
34

รายงาน
ประจำาปี 2563

ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

1. นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท เนชั�น อินเตั้อริ์เนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์ จำำ�กััด์ (มีห�ชน) เชื�อมัี�นเป็็นอย่�งยิ�งวั่�ริะบบ และ 
กั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริที�ด์ี จำะทำ�ให้บริิษััทฯ มีีริะบบกั�ริบริิห�ริจำัด์กั�ริที�มีีป็ริะสิทธัิภ�พ โป็ริ่งใส ตั้ริวัจำสอบได์้ ช่วัยสริ้�ง
ควั�มีเชื�อมีั�นและควั�มีมีั�นใจำตั้่อผู้ถืือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีีส่วันได์้เสีย และผู้ที�เกัี�ยวัข้องทุกัฝ่่�ย ยกัริะด์ับกั�ริด์ำ�เนินง�นอย่�ง
ยั�งยืน และเป็็นหัวัใจำสำ�คัญที�นำ�ไป็สู่ควั�มีสำ�เริ็จำและบริริลุเป็้�หมี�ยที�สำ�คัญที�สุด์ของบริิษััทฯ ได์้แกั่กั�ริเพิ�มีมีูลค่�สูงสุด์
ให้แกั่ผู้ถืือหุ้น

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท จำ้งได์้กัำ�หนด์นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริ ที�สอด์คล้องตั้�มีหลักักั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริที�ด์ี  
(Code of Best Practices) ของตั้ล�ด์หลักัทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทย กัำ�หนด์และด์ูแลให้มีีกั�ริป็ฏิบัตั้ิตั้�มีนโยบ�ยและ 
ข้อป็ฏิบัตั้ิที�ริะบุไวั้อย่�งเคริ่งคริัด์ และจำะตั้ิด์ตั้�มีป็ริับป็ริุงให้เหมี�ะสมีกัับเวัล�และสถื�นกั�ริณิ์ สอด์คล้องกัับป็ริะโยชน์
และควั�มีค�ด์หวัังของผู้ถืือหุ้นอยู่ตั้ลอด์เวัล� และให้เป็็นที�เชื�อมีั�นของผู้ถืือหุ้นวั่�ผลป็ริะโยชน์ของผู้ถืือหุ้นได์้ริับกั�ริด์ูแล
อย่�งด์ี

นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริของบริิษััทฯ ได์้ริับควั�มีเห็นชอบจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริและป็ริะกั�ศใช้คริั�งแริกั เมีื�อวัันที� 17 
พฤศจำิกั�ยน 2551 และได์้ด์ำ�เนินกั�ริทบทวันป็ริับป็ริุงเนื�อห�เป็็นป็ริะจำำ� ให้เหมี�ะสมีและสอด์คล้องเป็็นไป็ตั้�มีหลักักั�ริ
กัำ�กับัด์แูลกัจิำกั�ริที�ดี์สำ�หริบับริษิัทัจำด์ทะเบยีนปี็ 2555 ของตั้ล�ด์หลักัทริพัย์แห่งป็ริะเทศไทย โด์ยฉบบัที�ใช้ล่�สุด์ได้์ทบทวัน
เมีื�อวัันที� 3 พฤษัภ�คมี 2559 และป็ริะกั�ศให้พนักัง�นทุกัริะด์ับทริ�บและถืือป็ฏิบัตั้ิโด์ยเคริ่งคริัด์

ก�รสื่อส�รนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริะหนักัด์ีวั่� กั�ริด์ำ�เนินกั�ริเริื�องกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�รินั�น เพื�อให้เป็็นไป็ตั้�มีวััตั้ถืุป็ริะสงค์และเป็้�หมี�ย
ที�กัำ�หนด์ไว้ั ปั็จำจัำยหลกััที�เป็็นตัั้วัขับเคลื�อนกั�ริด์ำ�เนนิง�นคอืพนกััง�นทกุัคนของบริิษัทัฯ และบริิษัทัในเครืิอ จำง้ได้์ป็ริะกั�ศ
แจ้ำงพนกััง�น และมีีกั�ริป็ริะช�สมัีพนัธ์ัผ่�นเว็ับไซื้ต์ั้สื�อส�ริภ�ยในองค์กัริ ริวัมีถืง้ฝ่่�ยบริหิ�ริได้์ตั้ดิ์ตั้�มีกัำ�กับัให้มีกีั�ริด์ำ�เนิน
ง�นตั้�มีนโยบ�ยในทุกัด์้�นอย่�งใกัล้ชิด์ นอกัจำ�กันั�นเพื�อสริ้�งควั�มีเข้�ใจำกัับผู้มีีส่วันได์้เสียทุกักัลุ่มี บริิษััทฯ ได์้เผยแพริ่
ป็ริะช�สมัีพันธ์ัหลักักั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์ดั์งกัล่�วัผ�่นเว็ับไซื้ต์ั้ของบริิษััทฯ เพื�อให้ป็ริะช�ชนทั�วัไป็และผู้ลงทุนรัิบทริ�บ
ด้์วัย และห�กัผู้ถืือหุ้นป็ริะสงค์จำะขอริับนโยบ�ยดั์งกัล่�วัเป็็นเอกัส�ริ ส�มี�ริถืตั้ิด์ต่ั้อได้์ที�สำ�นักัเลข�นุกั�ริบริิษััท โด์ยใช้
แบบฟ่อร์ิมีขอรัิบเอกัส�ริที�ส่งพร้ิอมีริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็ ทั�งนี�เพื�อเสริิมีสร้ิ�งควั�มีเข้�ใจำเกีั�ยวักัับกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์ของ 
บริิษััทฯ 



35

รายงาน
ประจำาปี 2563
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บริิษััทฯ จำด์ทะเบียนในตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ เมืี�อปี็ 2553 และจำ�กัควั�มีมุ่ีงมัี�นในกั�ริป็รัิบป็รุิงเรืิ�องธัริริมี�ภิบ�ลของบริิษััทฯ 
อย่�งต่ั้อเนื�องนับตัั้�งแต่ั้ตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ฯ ได้์มีีกั�ริป็ริะกั�ศใช้หลักักั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์สำ�หรัิบบริิษััทจำด์ทะเบียน 
ปี็ 2549 โด์ยผลกั�ริป็ริะเมิีนที�เกีั�ยวักัับกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริของบริิษััทฯ มีีดั์งนี�

 • ผลกั�ริป็ริะเมีนิคุณิภ�พกั�ริจัำด์ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นส�มัีญป็ริะจำำ�ปี็ 2563 ซ้ื้�งจัำด์โด์ยสมี�คมีสง่เสริิมีผู้ลงทุนไทย สมี�คมี 
  บริิษััทจำด์ทะเบียน และสำ�นักัง�นคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับหลักัทรัิพย์และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ โด์ยบริิษััทฯ ได้์คะแนน  
  100 เต็ั้มี 100 คะแนน

 • ผลป็ริะเมิีนจำ�กักั�ริสำ�ริวัจำกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริบริิษััทจำด์ทะเบียนไทย ป็ริะจำำ�ปี็ 2563 ซ้ื้�งจัำด์โด์ยสมี�คมีส่งเสริิมี 
  สถื�บันกัริริมีกั�ริบริิษััทไทย (IOD) มีีคะแนนในภ�พริวัมีอยูใ่นเกัณิฑ์ิ “ดี์มี�กั” (4 ด์�วั) ซ้ื้�งพิจำ�ริณิ� จำ�กัข้อมูีลที�บริิษััทฯ 
  เผยแพร่ิผ่�นช่องท�งกั�ริสื�อส�ริของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย ตั้ลอด์จำนเอกัส�ริเผยแพร่ิอื�นๆ ของบริิษััทฯ 

