการทีค� ณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วน
ได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั หรือบริษทั ย่อย ซึง� จะกระทําได้ต่อเมื�อได้รบั มติทป�ี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ที�มีกรรมการอิส ระเข้าประชุม ด้วยเท่า นัน� ส่ว นรายการที�เ กี�ย วโยงกันและการได้มาหรือ จําหน่า ยไปซึ�งสิน ทรัพย์
ทีส� าํ คัญของบริษทั ให้เป็นไปตามระเบียบวิธปี ฏิบตั ติ ามทีต� ลาดหลักทรัพย์ และ กลต.กําหนด
6. พิจ ารณาผลกํา ไรขาดทุ น ของบริษัท และการเสนอจ่ า ยเงิน ป นั ผลระหว่ า งกาล หรือ เงิน ป นั ผล ประจํา ปี
เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
7. พิจารณาเรื�องอื�นๆ ตามที�ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทัง� นี�การได้รบั มอบหมายอํานาจดังกล่า ว
ข้างต้น ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงทีท� ําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตั ริ ายการทีต� นหรือบุคคลทีอ� าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ อ�นื ใด ตามที�ท าง กลต. กําหนด กับ บริษัท หรือ บริษัท ย่ อย ยกเว้น เป็ น การอนุ ม ัติร ายการที�เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทค�ี ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
อย่า งไรก็ด ี การอนุ ม ัติร ายการที�มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดงั กล่ า วจะต้ องดําเนิ น การตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. เรื�องหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิ ดเผย
รายการทีเ� กีย� วโยงกันของบริษทั จดทะเบียน
ทัง� นี� กรรมการบริหารของบริษทั อาจได้รบั การแต่งตัง� หรือถอดถอนโดยทีป� ระชุม คณะกรรมการ หรือที�ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
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9.3. การสรรหาและแต่งตัง� กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิ สระ (Independent Director)
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที�ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม มีความเป็ นอิสระจาก
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูบ้ ริหารของบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์อนั อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
ทัง� นี�นิยามกรรมการอิสระของบริษทั เท่ากับข้อกําหนดขัน� ตํ�าของสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
คุณสมบัติกรรมการอิ สระ
1. ถือหุ้นไม่เ กิน ร้อยละ 1 ของจํา นวนหุ้นที�มีส ทิ ธิออกเสียงทัง� ของบริษ ัท บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ว ม บริษทั ที�
เกีย� วข้อง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ทัง� นี�ให้นับรวมหุน้ ทีถ� อื โดยผูท้ เ�ี กีย� วข้องตามมาตรา 258
ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนัน� ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็นกรรมการทีม� ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที�ปรึกษาด้านอื�นใดทีไ� ด้ร บั ผลตอบแทน
ประจํา หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ ีอํานาจควบคุมของบริษทั หรือนิตบิ ุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ� ด้รบั การแต่งตัง� ทัง� นี� ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท�กี รรมการอิสระเคย
เป็ นข้าราชการ หรือทีป� รึกษาของส่วนราชการซึง� เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทาง การเงินหรือผลประโยชน์อ�นื ๆ
ในการบริหารจัดการ ทัง� ในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อ ย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะที�อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม� นี ยั หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ ม�ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จ ะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันทีไ� ด้รบั การแต่งตัง�
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะทีเ� ป็นบิดา มารดา
คูส่ มรส พี� น้อง และบุตร รวมทัง� คู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีไ� ด้ร บั
การเสนอชื�อเป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทาํ การเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ใดซึง� เป็นผูเ้ กีย� วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใดของบริษทั
6. กรรมการอิสระจะต้องทําหน้าที�และใช้ว จิ ารณญาณของตน โดยไม่ได้รบั อิทธิพลจากกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง� บุคคลทีเ� กีย� วข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เ ป็นหรือเคยเป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอํานาจควบคุม ของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุน้ ที�มีนัย ผูม้ ีอํานาจควบคุม หรือ หุ้น ส่วนผู้จดั การของนิตบิ ุค คล
ที�เ ป็ นสํา นักงานสอบบัญชี ซึ�ง มีผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษ ัทร่ว ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จ ะได้พน้ จากการมีล กั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน ที�
ได้รบั การแต่งตัง�
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8. กรรมการอิส ระจะต้องไม่ เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็ นที�ปรึกษากฎหมาย
ทีป� รึกษาทางการเงิน หรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ซึง� ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ทัง� นี� ในกรณีท�ผี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ น
นิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม� นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน� ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีไ� ด้รบั การแต่ง ตัง�
9. ไม่ประกอบกิจการที�มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม� ีนัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีม� นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม� สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลุกจ้าง พนักงาน ทีป� รึกษาทีร� บั เงินเดือนประจํา
หรือ ถือ หุ้น เกิน ร้อ ยละหนึ� ง ของจํ า นวนหุ้น ที�มีส ิท ธิอ อกเสีย งทัง� หมดของบริ ษัท อื�น ซึ�ง ประกอบกิจ การที�มีส ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม� นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มลี กั ษณะอืน� ใดทีท� าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย� วกับการดําเนินงานของบริษทั
ทัง� นี� กรรมการอิสระต้องเป็ นผูท้ ผ�ี า่ นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด
บริษทั ตระหนักว่า ธุรกิจสือ� ของบริษทั มีความสําคัญต่อการชีน� ําความคิดของสังคม ดังนัน� บุคคลทีจ� ะเป็ นผูบ้ ริหารหรือ
กรรมการของบริษทั ต้องเป็ นผู้ท�มี ีความเข้าใจบทบาทหน้าที�ของการเป็ นสื�อที�มีจริยธรรมและยึดมั �นในจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพือ� สามารถวางแนวนโยบายในการนําเสนอเนื�อหาอย่างเป็นกลาง สร้างสรรค์ ไม่บดิ เบือน
จึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื�อดํารงตําแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริหารระดังสูงของบริษทั เป็ นเรื�องสําคัญ จึงควรเป็ นหน้าที�
โดยตรงของคณะกรรมการทัง� คณะ
การสรรหากรรมการบริ ษทั
บริษทั กําหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้ทําหน้ าที�ส รรหากรรมการ โดยจะเป็ นผู้ทําหน้ าที�เ สนอชื�อ และเป็ น
ผู้พิจ ารณาคัดเลือกกรรมการซึ�ง โครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุค คลที�มีคุณสมบั ติหลากหลาย ทัง� ทาง
ด้านทักษะวิชาชีพ ความเชีย� วชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ เป็ นต้น โดยจะสรรหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ทไ�ี ม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฏหมาย หรืออาจจะกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั
