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รายงานการกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ และ 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จะท�าให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการ 
ด�าเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจส�าคัญที่น�าไปสู่ความส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทฯ ได้แก่ 
การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
(code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�าหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ 
ข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์
และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับ 
การดูแลอย่างดี

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่  
17 พฤศจิกายน 2551 และได้ด�าเนินการทบทวนปรับปรุงเนื้อหาเป็นประจ�า ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฉบับที่ใช ้
ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การสื่อสารนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การด�าเนินการเรื่องการก�ากับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคล่ือนการด�าเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  
จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตาม 
ก�ากับให้มีการด�าเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ประชาชน 
ทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วย และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ท่ีฝ่าย
เลขานกุารบรษิทั โดยใช้แบบฟอร์มขอรบัเอกสารทีส่่งพร้อมรายงานประจ�าปี ทัง้นี้เพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
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การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2553 และจากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเร่ืองธรรมาภิบาลของบริษัท
อย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2549 โดยผลการประเมินที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้

 • ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2560 ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
  สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้ 
  คะแนน 94 เต็ม 100 คะแนน 

 • ผลการประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับมอบใบรับรอง 
  เป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อันเป็นเคร่ือง 
  ยืนยันได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและพร้อม 
  ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ส้ินสุดวันที่  
  10 พฤศจิกายน 2563 

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ 

 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�าหน้าที่
แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทฯ โดยก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด 

บรษัิทฯ มีนโยบายปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั โดยตระหนกัถงึสทิธใินการเข้าถงึข้อมลูของบรษิทัฯ อย่างเพยีงพอ
และทันเวลา ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายก�าหนด จึงจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor  
Relation) ท�าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบค�าถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  
ของบริษัทฯ ไว้ท่ีเว็บไซต์ www.nine.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส�าคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผู้ลงทุน เป็นต้น
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การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคญักบัการจดัประชมุผูถ้อืหุ้นของบริษัท เพือ่รายงานให้ผู้ถอืหุน้ได้ทราบผลการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทฯ และร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการบริหาร
งานและกิจกรรมของบริษัทจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในปี 2560  
ที่ผ่านมา บริษัทไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้น
ให้การด�าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเต็มท่ีโดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางใน
คูม่อื AGM Checklist ซึง่จดัท�าขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบยีน และส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ โดยเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัก�าหนดวนั เวลา และสถานที่ 
จัดการประชมุล่วงหน้า พร้อมระบแุผนทีช่ดัเจนในหนงัสือเชญิประชมุ และได้น�าเทคโนโลยรีะบบบาร์โค้ด (Barcode) มา
ใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร
มหาวิทยาลัยเนชั่น เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 4 ท่าน มีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวน 34 ราย รวมจ�านวนหุ้น 122,230,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.88  
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจ�านวน 170,048,386 หุ้น ซึ่งการด�าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่ดีและตามที่กฎหมายก�าหนดดังนี้ 

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บรษิทัฯ ได้น�าข้อมลูหนงัสอืเชิญประชมุฯ ทีม่รีายละเอยีดครบถ้วนเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วนั โดยบรษิทัฯ 
มอบหมายให้บรษัิท ศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบยีนหุน้ของบริษทัฯ เป็นผู้จัดส่งหนงัสอื
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม  
ข้อเทจ็จรงิและเหตผุล ความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอส�าหรับการพิจารณาตัดสนิใจ 
ของผู้ถอืหุน้ พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้นในครัง้ก่อน รายงานประจ�าปี เอกสารประกอบการพจิารณาแต่ละวาระ 
ค�าช้ีแจงวธิกีารต่างๆ ข้อมลูกรรมการอสิระ ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ ข้อบงัคบับริษทัเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดโดยจัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นก่อน 
วันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระที่เสนอ
ในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  
และส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nine.co.th ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน 
ช่วงวันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด�ารง 
ต�าแหน่งกรรมการ และเสนอวาระเพิ่มเติม 

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้รายงานผลการใช้สทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกตัง้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั 
และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
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ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 บรษัิทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้จัดส่งค�าถามล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
หรอืทางโทรสาร 02-338-3904 ตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม 2560 ถงึวนัที ่12 เมษายน 2560 เพือ่ให้คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร
ได้รวบรวมข้อมลูเพือ่ชีแ้จงต่อผูถ้อืหุ้นในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอค�าถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด 

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาก�าหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ ค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการ 
เดนิทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นอนัดบัแรก โดยบรษิทัเปิดให้ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 
ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง รวมทั้งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี  
ภูมไิชย สอบบัญช ีจ�ากดั และทีป่รกึษากฎหมายจากบริษทั เภา แอนด์ แอสโซซเิอทส์ ลอว์ ออฟฟิช จ�ากดั เข้าร่วมประชมุ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ทุกครั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ท�าหน้าท่ีเป็นประธานที่ประชุม และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้เชิญที่ปรึกษา 
กฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน  
การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียด โดยประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ 
แสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารบางท่าน  
เป็นผู้ชี้แจงตอบค�าถามของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการจดบันทึกสาระส�าคัญของค�าถาม ค�าตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ  
ในรายงานการประชุมแล้ว 

บริษัทฯ ได้น�าระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับคะแนนเสียง และการแสดงผล
การลงมติในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 
งดออกเสยีง ในรายงานการประชมุอย่างครบถ้วน ทัง้นีส้�าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการจะด�าเนนิการลงมตเิป็นรายคน 
ส่วนในการลงมติในแตล่ะวาระจะใชบ้ัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกรายงาน
การประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด

บริษัทฯ ได้น�าเสนอวาระพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
เป็นประจ�าทุกปีโดยน�าเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอทางเลือกในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 
ของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซ่ึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซ่ึงเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