 • ผลกั�ริป็ริะเมิีนโคริงกั�ริแนวัร่ิวัมีป็ฏิบัติั้ของภ�คเอกัชนไทยในกั�ริต่ั้อต้ั้�นกั�ริทุจำริิตั้ บริิษััทฯ ได้์รัิบมีอบใบรัิบริอง 
  เป็็นสมี�ชิกัจำ�กัโคริงกั�ริแนวัร่ิวัมีป็ฏิบัติั้ของภ�คเอกัชนไทยในกั�ริต่ั้อต้ั้�นกั�ริทุจำริิตั้ (CAC) อันเป็็นเครืิ�องยนืยนั 
  ได้์ว่ั�บริิษััทฯ ตั้ริะหนักัและเล็งเห็นถ้ืงควั�มีสำ�คัญของกั�ริวั�งริะบบป้็องกัันกั�ริทุจำริิตั้คอร์ิรัิป็ชันและพร้ิอมีที�จำะ 
  ด์ำ�เนินธุัริกิัจำอย�่งโป็ร่ิงใส ซ้ื้�งใบรัิบริองมีีอ�ยุ 3 ปี็ นับจำ�กัวัันที� 10 พฤศจิำกั�ยน 2560 สิ�นสุด์วัันที� 10 พฤศจิำกั�ยน  
  2563 ปั็จำจุำบันอยู่ริะหว่ั�งด์ำ�เนินกั�ริต่ั้ออ�ยุสมี�ชิกั

 กั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีหลักักั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์ ในปี็ 2563 ของบริิษััทฯ ได้์คริอบคลุมีเนื�อห� 5 หมีวัด์ ได้์แก่ั 

 1) สิทธัิของผู้ถืือหุ้น 

 2) กั�ริป็ฏิบัตั้ิตั้่อผู้ถืือหุ้นอย่�งเท่�เทียมีกััน 

 3) บทบ�ทของผู้มีีส่วันได์้เสีย 

 4) กั�ริเป็ิด์เผยข้อมีูลและควั�มีโป็ริ่งใส 

 5) ควั�มีริับผิด์ชอบของคณิะกัริริมีกั�ริ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริิษััทฯ ตั้ริะหนักัด์ีวั่� ผู้ถืือหุ้นมีีสิทธัิในควั�มีเป็็นเจำ้�ของโด์ยควับคุมีบริิษััทฯ ผ่�นกั�ริแตั้่งตั้ั�งคณิะกัริริมีกั�ริให้ทำ�หน้�ที�
แทนตั้นและมีีสิทธัิในกั�ริตั้ัด์สินใจำเกัี�ยวักัับกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงที�สำ�คัญของบริิษััทฯ โด์ยกัำ�หนด์ไวั้ในนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับด์ูแล
กัิจำกั�ริ บริิษััทฯ ได์้ให้ควั�มีสำ�คัญและเค�ริพสิทธัิของผู้ถืือหุ้น โด์ยป็ฏิบัตั้ิตั้�มีหลักัเกัณิฑิ์ที�กัฎหมี�ยกัำ�หนด์ 

บริษัิัทฯ มีนีโยบ�ยป็ฏบัิติั้ต่ั้อผูถื้ือหุน้อย่�งเท่�เทยีมีกััน โด์ยตั้ริะหนกััถืง้สทิธิัในกั�ริเข้�ถืง้ข้อมูีลของบริิษัทัฯ อย่�งเพยีงพอ
และทันเวัล� ได์้ให้กั�ริดู์แลผู้ถืือหุ้นมี�กักัวั่�สิทธิัที�กัฎหมี�ยกัำ�หนด์ จำ้งจัำด์ให้มีีหน่วัยง�นนักัลงทุนสัมีพันธั์ (Investor  
Relation) ทำ�หน้�ที�ริับผิด์ชอบด์ูแล ให้ข้อมีูล ตั้อบคำ�ถื�มีตั้่�งๆ และจำัด์ให้มีีกั�ริเป็ิด์เผยข้อมีูลส�ริสนเทศตั้่�งๆ ของ 
บริิษััทฯ ไวั้ที�เวั็บไซื้ตั้์ www.nine.co.th เพื�อให้ข้อมูีลของบริิษััทฯ ตั้่อผู้ถืือหุ้นและนักัลงทุนทั�วัไป็ทั�งภ�ษั�ไทยและ 
ภ�ษั�อังกัฤษั ซื้้�งได์้แกั่ ข้อมีูลสำ�คัญล่�สุด์ จำด์หมี�ยแจำ้งข่�วัส�ริถื้งผู้ลงทุน เป็็นตั้้น
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ก�รประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชิุมสามัญ่ผิู้ถ่อุหุ้น	

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ให้ควั�มีสำ�คัญกัับกั�ริจัำด์ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นของบริิษััทฯ เพื�อริ�ยง�นให้ผู้ถืือหุ้นได้์ทริ�บผลกั�ริด์ำ�เนิน
ง�นของบริิษััทฯ และริ่วัมีตั้ัด์สินใจำในเรืิ�องสำ�คัญของบริิษััทฯ ริวัมีทั�งซัื้กัถื�มีข้อมูีลและริ�ยละเอียด์ต่ั้�งๆ เกีั�ยวักัับกั�ริ
บริิห�ริง�นและกิัจำกัริริมีของบริิษััทฯ จำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท และฝ่่�ยจัำด์กั�ริ โด์ยกั�ริจัำด์ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นภ�ยในปี็ 2563 
ที�ผ่�นมี� บริิษััทฯ ไม่ีเพียงแต่ั้ป็ฏิบัติั้ให้เป็็นไป็ตั้�มีหลักัเกัณิฑ์ิและกัฎหมี�ยที�เกีั�ยวัข้องอย�่งถูืกัต้ั้อง คริบถ้ืวัน แต่ั้ยงัมุ่ีงเน้น
ให้กั�ริด์ำ�เนินกั�ริต่ั้�งๆ ที�เกีั�ยวัข้องเป็็นไป็ตั้�มีหลักักั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์อย่�งเต็ั้มีที�โด์ยย้ด์ถืือป็ฏิบัติั้ตั้�มีแนวัท�งใน
คู่มืีอ AGM Checklist ซ้ื้�งจัำด์ทำ�ข้�นโด์ยสมี�คมีสง่เสริิมีผู้ลงทุนไทย สมี�คมีบริิษััทจำด์ทะเบยีน และสำ�นักัง�นคณิะกัริริมีกั�ริ
กัำ�กัับหลักัทรัิพย์และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ 

บริิษััทฯ มีีนโยบ�ยส่งเสริิมีและอำ�นวัยควั�มีสะด์วักัให้แกั่ผู้ถืือหุ้น โด์ยเป็ิด์เผยข้อมีูลเกัี�ยวักัับกัำ�หนด์วััน เวัล� และสถื�น
ที�จัำด์กั�ริป็ริะชุมีล่วังหน้� พริ้อมีริะบุแผนที�ชัด์เจำนในหนังสือเชิญป็ริะชุมี และได์้นำ�เทคโนโลยีริะบบบ�ริ์โค้ด์ (Barcode) 
มี�ใช้ในกั�ริลงทะเบียน กั�รินับคะแนน และกั�ริแสด์งผลมีตั้ิที�ป็ริะชุมี

ในปี็ 2563 บริิษััทฯ ได้์จัำด์ป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ปี็ 2563 ภ�ยใต้ั้สถื�นกั�ริณ์ิที�มีีกั�ริริะบ�ด์ของโริคติั้ด์เชื�อไวัรัิส
โคโริน� 2019 (COVID-19)  ในวัันที� 30 มิีถุืน�ยน 2563 ณิ ห้องป็ริะชุมีชั�น 39 อ�ค�ริซัื้นท�วัเวัอร์ิส บี เลขที� 123  
ถืนนวัิภ�วัด์ีรัิงสิตั้ แขวังจำอมีพล เขตั้จำตัุ้จัำกัริ กัรุิงเทพฯ 10900 เวัล� 14.00 น. เริิ�มีลงทะเบียนตัั้�งแต่ั้เวัล� 13.00 น.  
โด์ยมีีกัริริมีกั�ริเข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมี 6 ท่�น มีีผู้ถืือหุ้นและผู้รัิบมีอบฉันทะเข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมีเป็็นจำำ�นวัน 45 ริ�ย ริวัมีจำำ�นวันหุ้น 
195,571,644 หุ้น คิด์เป็็นร้ิอยละ 53.50 ของจำำ�นวันหุ้นที�จำำ�หน่�ยได้์ทั�งหมีด์จำำ�นวัน 365,549,286 หุ้น ซ้ื้�งกั�ริด์ำ�เนินกั�ริ
ป็ริะชุมีเป็็นไป็ตั้�มีแนวัท�งกั�ริป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นที�ดี์และตั้�มีที�กัฎหมี�ยกัำ�หนด์ดั์งนี�   