การแต่งตัง� กรรมการบริษทั จะต้องผ่านการพิจารณาจากทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซึ�งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตัง� กรรมการจะต้องผ่านมติทป�ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามข้อบังคับของบริษทั ทัง� นี�
ข้อบังคับของบริษทั กําหนดให้ทป�ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง� กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี�
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ�งหุน้ ต่อหนึ�งเสียง
(ข) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงทีม� อี ยูเ่ ลือกตัง� กรรมการเป็นรายบุคคล
(ค) บุคคลซึง� ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง� เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจ� ะ
พึง มี หรือจะพึงเลือกตัง� ในครัง� นัน� ในกรณีทบ�ี ุคคลซึง� ได้รบั การเลือกตัง� ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการทีจ� ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง� ในครัง� นัน� ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็นผูอ้ อกเสียงชีข� าด
ในการประชุม สามัญประจํา ปี ผู้ถ ือ หุ้น ทุกครัง� ให้กรรมการจํา นวนหนึ�ง ในสามของคณะกรรมการบริษั ททัง� หมด
ต้องออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการทีอ� ยู่ในตําแหน่งนานทีส� ดุ เป็นผูอ้ อกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการทีอ� อก
จากตําแหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
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การสรรหาผู้บริ หารระดับสูงสุด
สําหรับการสรรหาผูม้ าดํารงตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าที�บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาสรรหาและ
คัดเลือกบุค คลที�มีคุณสมบัต ิต ามหลัก เกณฑ์ท�ีบริษัท กํา หนด และต้อ งเป็ น ผู้ท�ีมีว ิส ัย ทัศ น์ ความรู้ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
9.4. การกํากับดูแลกิจการดําเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
บริษทั มีนโยบายการทํารายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ� าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใ นอนาคต โดยกําหนดการปฏิบตั ใิ นการทํารายการให้เ ป็ นไปตาม
ลักษณะการดําเนินการค้าปกติซ�งึ เกิดกับบุคคลภายนอกและกระทําอย่างยุตธิ รรมตามราคาตลาด ในกรณีท�ไี ม่สามารถ
เปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ทงั � 2 ฝา่ ยจะร่วมกันพิจารณาเพือ� กําหนดอัตราค่าสินค้าและบริการทีเ� หมาะสมต่อไป
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย� วกับความจําเป็นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคา
ในปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อย มีการทํารายการระหว่างกันกับกิจการอื�นทีเ� กีย� วข้องกัน โดยมีเงื�อนไขตามราคา
ตลาด และสํา หรั บรายการระหว่า งกัน อื�น ๆ ได้ผ่า นการพิ จารณาความเหมาะสมและมูล ค่า ของการทํา รายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิม� เติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
9.5. การดูแลเรื�องการใช้ขอ้ มูลภายใน
การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั กําหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารใช้ตําแหน่ งหน้าทีเ� พื�อประโยชน์ แก่ตนเองในทางที�
มิชอบ ซึง� เป็ นการเอาเปรียบผูถ้ อื หุน้ รายอืน� หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม เพือ� ให้สอดคล้องกับมาตรา 241
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี�
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ที�เกี�ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือ
บุคคลทีไ� ม่มหี น้าทีเ� กีย� วข้อง
2. ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทีเ� กีย� วข้องกับการจัดทํารายงานทางการเงิน หรือ ข้อมูลทีเ� กีย� วข้องอื�น
ระมัดระวังเกี�ย วกับการซื�อขายหลัก ทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื�อขายใน
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษทั ทันที
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั กําหนดแนวปฏิบตั ใิ ห้กรรมการของบริษทั บริษทั ย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
ของตนและบุคคลทีม� คี วามเกีย� วข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 2/2552 โดยกําหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารรายงานส่ว นได้เสีย
ของตนและบุคคลทีม� คี วามเกีย� วข้อง ซึง� บริษทั ได้ประกาศให้มผี ลบังคับใช้ตงั � แต่วนั ที� 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี�
1. กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร จัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลทีม� คี วามเกี�ยวข้องอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง� จัดส่งให้เลขานุ การบริษทั เพื�อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคคลที�มีความ
เกีย� วข้อง พร้อมสําหรับการเปิ ดเผยต่อคณะกรรมการเมื�อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับกรรมการ
และหรือ ผูบ้ ริหารที�มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี�ยวข้อง ทัง� นี�เ ลขานุ การบริษทั จะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร เสนอคณะกรรมการบริษทั รับทราบปีละครัง� ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั รอบสิน� ปี
2. ในกรณีทม�ี กี ารเปลีย� นแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผูบ้ ริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง
และบุคคลทีเ� กีย� วข้อง ให้เลขานุการบริษทั เพือ� รายงานคณะกรรมการบริษทั ภายใน 7 วันนับจากทีม� กี ารเปลีย� นแปลง
ในปี 2559 มีการรายงาน 1 ครัง� และมิได้มกี ารทํารายการทีม� สี ่วนได้เสียกับบริษทั
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การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริษทั ได้มหี นังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหารทราบ ถึงภาระหน้าทีใ� นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกครัง� ทีม� กี ารซื�อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภายใน 3
วัน ทํา การนับ แต่ ว นั ที�มีการซื�อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลั กทรัพย์นัน� และเลขานุ ก ารบริษัทจะสรุปรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการบริษทั รับทราบปีละครัง� ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั รอบสิน� ปี
ในปี 2559 บริษทั ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อทีป� ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั เมือ� วันที� 24 กุมภาพันธ์ 2560
ทัง� นี� ในระหว่างปี 2559 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิม� ขึ�น(ลดลง) ระหว่างวันที�
30 ธันวาคม 2559 และวันที� 13 มกราคม 2559 ดังนี�
จํานวนหุ้น ตามรายงานปิ ดสมุดทะเบียน
สัดส่วนการถือครองหุ้น
ชื�อ – นามสกุล
จํานวนหุ้น
NMG ณ.วันที� 30 ธ.ค. 59
ณ 30 ธ.ค. 2559 ณ 13 ม.ค. 2559
เพิ� ม(ลด)
1. นายเทพชัย
แซ่หย่อง
10,000,000
10,000,000
0.25
2.นางพิจติ รา
มหาพล
3.นางสาวนราวดี วนิชวัฒนะ
4.นายศุภพงศ์
สุขสภา
5.นายวิฑรู
พึงประเสริฐ
150,000
150,000
6.นายสุพจน์
เพียรศิร ิ
650,000
650,000
0.02
7.นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์
300,000
300,000
0.01
8.นายสิรชิ าย
ชนานํา
4,900
4,900
9.นายสุภวัฒน์
สงวนงาม
หมายเหตุ : 1. หุ้นทีเ� รียกชําระแล้ว ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ของ NMG เท่ากับ 4,067,639,262 หุน้
2. จํานวนหุน้ กรรมการทีแ� สดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)