หลังวันประชุมสามัญผุ้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ  
โดยส่งผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันทีภายหลังการประชุมหรือ 
ไม่เกิน 09.00 น. ของวันท�าการถัดไปนับจากวันที่จัดประชุม ซึ่งเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าเพ่ือให้สามารถสร้างความมั่นใจ 
แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหรือการ
ด�าเนินการใดๆ ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จ�าเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
ในปี 2560 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ค�านึงถงึการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั และยดึถือด�าเนนิการตามแนวทางดงัต่อไปนี้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยส�าคัญ และมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการ
ตัดสินใจของบริษัทฯ ส�าหรับเหตุการณ์ที่ส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

 • ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด�าเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย  
  และไม่มีการเพ่ิมระเบียบวาระในท่ีประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  
  รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส�าคัญเพ่ิมเติมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มี 
  โอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ 
 • ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง 
  เท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให ้
  กับกรรมการอิสระ ซ่ึงไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให ้
  กับผู้ถือหุ้น และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ 
  ของบริษัทฯ ได้
 • ไม่มีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นผู้ถือหุ้นของ 
  บริษัทที่อาจท�าให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระส�าคัญ 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่า 
เป็นหน้าที่ ที่ควรท�าต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการดูแลปฏิบัติจากบริษัทตามสิทธิที่พึงมีและ 
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง คณะกรรมการได้พจิารณาให้มกีระบวนการส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ กับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทาง 
การค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชุนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ 
กลุม่ โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการเสรมิสร้างผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ เพือ่สร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยนืให้กบักจิการ และเปิดเผยข้อมลู
ส�าคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา โดยคณะกรรมการได้
ก�าหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ และได้พิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจ�า โดยล่าสุดเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 
2559 มกีารปรบัแก้ไขเพิม่เตมิเพือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์โดยได้จดัท�านโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่และปรบัปรงุแนวปฎบิตัิ
ในการแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ที่ www.nine.co.th) 
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จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย

1. จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

1.1 แนวทางการด�าเนินธุรกิจ 
บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจส�านักพิมพ์ โดยผลิตและจ�าหน่าย 
สือ่สิง่พมิพ์ประเภทพอ็คเกต็บุ๊คส์ สิง่พมิพ์ส�าหรบัเยาวชน และสือ่สิง่พมิพ์อเิลก็ทรอนกิส์ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายและให้บรกิาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ โดยมุ่งมั่นท่ีจะผลิตสินค้า เนื้อหา และบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือประชาชน ด้วย
ประสบการณ์ความช�านาญและความทุ่มเทของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน 

1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน  
(Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดท�า “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งผ่านการ 
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่ง 
ความยั่งยืน ดังนี้
 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ด�าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง 
และครอบครัว จากบุคคลที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ
 2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก�าหนดให้ม ี
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นทั่วท้ังองค์กรเป็นประจ�าทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ 
ข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของ 
กฎหมาย
 3. การด�าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใด
ที่บริษัทฯ จะก�าหนดขึ้นต่อไป
 4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินการในเร่ืองที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
  4.1 การเลี้ยงรับรอง ของก�านัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
   • การให้ มอบ หรือรับ ของก�านัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ
  4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน
   • การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรี่ยไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้องถูกต้องตาม 
    กฎหมาย โดยต้องม่ันใจว่า เงินบริจาค เงินเร่ียไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้าง 
    ในการติดสินบน
  4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
   • ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงาน 
    ที่ด�าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องด�าเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมาย 
    ที่เกี่ยวข้องและก�าหนดไว้
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายท่ี
สนบัสนนุการต่อต้านคอร์รปัชัน่ทีมี่ประสทิธิภาพ เพือ่ให้มัน่ใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักับการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม 
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก�าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและ
สนบัสนนุนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และข้อก�าหนด
ของกฎหมาย
 4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ�านาจด�าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับ
ดแูล เพือ่ให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคมุท่ีมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งด้านคอร์รปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติ
 1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และคู่มือ 
จริยธรรมธุรกิจฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่น โดยให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัระบปัุจจยัเสีย่งจากการคอร์รัปช่ัน ผลกระทบและโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้ มาตรการทีต้่องปฏบัิติ
เพือ่ลดความเสีย่งทีป่ระเมนิได้ รวมท้ังจัดให้มกีระบวนการติดตาม สอบทานการปฏบิติังาน และรายงานผลให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
 3. พนักงานของบรษัิทฯ ไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเหน็การกระท�าทีเ่ข้าข่ายคอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ 
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ
สงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก�าหนดให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการ
ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�าหนดไว้
 4. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดย
ใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ในคู่มือ 
จริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
 5. ผูท้ีก่ระท�าการคอร์รปัชัน่ เป็นการกระท�าผดิคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิฯ ของบรษิทัฯ ซึง่จะต้องได้รบัการพจิารณาโทษ
ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย
 6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที ่
ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ หรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ ในเรือ่งทีต้่องปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 7. บรษิทัฯ มุง่มัน่ท่ีจะสร้างและพฒันาบุคลากรของบรษิทัฯ ให้มจีติส�านกึทีดี่ ปฏบิติัตนเป็นพลเมอืงดีของสงัคมและ
ประเทศชาติ พร้อมท้ังรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชั่น” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการท�าธุรกรรมกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน
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การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบ ทั้งทาง 
ระบบ Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษัทฯ (www.nine.co.th) โดยในรอบปี 
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระท�าผิด อันเนื่องมาจากการทุจริต