ก่อุนวันประชิุมสามัญ่

บริิษััทฯได์้นำ�ข้อมูีลหนังสือเชิญป็ริะชุมีฯ ที�มีีริ�ยละเอียด์คริบถื้วันเป็ิด์เผยในเว็ับไซื้ตั้์ของบริิษััทฯ กั่อนล่วังหน้� 30 วััน 
โด์ยบริิษััทฯ มีอบหมี�ยให้บริิษััท ศูนย์รัิบฝ่�กัหลักัทรัิพย์ (ป็ริะเทศไทย) จำำ�กััด์ ซ้ื้�งเป็็นน�ยทะเบียนหุ้นของบริิษััทฯ เป็็น 
ผู้จัำด์ส่งหนังสือเชิญป็ริะชุมีให้แก่ัผู้ถืือหุ้นของบริิษััทฯ ล่วังหน้�ก่ัอนวัันป็ริะชุมี โด์ยหนังสือเชิญป็ริะชุมีมีีริ�ยละเอียด์วั�ริะ 
กั�ริป็ริะชุมี ข้อเท็จำจำริิงและเหตุั้ผล ควั�มีเห็นของคณิะกัริริมีกั�ริในแตั้่ละวั�ริะอย่�งคริบถื้วันและเพียงพอสำ�หริับ 
กั�ริพจิำ�ริณิ�ตั้ดั์สนิใจำของผูถ้ือืหุน้ พร้ิอมีจำดั์ส่งริ�ยง�นกั�ริป็ริะชมุีผูถ้ือืหุน้ในครัิ�งก่ัอน ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็ เอกัส�ริป็ริะกัอบ
กั�ริพิจำ�ริณิ�แตั้่ละวั�ริะ คำ�ชี�แจำงวัิธัีกั�ริตั้่�งๆ ข้อมีูลกัริริมีกั�ริอิสริะ ขั�นตั้อนกั�ริเข้�ริ่วัมีป็ริะชุมี ข้อบังคับบริิษััทเฉพ�ะ
ที�เกัี�ยวักัับกั�ริป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้น แผนที�สถื�นที�จำัด์ป็ริะชุมี และหนังสือมีอบฉันทะตั้�มีแบบที�กัริะทริวังพ�ณิิชย์กัำ�หนด์  
โด์ยจำดั์ส่งให้แก่ัผู้ถือืหุน้ก่ัอนวันัป็ริะชมุีไม่ีน้อยกัว่ั� 21 วันั ริวัมีถืง้ได้์ป็ริะกั�ศลงโฆษัณิ�ริ�ยละเอยีด์เกัี�ยวักับักั�ริจำดั์ป็ริะชุมี
และริะเบียบวั�ริะที�เสนอในหนังสือพิมีพ์ริ�ยวัันตั้ิด์ตั้่อกััน 3 วััน กั่อนวัันป็ริะชุมีไมี่น้อยกัวั่� 3 วััน เพื�อบอกักัล่�วัผู้ถืือหุ้น
ล่วังหน้� 

บริิษััทฯ ได์้เป็ิด์โอกั�สให้ผู้ถืือหุ้นส่วันน้อยเสนอวั�ริะกั�ริป็ริะชุมี กั�ริเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งกัริริมีกั�ริ และ
ส่งคำ�ถื�มีเป็็นกั�ริล่วังหน้�ผ่�นเว็ับไซื้ต์ั้ www.set.or.th หรืิอ www.nine.co.th ก่ัอนวัันป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้นในช่วังวััน
ที� 1 พฤศจิำกั�ยน 2562 ถ้ืงวัันที� 24 มีกัริ�คมี 2563 ป็ริ�กัฏว่ั�ไม่ีมีีผู้ถืือหุ้นส่วันน้อยเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่ง 
กัริริมีกั�ริ และเสนอวั�ริะเพิ�มีเติั้มี 
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ทั�งนี� บริิษััทฯ ได้์ริ�ยง�นผลกั�ริใช้สิทธิัผู้ถืือหุ้นเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้�รัิบกั�ริพิจำ�ริณิ�เลือกัตัั้�งเข้�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งกัริริมีกั�ริ
บริิษััท และสิทธิักั�ริเสนอวั�ริะกั�ริป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ปี็ ผ่�นท�งเว็ับไซื้ต์ั้ของบริิษััทฯ ในวัันที� 30 มีกัริ�คมี 2563

สำ�หรัิบกั�ริป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ปี็ 2563 บริิษััทฯ เปิ็ด์โอกั�สให้ผู้ถืือหุ้นจัำด์ส่งคำ�ถื�มีล่วังหน้�ผ่�นท�งเว็ับไซื้ต์ั้ของ 
บริิษััทฯ หรืิอท�งโทริส�ริ 02-091-5928 ตัั้�งแต่ั้วัันที� 29 พฤษัภ�คมี 2563 ถ้ืงวัันที� 12 มิีถุืน�ยน 2563 เพื�อให้คณิะกัริริมีกั�ริ 
และฝ่่�ยบริิห�ริได์้ริวับริวัมีข้อมูีลเพื�อชี�แจำงตั้่อผู้ถืือหุ้นในวัันป็ริะชุมีส�มีัญผู้ถืือหุ้น ป็ริ�กัฏวั่�ไมี่มีีผู้ถืือหุ้นเสนอคำ�ถื�มี 
ล่วังหน้�เข้�มี�แต่ั้อย่�งใด์   

วันประชุิมสามัญ่ผู้ิถ่อุหุ้น

ในกั�ริพิจำ�ริณิ�กัำ�หนด์วััน เวัล�กั�ริป็ริะชุมี และสถื�นที�จัำด์ป็ริะชุมี บริิษััทฯ คำ�น้งถ้ืงควั�มีสะด์วักัของผู้ถืือหุ้นในกั�ริเดิ์นท�ง 
มี�เข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมีเป็็นอันดั์บแริกั โด์ยบริิษััทฯ เปิ็ด์ให้ผู้ถืือหุ้นและผู้รัิบมีอบฉันทะส�มี�ริถืลงทะเบียนเข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมีล่วังหน้�
ก่ัอนเวัล�ป็ริะชุมีอย่�งน้อย 1 ชั�วัโมีง ริวัมีทั�งวัันป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้นได้์เชิญผู้สอบบัญชีจำ�กับริิษััท เคพีเอ็มีจีำ ภูมิีไชย  
สอบบัญชี จำำ�กััด์ และนักักัฎหมี�ยเข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมี เพื�อรัิบฟั่งควั�มีคิด์เห็น เตั้รีิยมีตั้อบข้อซัื้กัถื�มีของผู้ถืือหุ้น ตั้ริวัจำสอบ
กั�รินับคะแนนเสียง และในกั�ริป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นทุกัครัิ�งป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริบริิษััท ทำ�หน้�ที�เป็็นป็ริะธั�นที�ป็ริะชุมี และ 
วัันป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้น ได้์เชิญที�ป็ร้ิกัษั�กัฎหมี�ยเข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมี เพื�อรัิบฟั่งควั�มีคิด์เห็น เตั้รีิยมีตั้อบข้อซัื้กัถื�มีของ 
ผู้ถืือหุ้น