9.6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษทั บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
ในรอบปีบญ
ั ชีทผ�ี า่ นมามีจํานวนเงินรวม 3,560,000 บาท
(2) ค่าบริการอื�น (non-audit fee)
บริษทั และบริษ ทั ย่อ ย ไม่มีการรับ บริก ารอื�น จากสํา นักงานสอบบัญชีท�ีผู้ส อบบัญชีส งั กัด บุค คลหรือกิจการที�
เกีย� วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทผ�ี สู้ อบบัญชีสงั กัด* ในรอบปีบญ
ั ชีทผ�ี า่ นมา
หมายเหตุ : *บุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทผ�ี สู้ อบบัญชีสงั กัดให้รวมถึง
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1. คูส่ มรสและบุตรทีย� งั ต้องพึง� พิงหรืออยูใ่ นอุปการะของผูส้ อบบัญชี
2. กิ จการที�มี อํา นาจควบคุม สํา นัก งานสอบบัญชี กิ จการที�ถูก ควบคุมโดยสํานัก งานสอบบัญชีและกิจการที�อยู่ภ ายใต้
การควบคุมเดียวกันกับสํานักงานสอบบัญชี ไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. กิจการทีอ� ยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญของสํานักงานสอบบัญชี
4. หุน้ ส่วนหรือเทียบเท่าของสํานักงานสอบบัญชี
5. คูส่ มรสและบุตรทีย� งั ต้องพึง� พิงหรืออยูใ่ นอุปการะของบุคคลตาม (4)
6. กิจการทีผ� ูส้ อบบัญชี บุคคลตาม (1) (4) หรือ (5) มีอาํ นาจควบคุมหรือมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญ ไม่ว่าจะเป็ นโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
9.7. การปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที�ดีในเรื�องอื�นๆ
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559 มีการประชุม ดังนี�
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กรรมการ