1.3 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้พนักงาน 
ทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบการท�างาน 
ของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้อง 
กับการท�างาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ มีดังนี้
1. ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆ ท้ังท่ีเป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware  
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และหากจ�าเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดต้ังอยู ่ในเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ให้ท�าการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดต้ังหรือควบคุมดูแล 
การติดตั้ง
2. ไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ สัญญา 
สิทธิบัตร หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่น�าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก  
ที่ได้รับมาหรือที่จะน�ามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา”)
ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมา ได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของส่ือมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
ซึ่งเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้สื่อและผู ้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือฯ ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคม 
มาอย่างต่อเนื่อง แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง เราก็สามารถท�าหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่ 
โดยไม่ละทิ้งหลักการ
หลกัจรยิธรรมของคนข่าวเครอืเนชัน่ (Nation Way) จัดท�าขึน้มาเพ่ือก�าหนดหลักจริยธรรมแห่งวชิาชพีให้เป็นแนวปฏบัิติ
ที่เป็นรูปธรรมร่วมกันส�าหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมท้ังจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวใน
สังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได ้
ช่วยกันธ�ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป
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หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้
หมวด 1 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
หมวด 2 จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น
หมวด 3 ความรับผิดชอบต่อผู้อ่าน ผู้ฟัง และผู้ชม 
หมวด 4 ภาระผูกพันธ์ที่มีต่อวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กร
หมวด 5 หลักการท�าข่าวและการปฏิบัติตนต่อแหล่งข่าว
หมวด 6 สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
หมวด 7 แนวทางปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน
หมวด 8 การปฏิบัติต่อฝ่ายโฆษณา ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย
หมวด 9 แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นงาน และการรับงานนอก
หมวด 10 แนวปฏิบัติส�าหรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
หมวด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด
หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ
หมวด 13 หลักปฎิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media

 บรษิทัฯ มมีาตรการ ในทางปฏิบัตเิพือ่ป้องกนัปัญหาการละเมดิและหมิน่ประมาทจากการน�าเสนอข่าว โดยการอบรม
ฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการน�าเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระท�าและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมก�าชับ
พนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะรบัผดิชอบ และสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้โดยค�านงึถงึการเจรญิเตบิโตขององค์กรอย่างยัง่ยนื 
และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้จะด�าเนนิการอย่างโปร่งใส ยดึมัน่ในคณุธรรม และอยูใ่นกรอบของกฏหมาย 
กรอบนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ และการปฎิบตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน มรีะบบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืได้ บริษัทฯ 
มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า 
บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าและประชาชน ทีจ่ะได้รบัผลติภณัฑ์และบรกิาร
ทีด่ ีมคีณุภาพ ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม โดยยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพ
ที่ดีและยั่งยืน 

บรษิทัจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างสมัพนัธ์กบัลกูค้าทกุกลุม่ของบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง โดยลกูค้ากลุม่ผูอ่้านหนงัสอื มกีจิกรรมต่างๆ 
ตลอดทั้งปีที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละช่วงอายุ โดยจัดในสื่อหลากหลายช่องทาง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การ
ประกวดภาพวาดระบายสีเจ้าหญิงโซเฟีย และ SPIDER MAN การจัดกิจกรรมร่วมสนุกตอบค�าถามหรือส่งรูปถ่ายตาม
หัวข้อทีก่�าหนดเพือ่ชงิรางวลัทีห่ลากหลายผ่านทาง Fanpage ในเครือเนชัน่  เช่น บตัรชมภาพยนตร์, ของพรีเมีย่ม, หนงัสอื
ใหม่ในเครือ เป็นต้น การจัดโซนกิจกรรมวาดภาพระบายสีส�าหรับเด็กในงานออกบูธต่างๆ และมีกิจกรรมบนเวทีให้น้องๆ 
ได้ฝึกความกล้าแสดงออกพร้อมรบัของทีร่ะลกึ การจดังานเปิดตวัหนงัสอื “ตุด๊ใบแดง” งานเสวนาหนงัสอื “วถิสีตาร์ทอัพ 
และหนังสือที่คนท�าธุรกิจดิจิทัลต้องอ่าน” การจัดให้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างนักเขียนและนักอ่าน การจัดฉาย
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ภาพยนตร์รอบพเิศษเรือ่ง “คุโรโกะ นายจดืพลกิสงัเวยีนบาส Last Game” และ “โจโจ้ โจ๋ซ่าส์ ล่าข้ามศตวรรษ” เป็นต้น 
รวมถึงการแชร์ข่าวสารให้กับกลุ่มลูกค้าเนชั่นทราบผ่านทาง Newsletter, Blog และ Facebook 

2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ จึงมุ่งมั่น
ในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้างบรรยากาศ
การท�างานที่ดี ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกต้ังกรรมการลูกจ้าง
เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด อีกทั้งเปิดโอกาส
และอ�านวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดตัง้ “สหภาพแรงงานสือ่สารมวลชนไทย” ตามพรบ. แรงงานสมัพนัธ์ 2518 
ได้ ทั้งน้ีเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและ
ระหว่างลกูจ้างด้วยกนั กจิกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพนกังานได้แก่ กจิกรรมทีผู่บ้รหิารและพนกังานท�าบญุใส่บาตรร่วมกนัเดอืน
ละครั้ง กิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน (ในโอกาสส�าคัญ) การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ 
เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น

การจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการ 
แรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะสั้นบริษัทฯ 
พิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน 
ศักยภาพ ค่าครองชีพ โดยค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงาน สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วย  
เสยีชวีติ การสญูเสยีบิดา มารดา คูชี่วิต หรอื บุตร เงนิของขวญัการสมรส มบีตุรและช่วยเหลอืการศกึษาบุตร ยงัครอบคลมุ
ถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตหมู่ เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการก�าหนดแนวปฏิบัต ิ
ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจัดต้ังคณะกรรมการ
แรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนใน 
เร่ืองต่างๆ ส่วนผลตอบแทนในระยะยาวบริษัทฯ มีการให้สิทธิพนักงานซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทในราคาท่ีก�าหนด  
(ESOP-Employee Stock Options) โดยออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ ้นสามัญของ บริษัท  
เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปล่ียนมือไม่ได้  
“ESOP-WA” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จ�านวน 4,250,000 หุ้น ซ่ึงมีก�าหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15  
ของเดือนพฤศจิกายนและเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 5 ปี โดยมีก�าหนดการใช้สิทธิ 
คร้ังแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และก�าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ด้วยอัตรา 
การใช้สิทธิ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาในการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน บริษัทได้ให้ความส�าคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตส�านึก 
และความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน 
อยู่เสมอ โดยในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการท�างาน เนื่องจากลักษณะ 
การท�างานของบรษิทัฯ เป็นการปฏิบัตงิานในส�านกังานเป็นส่วนใหญ่ และทางบรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญักบัสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ 