กั่อนเริิ�มีกั�ริป็ริะชุมี บริิษััทฯ จำะชี�แจำงหลักัเกัณิฑิ์และวัิธัีป็ฏิบัตั้ิที�ใช้ในกั�ริป็ริะชุมี วัิธัีกั�ริลงคะแนน กั�รินับคะแนน  
กั�ริใช้บัตั้ริลงคะแนน ให้ที�ป็ริะชุมีรัิบทริ�บโด์ยละเอียด์ โด์ยป็ริะธั�นที�ป็ริะชุมีเปิ็ด์โอกั�สให้ผู้ถืือหุ้นได้์ซัื้กัถื�มีและแสด์ง
ควั�มีคิด์เห็นภ�ยในริะยะเวัล�ที�เหมี�ะสมี พร้ิอมีให้ป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ และฝ่่�ยจัำด์กั�ริ เป็็นผู้ชี�แจำงตั้อบคำ�ถื�มีของ
ผู้ถืือหุ้น และจัำด์ให้มีีกั�ริจำด์บันท้กัส�ริะสำ�คัญของคำ�ถื�มี คำ�ตั้อบ และข้อสรุิป็เรืิ�องนั�นๆ ในริ�ยง�นกั�ริป็ริะชุมีแล้วั 

บริิษััทฯ ได์้นำ�ริะบบส�ริสนเทศแบบบ�ริ์โค้ด์ มี�ใช้ในกั�ริลงทะเบียนเข้�ริ่วัมีป็ริะชุมี นับคะแนนเสียง และกั�ริแสด์งผล
กั�ริลงมีตั้ิในกั�ริป็ริะชุมีแตั้่ละวั�ริะ และในวั�ริะกั�ริเลือกัตัั้�งกัริริมีกั�ริ บริิษััทฯ เป็ิด์โอกั�สให้ผู้ถืือหุ้นเลือกัตั้ั�งกัริริมีกั�ริ
เป็็นริ�ยบุคคล และได์้บันท้กัวัิธัีลงคะแนน วัิธัีนับคะแนน มีตั้ิที�ป็ริะชุมี โด์ยแยกัเป็็นคะแนนที�เห็นด์้วัย ไมี่เห็นด์้วัย และงด์
ออกัเสียง ในริ�ยง�นกั�ริป็ริะชุมีอย่�งคริบถื้วัน ทั�งนี�สำ�หรัิบวั�ริะกั�ริเลือกัตัั้�งกัริริมีกั�ริจำะด์ำ�เนินกั�ริลงมีติั้เป็็นริ�ยคน 
ส่วันในกั�ริลงมีตั้ิในแตั้่ละวั�ริะจำะใช้บัตั้ริลงคะแนนเสียง เพื�อส�มี�ริถืตั้ริวัจำสอบได์ใ้นภ�ยหลัง พริ้อมีทั�งได์บ้ันท้กัริ�ยง�น
กั�ริป็ริะชุมีและบันท้กักั�ริออกัเสียงในแตั้่ละวั�ริะอย่�งละเอียด์

บริิษััทฯ ได์้นำ�เสนอวั�ริะพิจำ�ริณิ�กัำ�หนด์ค่�ตั้อบแทนกัริริมีกั�ริให้ที�ป็ริะชุมีส�มีัญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ป็ีเป็็นผู้พิจำ�ริณิ�อนุมีัตั้ิ
เป็็นป็ริะจำำ�ทุกัป็ีโด์ยนำ�เสนอข้อมีูลกั�ริจำ่�ยค่�ตั้อบแทนกัริริมีกั�ริเป็็นริ�ยบุคคลเป็ริียบเทียบกัับป็ีกั่อน ริวัมีถื้งนโยบ�ย
และหลักัเกัณิฑิ์ที�ชัด์เจำนเกัี�ยวักัับกั�ริกัำ�หนด์ค่�ตั้อบแทนกัริริมีกั�ริเพื�อป็ริะกัอบกั�ริพิจำ�ริณิ�ของผู้ถืือหุ้น

สำ�หริบัผูถ้ือืหุน้ที�ไม่ีส�มี�ริถืเข้�ร่ิวัมีป็ริะชมุีด้์วัยตั้นเอง บริษิัทัฯ เสนอท�งเลอืกัในกั�ริมีอบฉันทะให้แก่ักัริริมีกั�ริอสิริะของ
บริิษััทอย่�งน้อย 1 ท่�น ซื้้�งไมี่มีีส่วันได์้ส่วันเสียในเริื�องที�ตั้้องพิจำ�ริณิ� เป็็นผู้ริับมีอบฉันทะเพื�อเข้�ริ่วัมีป็ริะชุมีและออกั
เสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ถืือหุ้นของบริิษััทฯ พริ้อมีแนบหนังสือมีอบฉันทะ (แบบ ข.) ซื้้�งเป็็นแบบที�ผู้ถืือหุ้นส�มี�ริถื
กัำ�หนด์ทิศท�งกั�ริลงคะแนนเสียงได์้เองในแตั้่ละวั�ริะไป็พริ้อมีหนังสือนัด์เชิญป็ริะชุมี
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หลัังวันประชุิมสามัญ่ผู้ิถ่อุหุ้น

บริิษััทฯ ได้์เปิ็ด์เผยผลกั�ริลงมีตั้ิในกั�ริป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ปี็ 2563 ให้ผู้ถืือหุ้นและบุคคลทั�วัไป็ได้์รัิบทริ�บ  
โด์ยส่งผ่�นริะบบ Set Community Portal ของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทยในทันทีภ�ยหลังกั�ริป็ริะชุมีหรืิอ 
ไม่ีเกิัน 09.00 น. ของวัันทำ�กั�ริถัืด์ไป็นับจำ�กัวัันที�จัำด์ป็ริะชุมีซ้ื้�งเป็็นไป็โด์ยถูืกัต้ั้องตั้�มีหลักัเกัณิฑ์ิกั�ริเปิ็ด์เผยส�ริสนเทศ 
ของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย 

2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

คณิะกัริริมีกั�ริดู์แลและสอบท�นกัริอบโคริงสร้ิ�งของกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริเป็็นป็ริะจำำ�เพื�อให้ส�มี�ริถืสร้ิ�ง ควั�มีมัี�นใจำแก่ั
ผู้ถืือหุ้นของบริิษััทฯ ว่ั�จำะได้์รัิบกั�ริป็ฏิบัติั้อย่�งเป็็นธัริริมีและเท่�เทียมีกััน โด์ยหลีกัเลี�ยงกั�ริป็ฏิบัติั้ต่ั้อผู้ถืือหุ้นหรืิอกั�ริ
ด์ำ�เนินกั�ริใด์ๆ ที�อ�จำเป็็นเหตุั้ให้เกิัด์ควั�มียุง่ย�กั ซัื้บซ้ื้อน หรืิอมีีตั้น้ทุนสูงโด์ยไม่ีจำำ�เป็็น โด์ยในกั�ริจัำด์ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นในปี็ 
2563 ที�ผ่�นมี� บริิษััทฯ คำ�น้งถ้ืงกั�ริป็ฏิบัติั้ต่ั้อผู้ถืือหุ้นอย่�งเท่�เทียมีกััน และย้ด์ถืือด์ำ�เนินกั�ริตั้�มีแนวัท�งดั์งต่ั้อไป็นี� 
เพื�อให้ผู้ถืือหุ้นทุกัริ�ยได้์รัิบทริ�บข้อมูีลที�มีีนัยสำ�คัญ และมีีสิทธิัในกัริะบวันกั�ริตัั้ด์สินใจำและได้์รัิบทริ�บถ้ืงผลของกั�ริ 
ตัั้ด์สินใจำของบริิษััทฯ สำ�หรัิบเหตุั้กั�ริณ์ิที�สำ�คัญตั้�มีที�กัำ�หนด์ไว้ัในกัฎหมี�ยและข้อบังคับของบริิษััทฯ

 • ในกั�ริป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้น บริิษััทฯ มีีนโยบ�ยที�จำะไมี่ด์ำ�เนินกั�ริไป็ในท�งที�อ�จำกัริะทบสิทธัิของผู้ถืือหุ้นทุกัริ�ย และ 
  ไมี่มีีกั�ริเพิ�มีริะเบียบวั�ริะในที�ป็ริะชุมีหริือเป็ลี�ยนแป็ลงข้อมีูลสำ�คัญโด์ยไมี่ได์้แจำ้งให้ผู้ถืือหุ้นทริ�บล่วังหน้�  
  ริวัมีถืง้ไม่ีมีีกั�ริแจำกัเอกัส�ริที�มีข้ีอมูีลสำ�คญัเพิ�มีเติั้มีในที�ป็ริะชมุีผูถื้ือหุน้อย่�งกัริะทนัหนั เพื�อให้ผูถื้ือหุน้ได้์มีีโอกั�ส 
  ศ้กัษั�ข้อมีูลของริะเบียบวั�ริะกั�ริป็ริะชุมีกั่อนลงมีตั้ิ 