จํานวนครังที
� �เข้าร่วมประชุม ต่อ
/จํานวนครังที
� �ประชุมนับจากวันที�ดาํ รงตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ

นายเทพชัย แซ่หย่อง
(แต่งตัง� วันที� 7 พฤศจิกายน 2559)
นางพิจติ รา มหาพล
(แต่งตัง� วันที� 27 เมษายน 2559)
นางสาวนราวดี วนิชวัฒนะ
(แต่งตัง� วันที� 7 พฤศจิกายน 2559)
นายศุภพงศ์ สุขสภา
(แต่งตัง� วันที� 7 พฤศจิกายน 2559)
นายวิฑูร พึงประเสริฐ
(แต่งตัง� วันที� 7 พฤศจิกายน 2559)
นายสุพจน์ เพียรศิริ
(แต่งตัง� วันที� 7 พฤศจิกายน 2559)
นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์
(แต่งตัง� วันที� 7 พฤศจิกายน 2559)
นายสิรชิ าย ชนานํา
(แต่งตัง� วันที� 7 พฤศจิกายน 2559)
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
(แต่งตัง� วันที� 7 พฤศจิกายน 2559)

3/3

N/A

8/9

3/3

3/3

1/1

3/3

1/1

3/3

N/A

3/3

N/A

3/3

N/A

3/3

N/A

3/3

N/A

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 มีทงั � หมด 10 ครัง� และคณะกรรมการตรวจสอบมีทงั � หมด 4 ครัง� ทัง� นี� กรรมการส่วนใหญ่
ตามทีแ� สดงในรายงานนี� ได้รบั การแต่งตัง� ทดแทนกรรมการเดิมที�ลาออกหรือได้รบั แจ้งจาก กลต. ให้ยุตกิ ารปฏิบตั ิหน้าที� โดย ทีป� ระชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือ หุ้นครัง� ที�1/2559 เมื�อวันที� 7 พฤศจิกายน 2559 มีม ติแต่งตัง� กรรมการ 8 ท่าน ลําดับที� 1 และ ลําดับที� 3- 9 ดังนัน� การเข้าร่ วมประชุมจึง
เริม� จากวันทีไ� ด้รบั การแต่งตัง� สําหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2559 เมื�อวันที� 27 เมษายน 2559 และการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง� ที� 1/2559
เมื�อวันที� 7 พฤศจิกายน 2559 จึงยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการของบรืษทั

ทัง� นี� บริษทั ได้มกี ารจดบันทึกรายงานการประชุมและ จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ� า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั
พร้อมให้กรรมการและผูเ้ กีย� วข้องตรวจสอบได้
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