48

รายงาน
ประจำาปี 2560

ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในเร่ืองการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ 
โดยมกีารจดัการอบรมให้กบัพนกังานทัง้จดัอบรมภายในบริษทั และจัดให้ไปอบรมกบัสถาบนัหรือหน่วยงานภายนอก เพือ่
เป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 ซึง่ก�าหนดให้บรษิทัทีม่จี�านวนพนกังานมากกว่า 100 คนขึน้ไป ต้องจัดให้พนกังานได้รับการอบรมในอตัราส่วน
ร้อยละ 50 ของพนักงานท้ังหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ  
ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส�าหรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ 

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานจ�านวน 29 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 58 ของพนักงานทั้งหมด 50 คน 
(จ�านวนพนักงานเฉลี่ย 12 เดือน) จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งปี 191 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรม 
พนักงาน 3.82 ชั่วโมง / คน / ปี โดยเป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกร้อยละ 21 และ 
การจัดอบรมภายในบริษัท ร้อยละ 79

ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักการในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน  
(Code of Conduct) ว่าจะปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการ 
กระท�าต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

ในปีท่ีผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทและพนักงาน และได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงานในการ 
ช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร

2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทฯ ค�านึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยพึงปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการด�าเนินธุรกิจ จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ 
ดังต่อไปนี้

 1. ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบริษทัฯ รบั หรือเรยีกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ  
  ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า
 2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
 3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
 4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้ จะรีบแจ้งให้ คู่ค้า 
  ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของความสมเหตุสมผล
 5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
 6. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 7. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพ่ือสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่ม ี
  การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 8. รักษาความลับของคู่ค้า ไม่น�าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
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บรษัิทฯ ค�านงึถงึความสมัพนัธ์กบัคูค้่ามาโดยตลอด อาท ิความร่วมมอืกบัคูค้่าในด้านการรับบริการขนส่งส่ิงพิมพ์ของคู่ค้า
กระจายตามจดุต่างๆ ทีด่�าเนนิงานโดย บรษิทั เอ็นเอ็มแอล จ�ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือฯ เป็นการใช้ทรัพยากรของแต่ละ
ฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับคู่ค้า 

ส�าหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
 1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
 2. ผลิต หรือจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
 3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
ในส่วนธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม 
รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า ดังนี้
 1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
 2. ไม่ท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต 
  เพื่อท�าลายคู่แข่งขัน 
 3. ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย 
  สินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น 

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า 

2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ 
บริษัทฯ ค�านึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ทางการค้า และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาในการกู้ยืมเงิน
จากธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการช�าระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นจึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ที่ดีและเป็นธรรมดังนี้
 1. รกัษาดูแลและปฏบัิตติามเงือ่นไขทีม่ต่ีอเจ้าหนีโ้ดยเคร่งครดั ทัง้ในแง่การช�าระคืนการดแูลหลกัทรพัย์ ค�า้ประกัน  
  และเง่ือนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ากับ 
  ผู้ให้กู้ยืมเงิน 
 2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์  
 3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
  ดังกล่าว

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ เจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน
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2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงาน 
เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละพลังงานทีบ่ริษทัฯ จัดขึน้ 

บริษัทฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้ความส�าคัญ 
อย่างยิง่ในการเสนอข้อมูลทีม่คีณุภาพและมปีระโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม และใส่ใจต่อสิง่แวดล้อมในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบ 
การรายหนึ่งในประเทศไทย รวมท้ังเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คนในสังคม ในรอบ 
ปี 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม (รายละเอียดอยู่ในรายงานประจ�าปีหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม หน้า 71) 

ในฐานะทีบ่รษัิทฯ ท�าธรุกจิด้านสือ่ กจิกรรมทางธรุกจิและสงัคมของบรษิทัฯ ต้องตดิต่อพบปะกบัประชาชนกลุม่ต่างๆ อยู่
แล้ว บริษัทฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และ
จากการพบปะของผู้บรหิาร กรรมการ ทีไ่ด้มโีอกาสพบปะกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง และบรษิทัฯ มรีะบบ 
Call center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทฯ 
เป็นประจ�า บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างสม�่าเสมอ 

การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางการ 
แสดงความเหน็ การแจ้งข้อร้องเรยีนและข้อเสนอแนะ โดยบรษิทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังานของบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสีย
ทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit_nine@nationgroup.com หรอื ส่งไปรษณย์ีมายงัทีอ่ยูบ่รษิทั 
/ ยื่นส่งโดยตรง ที่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 1858/121-122, 125-128 
ชั้น 28 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิดจะรวบรวม 
หลกัฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จริงโดยมฝ่ีายทรัพยากร
บคุคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทัง้มาตรการด�าเนนิการกบัผูก้ระท�าผดิ เพือ่เสนอต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรยีน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม และปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรือ่ง
ร้องเรยีน ผูถ้กูร้องเรยีน และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ รวมทัง้ต้องเกบ็ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องเป็น
ความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ�าเป็น โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบ
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ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถงึข้อมลูได้ง่าย เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทั ช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

บริษัทฯ ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้กรรมการและ
ผูบ้รหิารต้องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และส�าเนา
ให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา เลขานุการบริษัทจะด�าเนินการให้กรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลปัจจุบันของตน 
อย่างน้อยปีละครัง้ ในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี เพ่ือรวบรวมส่งรายงานการถอืครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละครั้ง 

บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ จึงได้ออกนโยบาย 
“การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ” ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องรักษา
ข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่ม
บรษัิทฯ และ/หรอืการเข้าท�ารายการใดๆ ในทางทีอ่าจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อกลุม่บริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรอืทางอ้อม 

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน 
อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่�านกังานกลต.และตลาดหลกัทรพัย์ฯก�าหนด ผ่านช่องทาง 
การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่ถูกส�านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ด�าเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด 

ในรายงานประจ�าปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
 2. รายชือ่กรรมการ พร้อมประวตักิารท�างาน การศกึษา ความสมัพนัธ์ทางครอบครวักบัผูบ้รหิาร การด�ารงต�าแหน่ง 
  กรรมการในบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นในบริษัทฯ 
 3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 4. ปัจจัยความเสี่ยง 
 5. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
 6. ค่าตอบแทนกรรมการและจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
 7. การท�าหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ 
 8. การท�าหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
 9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 10. ค่าตอบแทนการท�าหน้าที่กรรมการ และการท�าหน้าที่อื่นให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 11. รายงานการด�าเนินงานประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 12. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิทีม่เีนือ้หาตามทีก่�าหนด ซึง่มปีระธานกรรมการ
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการลงนามรับรอง
 13. ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร 
 14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
 15. งบการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ
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บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซต์ www.nine.co.th
 1. บทบาทอ�านาจหน้าทีข่องกรรมการ กรรมการชดุย่อย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร/กรรมการ 
  ผู้จัดการ
 2. นโยบายรายการระหว่างกัน 
 3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน (Code of Conduct)
 4. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
 5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 6. กฏบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 
 8. รายงานประจ�าปี
 9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 10. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 11. การควบคุมภายใน 
 12. ข้อบังคับบริษัท

 13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมท้ังนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียม  
และเป็นธรรม ตอบค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ และการด�าเนินงานของบริษัทฯ แก่นักลงทุนตามที่ส่งค�าถามผ่านทาง 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน 
ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ ดังนี้

ที่อยู่บริษัท : 1858/121-122, 125-128 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 02-338-3333
โทรสาร : 02-338-3904
Email : investor@nationgroup.com / investor@nine.co.th

เว็บไซต์ : http://www.nine.co.th

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัการปฏบิตัติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ กลต. และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพจิารณาตรวจสอบตามขัน้ตอน คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้นางสาวปณุณภา ทองทวพีรรณ 
เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีหน้าท่ีในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการก�ากับดูแล 
ให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของ 
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บทบาทหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้องก�าหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่าง
รดักมุ ถูกต้อง เพือ่แสดงให้เหน็ว่าคณะกรรมการได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ ทีน่�าเสนออย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์สจุรติ
และมคีวามรบัผดิชอบโดยใช้วจิารณญาณเยีย่งวญิญูชนทีป่ระกอบธรุกจินัน้พงึกระท�าในสถานการณ์เดยีวกนั อกีทัง้ มีหน้าท่ี 
ในการเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชญิประชมุ รายงานการประชมุของการประชมุคณะกรรมการและการประชุม
ผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซ่ึงเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วนแล้ว 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ คณะกรรมการ มคีวามรบัผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มี
ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด 
ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย

คณะกรรมการได้ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการไว้อย่างชดัเจน เพ่ือให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและก�ากับดูแลให้การด�าเนินกิจการของ 
บริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการก�าหนด 

คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาอนมุตัใิห้ความเหน็ชอบในเรือ่งทีส่�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ได้แก่ แผนธรุกิจ 
งบประมาณการด�าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ
เป็นผูน้�าเสนอ รวมทัง้ตดิตามดแูลให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานท่ีก�าหนดไว้ ตลอดจนทบทวน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ ส�าหรับให้กรรมการ 
ทีจ่ะอภิปรายแสดงความเหน็ในประเดน็ทีส่�าคญัอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณทีีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการในการ 
วางกรอบ และ ติดตามดูแลการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�าปีของบริษัท
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในปี 2560 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 คน เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 
คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจ�านวน 3 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจ�านวน 1 คน บริษัทฯ 
มีคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน 

กรรมการอิสระจ�านวน 3 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อก�าหนดในปี 2551 ของส�านักงาน กลต. กรรมการอิสระจ�านวน 1 ใน 3 คน ด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 2 คน 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อบังคบัของบรษัิทฯ กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระทกุปี บรษิทัฯ สามารถแต่งตัง้กรรมการ
ท่ีต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ มิได้มีข้อก�าหนดเร่ืองจ�านวน
วาระที่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้นานท่ีสุดของกรรมการไว้ตามข้อก�าหนดของส�านักงาน กลต. และมีนโยบายให ้
คณะกรรมการบรษัิททกุคน ด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ได้ไม่เกนิ 5 บรษัิท กรรมการของบรษิทัฯ 
จะไม่เป็นกรรมการในบรษิทัท่ีเป็นคูแ่ข่งหรอืมผีลประโยชน์ขดัแย้งทางธรุกจิกบับรษิทัฯ และเปิดเผยรายชือ่ ประเภทธรุกจิ
และต�าแหน่งที่กรรมการของบริษัทฯ ไปด�ารงต�าแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ ในปี 2560 ไม่มีกรรมการของ 
บริษัทฯ ท่านใดด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง และให้
รายงานการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1 

หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 
บริษัทฯ มีหน่วยงานต่างๆ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. และกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง ฝ่ายกฏหมาย ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และฝ่าย
ตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยกล่ันกรองรายละเอียดโดยก�าหนดคุณสมบัติและขอบเขต 
ความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้เห็นความส�าคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้
เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ หากมคีวามจ�าเป็นต้องท�ารายการดังกล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้การท�า
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รายการนัน้มคีวามโปร่งใส เท่ียงธรรม พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมอืนกับการท�ารายการกบับคุคลภายนอก 
ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดให้มี
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ส�าหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม ในปี 2560 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว เม่ือเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�าเป็น ไว้ในรายงานประจ�าปี 
และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ
การประชมุคณะกรรมการบรษิทั จะก�าหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ังและมกีารประชมุพเิศษเพิม่
ตามความจ�าเป็นโดยมีการก�าหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า 
ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระท่ีผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็น
เวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอ
เรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถ
แจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท 