 • ผู้ถืือหุ้นของบริิษััทฯ ทุกัริ�ยมีีสิทธิัออกัเสียงตั้�มีจำำ�นวันหุ้นที�ถืืออยู่ โด์ยหุ้นแตั้่ละหุ้นมีีสิทธิัออกัเสียงหน้�งเสียง 
  เท่�กััน และไมี่มีีหุ้นใด์มีีสิทธัิพิเศษั

 • เป็ิด์โอกั�สให้ผู้ถืือหุ้นที�ไมี่ส�มี�ริถืเข้�ริ่วัมีป็ริะชุมีด์้วัยตั้นเอง ส�มี�ริถืใช้สิทธัิออกัเสียงโด์ยกั�ริมีอบฉันทะ 
  ให้กัับกัริริมีกั�ริอิสริะ ซื้้�งไมี่มีีป็ริะเด์็นเริื�องควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์เพื�อเป็็นท�งเลือกัในกั�ริมีอบฉันทะ 
  ใหก้ับัผูถ้ือืหุน้ และอำ�นวัยควั�มีสะด์วักัให้ผูถ้ือืหุน้ส�มี�ริถืด์�วัน์โหลด์แบบฟ่อริ์มีหนงัสอืมีอบฉนัทะผ่�นเวับ็ไซื้ตั้์ 
  ของบริิษััทฯ ได์้

 • ไม่ีมีีกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริริะหว่ั�งกัันกัับบริิษััทย่อย บริิษััทที�เกีั�ยวัข้อง หรืิอบุคคลที�เกีั�ยวัโยงกัันที�เป็็นผู้ถืือหุ้นของบริิษััทฯ 
  ที�อ�จำทำ�ให้เกิัด์ป็ริะเด็์นควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์อย่�งเป็็นส�ริะสำ�คัญ

3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกัเหนือจำ�กักั�ริด์ูแลและริักัษั�สิทธิัของผู้ถืือหุ้นแล้วั คณิะกัริริมีกั�ริมีีนโยบ�ยที�จำะดู์แลสิทธิัของผู้มีีส่วันได์้ส่วันเสีย 
ทุกักัลุ่มี นอกัจำ�กัเรืิ�องที�มีีผลกัริะทบตั้อ่กั�ริป็ริะกัอบธัรุิกิัจำโด์ยตั้ริงแลว้ั ยงัขย�ยไป็สู่เรืิ�องที�คณิะกัริริมีกั�ริเหน็ว่ั�เป็็นหน้�ที� 
ที�ควัริทำ�ต่ั้อสังคมีส่วันริวัมีด์้วัย ผู้มีีส่วันได์้ส่วันเสียจำะได์้รัิบกั�ริด์ูแลป็ฏิบัติั้จำ�กับริิษััทฯ ตั้�มีสิทธิัที�พ้งมีีและเป็็นไป็ตั้�มี
กัฎหมี�ยที�เกีั�ยวัข้อง คณิะกัริริมีกั�ริได้์พิจำ�ริณิ�ให้มีีกัริะบวันกั�ริส่งเสริิมีให้เกิัด์ควั�มีร่ิวัมีมืีอริะหว่ั�งบริิษััทฯ กัับผู้มีีส่วันได้์
ส่วันเสียในกั�ริสร้ิ�งควั�มีมัี�งคั�ง ควั�มีมัี�นคงท�งกั�ริเงิน และควั�มียั�งยืนของกิัจำกั�ริ
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ผู้มีีส่วันได์้เสียที�สำ�คัญของบริิษััทฯ มีีหล�ยกัลุ่มี ป็ริะกัอบด์้วัย พนักัง�น ลูกัค้� ผู้ถืือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้� เจ้ำ�หนี� คู่แข่ง 
ท�งกั�ริค้� สังคมี ภ�ครัิฐ ชุมีชุนที�บริิษััทฯ ตัั้�งอยู่ เป็็นต้ั้น คณิะกัริริมีกั�ริมีีนโยบ�ยให้มีีกั�ริป็ฏิบัติั้ต่ั้อผู้มีีส่วันได้์ส่วันเสีย 
แตั้่ละกัลุ่มี โด์ยคำ�น้งถื้งสิทธัิของผู้มีีส่วันได์้ส่วันเสียตั้�มีกัฎหมี�ยหริือตั้�มีข้อตั้กัลงที�มีีกัับบริิษััทฯ ส่งเสริิมีกั�ริมีีส่วันริ่วัมี
ของผู้มีีส่วันได์้ส่วันเสียในกั�ริเสริิมีสริ้�งผลกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ เพื�อสริ้�งควั�มีมัี�นคงอย่�งยั�งยืนให้กัับกิัจำกั�ริ  
และเป็ิด์เผยข้อมีูลสำ�คัญที�เกัี�ยวัข้องให้ผู้มีีส่วันได์้ส่วันเสียได์้ริับทริ�บข้อมีูลอย่�งคริบถื้วัน เพียงพอ และทันตั้่อเวัล�  
โด์ยคณิะกัริริมีกั�ริได์้กัำ�หนด์เป็็นจำริิยธัริริมีขององค์กัริในด์้�นตั้่�งๆ และได์้พิจำ�ริณิ�ทบทวันอยู่เป็็นป็ริะจำำ� โด์ยล่�สุด์ 
เมืี�อวัันที� 3 พฤษัภ�คมี 2559 มีีกั�ริป็รัิบแก้ัไขเพิ�มีเติั้มีเพื�อให้ทันต่ั้อสถื�นกั�ริณ์ิโด์ยได้์จัำด์ทำ�นโยบ�ยต่ั้อต้ั้�นกั�ริคอร์ิรัิป็ชั�น
และป็รัิบป็รุิงแนวัป็ฏิบัติั้ในกั�ริแจ้ำงข้อร้ิองเรีิยนให้ชัด์เจำนยิ�งข้�น (ส�มี�ริถืค้นห�ริ�ยละเอียด์คู่มืีอจำริิยธัริริมีธัุริกิัจำฯ  
ได์้ที� www.nine.co.th) 

จริยธรรมของคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น ประกอบด้วย

1.	จริยธุรรมในการดำาเนินธุุรกิจ

1.1	แนวทางการดำาเนินธุุรกิจ 

บริิษััท เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์ จำำ�กััด์ (มีห�ชน) ป็ริะกัอบธัุริกิัจำสำ�นักัพิมีพ์ โด์ยผลิตั้และจำำ�หน่�ยสื�อ 
สิ�งพิมีพ์ป็ริะเภทพ็อคเก็ัตั้บุ�กั สิ�งพิมีพ์สำ�หรัิบเย�วัชน และสื�อสิ�งพิมีพ์อิเล็กัทริอนิกัส์  เป็็นตัั้วัแทนจำำ�หน่�ยและให้บริิกั�ริต่ั้�งๆ 
ที�เกีั�ยวัข้องกัับสิ�งพิมีพ์ต่ั้�งป็ริะเทศ โด์ยมุ่ีงมัี�นที�จำะผลิตั้สินค้� เนื�อห� และบริิกั�ริที�มีีคุณิภ�พเพื�อป็ริะช�ชน ด้์วัยป็ริะสบกั�ริณ์ิ
ควั�มีชำ�น�ญและควั�มีทุ่มีเทของคณิะผู้บริิห�ริและพนักัง�นทุกัคน 

1.2	นโยบายตุ่อุตุ้านการคอุร์รัปชิั�น	

บริิษััทฯ มีีอุด์มีกั�ริณ์ิในกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำด้์วัยควั�มีซืื้�อสัตั้ย์สุจำริิตั้ มีีคุณิธัริริมี ย้ด์มัี�นในควั�มีริับผิด์ชอบตั้่อสังคมีและ 
ผู้มีีส่วันได้์เสียทุกักัลุ่มี ตั้�มีหลักักั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริที�ดี์ และคู่มืีอจำริิยธัริริมีธุัริกิัจำ และข้อพ้งป็ฏิบัติั้ในกั�ริทำ�ง�น 
(Code of Conduct) บริิษััทฯ จ้ำงได้์จัำด์ทำ� “นโยบ�ยต่ั้อต้ั้�นกั�ริคอร์ิรัิป็ชั�น” เป็็นล�ยลักัษัณ์ิอักัษัริข้�น ซ้ื้�งผ่�นกั�ริอนุมัีติั้ 
จำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท เพื�อเป็็นแนวัท�งกั�ริป็ฏิบัติั้ที�ชัด์เจำนในกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำ และพัฒน�สู่องค์กัริแห่งควั�มียั�งยืน 
ดั์งนี�

 1. ห้�มีกัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ พนักัง�นของบริิษััทฯ ด์ำ�เนินกั�ริหรืิอยอมีรัิบกั�ริคอร์ิรัิป็ชั�นในทุกัรูิป็แบบ ทั�งท�งตั้ริงหรืิอท�งอ้อมี 
ได้์แก่ั กั�ริรัิบสิ�งของ ของขวััญ กั�ริเลี�ยงรัิบริอง เงินเรีิ�ยไริ เงินบริิจำ�คและผลป็ริะโยชน์อื�นใด์ ให้แก่ัตั้นเอง และคริอบครัิวั 
จำ�กับุคคลที�ทำ�ธุัริกิัจำกัับบริิษััทฯ

 2. คริอบคลุมีถ้ืงพนักัง�น คู่ค้� ลูกัค้� และผู้มีีส่วันได้์เสียทุกักัลุ่มีทั�งในป็ริะเทศและต่ั้�งป็ริะเทศ และกัำ�หนด์ให้มีีกั�ริ 
ป็ริะเมิีนควั�มีเสี�ยงต่ั้อกั�ริเกิัด์คอร์ิรัิป็ชั�นทั�วัทั�งองค์กัริเป็็นป็ริะจำำ�ทุกัปี็ ตั้ลอด์จำนทบทวันแนวัท�งกั�ริป็ฏิบัติั้ และข้อกัำ�หนด์ 
ในกั�ริด์ำ�เนินกั�ริเพื�อให้สอด์คล้องกัับกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงของธุัริกิัจำ ริะเบียบ ข้อบังคับ และข้อกัำ�หนด์ของกัฎหมี�ย

 3. กั�ริด์ำ�เนินกั�ริใด์ๆ ตั้�มีนโยบ�ยต่ั้อต้ั้�นกั�ริคอร์ิรัิป็ชั�น ให้ใช้แนวัป็ฏิบัติั้ตั้�มีที�กัำ�หนด์ไว้ัในนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดู์แล 
กิัจำกั�ริ และคู่มืีอจำริิยธัริริมีธุัริกิัจำฯ ริวัมีทั�งริะเบียบ คู่มืีอกั�ริป็ฏิบัติั้ง�นที�เกีั�ยวัข้อง ตั้ลอด์จำนแนวัท�งกั�ริป็ฏิบัติั้อื�นใด์ที� 
บริิษััทฯ จำะกัำ�หนด์ข้�นต่ั้อไป็



40

รายงาน
ประจำาปี 2563

4. เพื�อให้เกิัด์ควั�มีชัด์เจำนในกั�ริด์ำ�เนินกั�ริในเรืิ�องที�มีีควั�มีเสี�ยงสูงกัับกั�ริเกิัด์คอร์ิรัิป็ชั�น กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ 
พนักัง�นของบริิษััทฯ ทุกัริะดั์บ ต้ั้องป็ฏิบัติั้ด้์วัยควั�มีริะมัีด์ริะวัังในเรืิ�องดั์งต่ั้อไป็นี�

  4.1 กั�ริเลี�ยงรัิบริอง ของกัำ�นัล และค่�ใช้จ่ำ�ยอื�นๆ
   • กั�ริให้ มีอบ หรืิอรัิบ ของกัำ�นัล กั�ริเลี�ยงรัิบริอง ให้เป็็นไป็ตั้�มีที�กัำ�หนด์ในคู่มืีอจำริิยธัริริมีธุัริกิัจำฯ

  4.2 เงินบริิจำ�คเพื�อกั�ริกุัศล เงินเรีิ�ยไริ หรืิอเงินสนับสนุน
   • กั�ริให้ หรืิอรัิบ เงินบริิจำ�ค เงินเรีิ�ยไริ หรืิอเงินสนับสนุน ต้ั้องเป็็นไป็อย่�งโป็ร่ิงใส และต้ั้องถูืกัต้ั้องตั้�มี 
    กัฎหมี�ย โด์ยต้ั้องมัี�นใจำว่ั� เงินบริิจำ�ค เงินเรีิ�ยไริ หรืิอเงินสนับสนุน ไม่ีได้์ถูืกันำ�ไป็ใช้เพื�อเป็็นข้ออ้�งใน 
    กั�ริติั้ด์สินบน

  4.3 ควั�มีสัมีพันธ์ัท�งธุัริกิัจำและกั�ริจัำด์ซืื้�อจัำด์จ้ำ�ง
   •  ห้�มีให้หริอืริบัสนิบนในกั�ริด์ำ�เนนิธัรุิกัจิำทกุัชนดิ์กัับคูค้่� คูสั่ญญ� หน่วัยง�นภ�คริฐั หริอืหน่วัยง�นที�ด์ำ�เนนิ 
    ธัุริกัิจำกัับบริิษััทฯ ตั้้องด์ำ�เนินกั�ริให้เป็็นไป็อย่�งโป็ริ่งใส ซื้ื�อสัตั้ย์ และเป็็นไป็ตั้�มีกัฎหมี�ยที�เกัี�ยวัข้อง 
    และกัำ�หนด์ไวั้

หน้�ที�ควั�มีริับผิด์ชอบ
 1. คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท มีีหน้�ที�ริับผิด์ชอบในกั�ริกัำ�หนด์นโยบ�ยและกัำ�กัับด์ูแลให้มีีกั�ริป็ฏิบัตั้ิตั้�มีนโยบ�ยที�
สนบัสนนุกั�ริต่ั้อต้ั้�นคอร์ิริปั็ชั�นที�มีปี็ริะสทิธิัภ�พ เพื�อให้มีั�นใจำว่ั� ฝ่่�ยบริิห�ริได้์ตั้ริะหนกััและให้ควั�มีสำ�คญักัับกั�ริต่ั้อต้ั้�น
กั�ริคอริ์ริัป็ชั�น และป็ลูกัฝ่ังจำนเป็็นวััฒนธัริริมีองค์กัริ

 2. คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ มีีหน้�ที�ริับผิด์ชอบในกั�ริสอบท�นริะบบริ�ยง�นท�งกั�ริเงินและบัญชี ริะบบควับคุมี
ภ�ยใน ริะบบตั้ริวัจำสอบภ�ยใน และริะบบบริิห�ริควั�มีเสี�ยง เพื�อให้มีั�นใจำวั่�เป็็นไป็ตั้�มีมี�ตั้ริฐ�นส�กัล มีีควั�มีริัด์กุัมี 
เหมี�ะสมี ทันสมีัย และมีีป็ริะสิทธัิภ�พ

 3. ป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ คณิะผู้บริิห�ริ มีีหน้�ที�รัิบผิด์ชอบในกั�ริกัำ�หนด์ให้มีีริะบบและให้กั�ริส่งเสริิมีและ
สนบัสนนุนโยบ�ยต่ั้อต้ั้�นกั�ริคอร์ิรัิป็ชั�น เพื�อให้สอด์คล้องกัับกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงของธุัริกัจิำ ริะเบยีบ ข้อบงัคบั และข้อกัำ�หนด์
ของกัฎหมี�ย