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพ่ือป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ  
รัว่ไหลโดยไม่มเีจตนา จึงให้ฝ่ายบรหิารรายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในการประชมุ เดอืนใดทีไ่ม่มกีารประชุมก็ไม่
ต้องรายงาน กรรมการอสิระและกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหารได้มกีารพบปะหรือติดต่อเพ่ือแลกเปล่ียนความคดิเหน็เก่ียวกับ
ปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยเป็นประจ�าในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย 
ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานระหว่างปี
ที่ผ่านมา เพื่อให้น�ามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

  โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การประเมิน 
รายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินของ 
คณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็นดังนี้ 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 กระบวนการประเมนิเริม่ขึน้ในเดอืนพฤศจิกายน 2560 โดยเลขานกุารบรษิทัจัดส่งแบบประเมนิให้กบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่ท�าการประเมิน โดยก�าหนดให้ส่งแบบประเมนิคนืภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2561 เพือ่น�ามาสรปุผลคะแนน
และแจ้งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
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หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน และสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
 • การประเมินรายบุคคล แบ่งตามห้วข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของ 
  คณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินมีคะแนนส่วนใหญ่  
  อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 98.70% 
 • การประเมินของคณะกรรมการท้ังคณะ แบ่งตามหวัข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคณุสมบัตขิองคณะกรรมการ บทบาท  
  หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�าหน้าที่ของกรรมการ  
  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการประเมิน  
  มีคะแนนส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 91.67%
 • การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการประเมินในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
  การประชุม และบทบาท หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สรปุผลการประเมินมคีะแนน 
  อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 96.83%

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดับเดียวกบัอตุสาหกรรม
เดียวกันโดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้ว ซึง่กรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายให้มหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบมากขึน้ จะได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น 

ส�าหรบัหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาผลการด�าเนนิงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูป้ระเมิน
ตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติ
งาน พร้อมกับพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ส�าหรับปี 2560 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แสดงความจ�านง 
ไม่ขอรบัค่าตอบแทนกรรมการส�าหรบัปี 2560 ดงันัน้ ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2560 จะได้รบัเฉพาะกรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (ในส่วนกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่ง
ด�ารงต�าแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ)
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จำานวนค่าตอบแทนในปี 2560 และ 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

 ค่�ตอบแทนปี 2560 ค่�ตอบแทนปี 2559

กรรมก�ร / ตำ�แหน่ง

หมายเหตุ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แสดงความจ�านงไม่ขอรับ
ค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับปี 2560 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2560 จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร(ในส่วนกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯซึ่งด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนกรรมการ)

 ค่�ตอบแทน เบีย้ประชมุ อ่ืนๆ รวม ค่�ตอบแทน เบีย้ประชมุ อ่ืนๆ รวม

ประธานกรรมการ :
- นายเทพชยั แซ่หย่อง - - - - 100,000.- - - 100,000.-
- นางสาวดวงกมล โชตะนา - - - - 200,000.- - - 200,000.-
- นายพนา จนัทรวโิรจน์ - - - -  100,000.- - - 100,000.-

กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร :
- นายสทุธชิยั แซ่หยุน่ - - - - 100,000.- - - 100,000.-
- นายเสรมิสนิ สมะลาภา - - - - 100,000.- - - 100,000.-
- นางสาวณฐัวรา แสงวารินทร์ - - - - 50,000.- - - 50,000.-

ประธานกรรมการตรวจสอบ :
- นายสมศกัดิ ์เชยีร์ จิระนคร  - - - - 400,000.- - - 400,000.-
- นางสาวเขมกร วชริวราการ 400,000.- - - 400,000.- - - - -

กรรมการตรวจสอบ
- นายสธุร์ี จินตนานฤมติร - - - - 300,000.- - - 300,000.-
- ดร.ศนัธยา กติตโิกวิท - - - - 300,000.- - - 300,000.-
- นายตลุสถติย์ ทบัทมิ 300,000.- - - 300,000.- - - - -
- นายอทุยั เบญจฤทธิ ์ 150,000.- - - 150,000.-

กรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร :
- นายสพุจน์ เพียรศิร ิ - - - - 50,000.- - - 50,000.-
- นางสาวเนตรนภา ภษิูตตานนท์ - - - - 50,000.- - - 50,000.-

รวม 850,000.- - - 850,000.- 1,750,000.- - - 1,750,000.-
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจ ประวัติ
และความเป็นมาของบริษทัฯ ทีต่ัง้ส�านกังานและสาขา วฒันธรรมองค์กร พร้อมรับค�าชีแ้จงจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในพร้อมเอกสาร
ประกอบ

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการ 
ทกุคนมีการพฒันา และปรับปรงุการปฏบัิตงิานอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการน�าความรูต่้างๆ มาปรบัใช้อย่างเหมาะสมเพือ่ให้
มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และน�าความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในปี 2560 ได้สนับสนุน
กรรมการเข้าร่วมอมรม ดังนี้

ลำาดับ ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2560

1

2

3

4

น.ส. เขมกร วชิรวราการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

KPMG
• Risk Trends and Proactive Audit 
Committee Assessing
สภาวิชาชีพบัญชี   
• ตรวจสขุภาพกจิการผ่านงบการเงินรุน่ที ่1/60
• ภาพรวมมาตรฐานการสอบบญัชไีทย รุ่นที่  
 3/60

นายอุทัย เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

KPMG
• Enhancing Audit Committee Excellences 
through Internal Audit

นางสาวเนตรนภา ภษูติตานนท์ กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC 
(ปรับปรุง 2559) รุ่นที่ 3/60
• Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ปรับปรุง ปี 2559
• ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย 
รุ่นที่ 2/60
• งบการเงินรวม