 4. ผู้จำัด์กั�ริฝ่่�ยตั้ริวัจำสอบภ�ยใน มีีหน้�ที�ริับผิด์ชอบในกั�ริตั้ริวัจำสอบและสอบท�นกั�ริป็ฏิบัตั้ิง�นวั่�เป็็นไป็อย่�ง
ถืูกัตั้้อง ตั้ริงตั้�มีนโยบ�ย แนวัป็ฏิบัติั้ อำ�น�จำด์ำ�เนินกั�ริ ริะเบียบป็ฏิบัติั้ และกัฎหมี�ย ข้อกัำ�หนด์ของหน่วัยง�นกัำ�กัับ
ด์แูล เพื�อให้มีั�นใจำว่ั�มีรีิะบบควับคมุีที�มีคีวั�มีเหมี�ะสมีและเพยีงพอต่ั้อควั�มีเสี�ยงด้์�นคอร์ิริปั็ชั�นที�อ�จำเกัดิ์ข้�น และริ�ยง�น
ตั้่อคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ

แนวัท�งป็ฏิบัตั้ิ
 1. กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ พนักัง�นของบริิษััทฯ ทุกัริะด์ับ ตั้้องป็ฏิบัตั้ิตั้�มีนโยบ�ยตั้่อตั้้�นกั�ริคอริ์ริัป็ชั�น และคู่มีือ 
จำริิยธัริริมีธัุริกัิจำฯ โด์ยตั้้องไมี่เข้�ไป็เกัี�ยวัข้องกัับเริื�องคอริ์ริัป็ชั�น ไมี่วั่�โด์ยท�งตั้ริงหริือท�งอ้อมี

 2. คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท จำัด์ให้มีีกั�ริป็ริะเมีินควั�มีเสี�ยงด์้�นคอริ์ริัป็ชั�น โด์ยให้คณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริและผู้บริิห�ริ
ของหน่วัยง�นต่ั้�งๆ ร่ิวัมีกัันริะบปัุ็จำจัำยเสี�ยงจำ�กักั�ริคอร์ิรัิป็ชั�น ผลกัริะทบและโอกั�สที�อ�จำเกิัด์ข้�น มี�ตั้ริกั�ริที�ต้ั้องป็ฏบัิติั้
เพื�อลด์ควั�มีเสี�ยงที�ป็ริะเมีนิได้์ ริวัมีทั�งจำดั์ให้มีกีัริะบวันกั�ริติั้ด์ตั้�มี สอบท�นกั�ริป็ฏบิตัั้งิ�น และริ�ยง�นผลให้คณิะกัริริมีกั�ริ
ตั้ริวัจำสอบและคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััททริ�บ
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 3. พนักัง�นของบริิษัทัฯ ไม่ีพ้งละเลยหรืิอเพกิัเฉย เมืี�อพบเหน็กั�ริกัริะทำ�ที�เข้�ข่�ยคอร์ิรัิป็ชั�นที�เกีั�ยวัข้องกัับบริิษัทัฯ 
ตั้้องแจำ้งให้ผู้บังคับบัญช� หริือบุคคลที�ริับผิด์ชอบทริ�บ และให้ควั�มีริ่วัมีมีือในกั�ริตั้ริวัจำสอบข้อเท็จำจำริิงตั้่�งๆ ห�กัมีีข้อ
สงสัย หรืิอข้อซื้ักัถื�มี ให้ป็ริ้กัษั�กัับผู้บังคับบัญช� หรืิอบุคคลที�กัำ�หนด์ให้ทำ�หน้�ที�รัิบผิด์ชอบเกัี�ยวักัับกั�ริติั้ด์ตั้�มีกั�ริ
ป็ฏิบัตั้ิตั้�มีคู่มีือจำริิยธัริริมีธัุริกัิจำฯ ผ่�นช่องท�งตั้่�งๆ ที�กัำ�หนด์ไวั้

 4. บริิษััทฯ จำะให้ควั�มีเป็็นธัริริมีและคุ้มีคริองพนักัง�นที�ป็ฏิเสธัหริือแจำ้งเริื�องคอริ์ริัป็ชั�นที�เกัี�ยวัข้องกัับบริิษััทฯ โด์ย
ใช้มี�ตั้ริกั�ริคุ้มีคริองผู้ริ้องเริียน หริือผู้ที�ให้ควั�มีริ่วัมีมีือในกั�ริริ�ยง�นกั�ริคอริ์ริัป็ชั�น ตั้�มีที�บริิษััทฯ กัำ�หนด์ไวั้ในคู่มีือ 
จำริิยธัริริมีธัุริกัิจำฯ ข้อ 4 กั�ริแจำ้งข้อริ้องเริียน และข้อเสนอแนะ

 5. ผูท้ี�กัริะทำ�กั�ริคอร์ิริปั็ชั�น เป็็นกั�ริกัริะทำ�ผดิ์คูม่ีอืจำริยิธัริริมีธัรุิกัจิำฯ ของบริษิัทัฯ ซื้้�งจำะต้ั้องได้์ริบักั�ริพจิำ�ริณิ�โทษั
ท�งวัินัยตั้�มีริะเบียบที�บริิษััทฯ กัำ�หนด์ไวั้ นอกัจำ�กันี� อ�จำได์้ริับโทษัตั้�มีกัฎหมี�ย ห�กักั�ริกัริะทำ�นั�นผิด์กัฎหมี�ย

 6. บริิษััทฯ ตั้ริะหนักัถื้งควั�มีสำ�คัญในกั�ริเผยแพริ่ ให้ควั�มีริู้ และทำ�ควั�มีเข้�ใจำกัับบุคคลอื�นที�ตั้้องป็ฏิบัตั้ิหน้�ที�ที�
เกีั�ยวัข้องกัับบริิษัทัฯ และผูมี้ีส่วันได้์เสยีของบริิษัทัฯ หริอือ�จำเกิัด์ผลกัริะทบต่ั้อบริิษัทัฯ ในเรืิ�องที�ต้ั้องป็ฏบิติัั้ให้เป็็นไป็ตั้�มี
นโยบ�ยตั้่อตั้้�นกั�ริคอริ์ริัป็ชั�น

 7. บริษิัทัฯ มีุง่มัี�นที�จำะสร้ิ�งและพฒัน�บุคล�กัริของบริิษัทัฯ ให้มีีจำติั้สำ�นก้ัที�ดี์ ป็ฏบิติัั้ตั้นเป็็นพลเมืีองดี์ของสงัคมีและ
ป็ริะเทศช�ติั้ พริ้อมีทั�งรัิกัษั�วััฒนธัริริมีขององค์กัริที�ย้ด์มัี�นวั่� “คอริ์รัิป็ชั�น” เป็็นสิ�งที�ยอมีรัิบไมี่ได์้ทั�งกั�ริทำ�ธุัริกัริริมีกัับ
ภ�คริัฐและภ�คเอกัชน

กั�ริเผยแพริ่นโยบ�ยตั้่อตั้้�นกั�ริคอริ์ริัป็ชั�น 
บริษัิัทฯ ได้์มีกีั�ริเผยแพร่ินโยบ�ยต่ั้อต้ั้�นกั�ริคอร์ิริปั็ชั�นให้พนกััง�นและผูม้ีส่ีวันได้์เสยีกับับริษิัทัฯ ได้์ริบัทริ�บ ทั�งท�งริะบบ 
Intranet, จำด์หมี�ยอิเล็กัทริอนิกัส์ (E-mail) และ Website ของบริิษััทฯ (www.nine.co.th) โด์ยในริอบป็ีที�ผ่�นมี� 
บริิษััทฯ ไมี่มีีกัริณิีกั�ริกัริะทำ�ผิด์ อันเนื�องมี�จำ�กักั�ริทุจำริิตั้