นายสุพจน์ เพียรศิริ กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• บัญญัติ 10 ประการของนักบัญชียุค AEC 
(ปรับปรุง 2559) รุ่นที่ 3/60
• Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ปรับปรุง ปี 2559
• งบการเงินรวม
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แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน 
ของบริษัท ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง  
รวมถึงวัฒนธรรมท่ีดีงามขององค์กร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความส�าคัญกับการบริหาร 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
ขององค์กร

บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง 
มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจสื่อของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก�าหนด 
แผนสืบทอดงาน ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เมื่อต�าแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้ 
บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหา 
และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการท้ังคณะ เพื่อน�าเสนอ 
ประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ผู้อ�านวยการ
เมื่อต�าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�านวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้ 
บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งดังนี้ 
 1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนลงทุน แผนการขยายตัว
 2. ประเมินความพร้อมของก�าลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 3. ก�าหนดแผนสร้างความพร้อมของก�าลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหา เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก
 4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
 5. ก�าหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานใน 
  ต�าแหน่งนั้นๆ และจัดท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
 6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
 7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
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2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบรษัิท ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยทัง้ส้ิน 2 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น สามารถใช้
ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความช�านาญทางการบัญชีหรือ 
การจดัการด้านการเงนิทีเ่กีย่วข้องตามข้อก�าหนดตลาดหลักทรพัย์ฯ ทีส่ามารถอ่านและเข้าใจพืน้ฐานของงบการเงนิ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�าปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  
โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการประเมนิความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมเพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ
 4. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ฯ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 5. พิจารณาคัดเลือกเพ่ือเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่
พบระหว่างการตรวจสอบ และประเดน็ทีผู่ส้อบบัญชเีหน็ว่าเป็นสาระส�าคญั รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 6. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามถกูต้องและครบถ้วน 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท�ารายการดังกล่าวอย่าง 
ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง คุณสมบัติ

1 นางสาวเขมกร วชิรวราการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ
   มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

2 นายตุลสถิตย์ ทับทิม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

3 นายอุทัย เบญจฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
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หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2561 แต่งตั้งนายพนา จันทรวิโรจน์ เป็นประธานกรรมการ
บริหาร แทนนายเทพชัย แซ่หย่อง ที่ลาออก

 7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 8. จดัท�ารายงานผลการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  • ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
  • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาด 
   หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  • ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  • ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  • รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ 
   รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 9. ปฏิบตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ตามทีไ่ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของ
บริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

2.2 คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committees)
คณะกรรมการบรหิารมอี�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการบรหิารงานในเรือ่งเกีย่วกบัการด�าเนนิงานตามปกตธิรุะ
และงานบรหิารของบรษิทั ก�าหนดนโยบาย แผนธรุกจิ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�านาจการบริหารต่างๆ 
ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบรษัิท เพือ่เสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัพจิารณาและอนมุตัแิละ/หรอืให้ความเหน็ชอบ รวมตลอด
ถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานของบริษทัตามนโยบายทีค่ณะกรรมการก�าหนด โดยคณะกรรมการบรหิาร 
ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้ 

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1 นายพนา จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร

2 นายสุพจน์ เพียรศิริ กรรมการบริหาร

3 นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ กรรมการบริหาร
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 1. ควบคุมดูแลกิจการ และก�าหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ด�าเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย
ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งน�าเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจและแผนงานให ้
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 2. พจิารณาโครงสร้างองค์กร มอี�านาจก�าหนดการบรหิารจดัการ โครงสร้างเงนิเดอืนของบรษิทั รวมถงึการคดัเลอืก 
การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และ
การเลิกจ้างพนักงานของบรษิทั โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัเป็นผูม้อี�านาจ
แทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
 3. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซ้ือสินค้า การจัดซ้ือลิขสิทธ์ิ 
การลงทุนในสินทรัพย์ การท�าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การ
กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จ�าน�า จ�านอง ค�้าประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อ ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ใดๆ เพื่อการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินส�าหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและสั่งการที่
คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
 4. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบรษิทั และให้มอี�านาจควบคมุดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั ให้เป็นไปตามนโยบายธรุกจิ แผนธุรกิจ และ
กลยทุธ์ทางธรุกจิทีค่ณะกรรมการบรษัิทได้อนมุตัแิล้วซ่ึงอยูภ่ายใต้กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบยีบ และข้อบงัคบัของบรษัิท
 5. มอี�านาจด�าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัทีเ่กีย่วกับการด�าเนนิงานตามธรุกจิ ซึง่อยูภ่ายใต้กฎหมาย 
เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย 
หรอืมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ซ่ึงจะกระท�าได้ต่อเมือ่ได้รับมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
ทีม่กีรรมการอสิระเข้าประชมุด้วยเท่านัน้ ส่วนรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส�าคญัของ
บริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต. ก�าหนด
 6. พิจารณาผลก�าไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�าปี เพื่อ 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอ�านาจดังกล่าว 
ข้างต้น ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรอืมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้คณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจาก
คณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรือบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์อืน่ใดตามทีท่าง กลต. ก�าหนด กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ 

อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องด�าเนินการตามประกาศของตลาด 
หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือส�านักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

3.1 กรรมการอิสระ (Independent Director) 
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระ 
จากผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
ของตน

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก�าหนดขั้นต�่าของส�านักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตาม 
มาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับ 
ผลตอบแทนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
 3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์
อืน่ๆ ในการบรหิารจดัการ ทัง้ในทางตรงหรอืทางอ้อมกบับรษิทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน หรอืไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 4. กรรมการอสิระจะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่ น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้
รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ท�าการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
 6. กรรมการอิสระจะต้องท�าหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
 7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ 
นิติบุคคลที่เป็นส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
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 8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซ่ึงได้รับค่าบริการ เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ ผู้ให้บริการ 
ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง การเป็นผู ้ถือหุ ้นที่มีนัย ผู ้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู ้จัดการของผู ้ให ้
บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการ 
แต่งตั้ง
 9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ 
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนิน 

งานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจสื่อของบริษัท มีความส�าคัญต่อการชี้น�าความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารหรือ
กรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของการเป็นส่ือท่ีมีจริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณทาง
วชิาชพี และจรยิธรรมทางธุรกจิ เพือ่สามารถวางแนวนโยบายในการน�าเสนอเนือ้หาอย่างเป็นกลาง สร้างสรรค์ ไม่บดิเบอืน 
จึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่องส�าคัญ จึงควรเป็นหน้าที่
โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ 

การสรรหากรรมการบริษัท
บริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ท�าหน้าที่สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ท�าหน้าที่เสนอชื่อ และเป็น  
ผู้พิจารณาคัดเลือก ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งทางด้านทักษะ
วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ เป็นต้น โดยจะสรรหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูล 
กรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑ์ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย หรืออาจจะกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซ่ึงถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทฯ  
เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอช่ือผ่านประธานกรรมการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวนัประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปีผู ้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการ 
เสนอชื่อ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ  
ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
 (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ  
  ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 
  เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด ต้องออก
จากต�าแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจาก
ต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ส�าหรับการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและ 
คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ  
และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยก�าหนดการปฏิบัติในการท�ารายการ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการด�าเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระท�าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถ
เปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพ่ือก�าหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสม
ต่อไป โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมทาง
ด้านราคา

ในปี 2560 บรษัิทฯ และบรษิทัย่อย มกีารท�ารายการระหว่างกนักบักจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกัน โดยมเีงือ่นไขตามราคาตลาด 
และส�าหรบัรายการระหว่างกนัอืน่ๆ ได้ผ่านการพจิารณาความเหมาะสมและมลูค่าของการท�ารายการจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี 

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

5.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บรษัิทฯ ก�าหนดนโยบายการป้องกนัไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ต�าแหน่งหน้าทีเ่พ่ือประโยชน์แก่ตนเองในทางทีมิ่ชอบ 
ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 241 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนี้
 1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ไปเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
 2. ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�ารายงานทางการเงนิ หรอืข้อมลูทีเ่กีย่วข้องอืน่ 
ระมัดระวังเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซ้ือขายในช่วง 
ระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททันที
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5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย 
ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.2551 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยก�าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร
รายงานส่วนได้เสียของตนและบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ซ่ึงบริษทัได้ประกาศให้มผีลบงัคบัใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 
ดังนี้
 1. ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและ 
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมส�าหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษัท กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงาน 
ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละคร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
รอบสิ้นปี 
 2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2560 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมิได้มีการท�ารายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

5.3 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทราบ ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซ้ือ ขาย โอน หรือ 
รับหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และเลขานุการบริษัท 
จะสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละคร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
รอบสิ้นปี

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2560 ได้รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์โดยเปรียบเทยีบ การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ระหว่างวนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 
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สัดส่วนการถือ

ครองหุ้นของ

บริษัท (%) 

ณ 31 ธ.ค. 60

1 นายพนา จันทรวิโรจน์ - - - - -

2 นายสุพจน์ เพียรศิริ 5,000 5,000 - - -

3 นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ - - - - -

4 นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ 1,000 1,000 - - -

5 นางสาวเขมกร วชิรวราการ - - - - -

6 นายตุลสถิตย์ ทับทิม - - - - -

7 นายอุทัย เบญจฤทธิ์ - - - - -

8 นางสาวพิมพิมล คงเกรียงไกร - - - - -

9 นายแสงชัย ลีลานวลิขิต 1,000 1,000 - - -

10 นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร - - - - -

11 นางสาวบุญพา แซ่เบ้ 100 100 - - -

จำานวนหุ้นเพิ่ม(ลด)

ระหว่างปี (หุ้น)

หมายเหตุ : 1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหุ้นที่เรียกช�าระแล้ว จ�านวน 170,048,386 หุ้น 
 2. จ�านวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี) แล้ว

ลำาดับ ชื่อ-นามสกุล

 จำานวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  
มีจ�านวนเงินรวม 1,410,000 บาท

6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง 
 (ก) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
 (ข) กิจการที่มีอ�านาจควบคุมส�านักงานสอบบัญชี กิจการท่ีถูกควบคุมโดยส�านักงานสอบบัญชีและกิจการท่ีอยู่ 
  ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส�านักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 (ค) กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญของส�านักงานสอบบัญชี
 (ง) หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส�านักงานสอบบัญชี
 (จ) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง)
 (ฉ) กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ�านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่า 
  จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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7. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

7.1 การเข้าร่วมประชุม
ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียด ดังนี้ 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญ 
อย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้

1. นายเทพชัย แซ่หย่อง 6/6 - - -

2. นายสุพจน์ เพียรศิริ 6/6 - - -

3. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ 6/6 - - -

4. นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ 6/6 - - -

5. นางสาวเขมกร วชิรวราการ 

 (แต่งตั้งวันที่ 25 เมษายน 2560) 4/4 4/4 - -

6. นายตุลสถิตย์ ทับทิม

 (แต่งตั้งวันที่ 25 เมษายน 2560) 4/4 4/4 - -

7. นายอุทัย เบญจฤทธิ์

 (แต่งตั้งวันที่ 2 สิงหาคม 2560) 2/2 2/2 - -

หมายเหต ุ: การประชมุคณะกรรมการบรษิทัในปี 2560 มทีัง้หมด 6 คร้ัง ,คณะกรรมการตรวจสอบมท้ัีงหมด 4 คร้ัง โดยท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก คือ ล�าดับที่ 5-6 และที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก คือล�าดับที่ 7 ดังนั้นการ
เข้าร่วมประชุมจึงเริ่มจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่ประชุม

กรรมการ
คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
สามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น