1.3	นโยบายการไม่ลัะเมิดทรัพัย์สินทางปัญ่ญ่าหร่อุลัิขสิทธุิ�	

บริิษััทฯ ได์้กัำ�หนด์นโยบ�ยเกีั�ยวักัับกั�ริรัิกัษั�ควั�มีป็ลอด์ภัยริะบบส�ริสนเทศ เพื�อใช้เป็็นแนวัท�งในกั�ริป็ฏิบัติั้ง�น 
ของบริิษััทฯ ซื้้�งนโยบ�ยด์ังกัล่�วัคริอบคลุมีถื้งเริื�องกั�ริไมี่ละเมีิด์ทริัพย์สินท�งป็ัญญ�หริือลิขสิทธัิ� ทั�งนี�พนักัง�นทุกัคน 
จำะตั้้องลงน�มีในหนังสือยอมีรัิบเงื�อนไขของนโยบ�ยดั์งกัล่�วั ริวัมีถื้งบริิษััทฯ จำะมีีกั�ริตั้ริวัจำสอบกั�ริทำ�ง�นของริะบบ
ส�ริสนเทศและริะบบเครืิอข่�ยคอมีพิวัเตั้อริ์ เพื�อป็้องกัันกั�ริใช้ซื้อฟ่ตั้์แวัริ์ที�ละเมิีด์ลิขสิทธิั� หรืิอไมี่เกีั�ยวัข้องกัับกั�ริ 
ทำ�ง�น โด์ยนโยบ�ยกั�ริไมี่ละเมีิด์ทริัพย์สินท�งป็ัญญ�หริือลิขสิทธัิ� มีีด์ังนี�

 1. ห้�มีติั้ด์ตัั้�งโป็ริแกัริมีใด์ๆ ทั�งที�เป็็นโป็ริแกัริมีละเมิีด์ลิขสิทธิั� โป็ริแกัริมีป็ริะเภท Freeware และ Shareware ลง 
  ในเครืิ�องคอมีพิวัเตั้อริ์ของบริิษััทฯ และห�กัจำำ�เป็็นตั้้องใช้ง�นโป็ริแกัริมีนอกัเหนือไป็จำ�กัที�ติั้ด์ตัั้�งอยู่ในเครืิ�อง 
  คอมีพวิัเตั้อร์ิ ให้ทำ�กั�ริติั้ด์ต่ั้อขออนญุ�ตั้ใช้โป็ริแกัริมีและให้พนกััง�นผูดู้์แลริะบบเป็็นผูติ้ั้ด์ตัั้�งหรืิอควับคมุีดู์แลกั�ริ 
  ตั้ิด์ตั้ั�ง

 2. ไม่ีคัด์ลอกั ลอกัเลียนหรืิอใช้โป็ริแกัริมีคอมีพิวัเตั้อร์ิ ในลักัษัณิะอนัเป็็นกั�ริละเมิีด์ต่ั้อกัฎหมี�ยลิขสิทธิั� สัญญ�สิทธิับัตั้ริ  
  หรืิอจำริริย�บริริณิในกั�ริป็ริะกัอบวัิช�ชีพ ริวัมีถ้ืงกั�ริที�นำ�ผลง�นหริือข้อมูีลอันเป็็นสิทธิัของบุคคลภ�ยนอกั  
  ที�ได้์รัิบมี�หรืิอที�จำะนำ�มี�ใช้ภ�ยในบริิษััทฯ จำะต้ั้องตั้ริวัจำสอบให้มัี�นใจำว่ั�ไม่ีละเมิีด์ทรัิพย์สินท�งปั็ญญ�ของผู้อื�น
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2.	 จริยธุรรมตุ่อุผิู้มีส่วนได้เสีย

2.1	จริยธุรรมว่าด้วยความรับผิิดชิอุบตุ่อุผู้ิถ่อุหุ้น

บริิษััทฯ มุ่ีงมัี�นที�จำะริบัผิด์ชอบ และสร้ิ�งควั�มีพ้งพอใจำสูงสุด์ให้กัับผู้ถืือหุ้นโด์ยคำ�น้งถ้ืงกั�ริเจำริิญเติั้บโตั้ขององค์กัริอย่�งยั�งยนื 
และให้ผลตั้อบแทนที�เหมี�ะสมีอย่�งต่ั้อเนื�อง ริวัมีทั�งจำะด์ำ�เนินกั�ริอย่�งโป็ร่ิงใส ย้ด์มัี�นในคุณิธัริริมี และอยูใ่นกัริอบของ 
กัฎหมี�ย กัริอบนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริของบริิษััทฯ และกั�ริป็ฏิบัติั้ต่ั้อผู้ถืือหุ้นอย่�งเท่�เทียมีกััน มีีริะบบบัญชีที�
เชื�อถืือได้์ บริิษััทฯ มีีหน่วัยง�นลงทุนสัมีพันธ์ัเพื�อเป็็นช่องท�งในกั�ริติั้ด์ต่ั้อซัื้กัถื�มี ชี�แจำงและให้ข้อมูีลแก่ัผู้ถืือหุ้นและ 
นักัลงทุนทั�วัไป็ 

2.2	จริยธุรรมว่าด้วยความสัมพัันธ์ุกับลูักค้า		

บริิษััทฯ มีีควั�มีมุ่ีงมัี�นในกั�ริสร้ิ�งควั�มีพ้งพอใจำและควั�มีมัี�นใจำให้กัับลูกัค้�และป็ริะช�ชน ที�จำะได้์รัิบผลิตั้ภัณิฑ์ิและบริิกั�ริที�ดี์ 
มีีคุณิภ�พ ในริะดั์บริ�ค�ที�เหมี�ะสมี โด์ยยกัริะดั์บมี�ตั้ริฐ�นให้สูงข้�นอย่�งต่ั้อเนื�องและจำริิงจัำง ริวัมีทั�งรัิกัษั�สัมีพันธัภ�พที�ดี์
และยั�งยืน 

บริิษััทฯ ได้์จัำด์กิัจำกัริริมีเพื�อสร้ิ�งสัมีพันธ์ักัับลูกัค้�ทุกักัลุ่มีของบริิษััทฯ อย่�งต่ั้อเนื�องตั้ลอด์ทั�งปี็ โด์ยคำ�น้งถ้ืงควั�มีเหมี�ะสมี
และคัด์เลือกักิัจำกัริริมีที�ส�มี�ริถืตั้อบสนองควั�มีต้ั้องกั�ริของลูกัค้�แต่ั้ละกัลุ่มีเป็็นหลักั ผ่�นช่องท�งที�หล�กัหล�ย  
ทั�งออนไลน์และออฟ่ไลน์ อ�ทิเช่น กั�ริจำัด์กิัจำกัริริมีบนเวัทีในง�นหนังสือ และกั�ริจำัด์ให้มีีกั�ริพบป็ะพูด์คุยกัันริะหวั่�ง 
นักัเขียนและนักัอ่�น แต่ั้เนื�องจำ�กัในปี็ 2563 เกิัด์สถื�นกั�ริณ์ิกั�ริแพร่ิริะบ�ด์ของไวัรัิส COVID-19 ทำ�ให้บริิษััทฯ  
มีีควั�มีจำำ�เป็็นตั้้องลด์กั�ริจำัด์กิัจำกัริริมีในริูป็แบบออฟ่ไลน์ลง จ้ำงเหลือเพียงง�นเสวัน�หนังสือจำะซ้ื้มีจำะเศริ้� ก้ั�วัผ่�นได์้  
ที�จัำด์ข้�นช่วังป็ล�ยปี็เท่�นั�น อย่�งไริก็ัตั้�มี บริิษััทฯ ยังคงมีีกั�ริป็ริะช�สัมีพันธ์ัให้ลูกัค้�ของบริิษััทฯ ทริ�บผ่�นท�งสื�อ 
ออนไลน์ต่ั้�งๆ เช่น Facebook และเว็ับไซื้ต์ั้อีคอมีเมิีร์ิซื้ของบริิษััทฯ (www.nejavu.com) 

2.3	จริยธุรรมว่าด้วยความรับผิิดชิอุบตุ่อุพันักงาน	

บริิษััทฯ ตั้ริะหนักัดี์ว่ั�ทริัพย�กัริมีนุษัย์เป็็นสิ�งที�มีีคุณิค่�ที�สุด์ และเป็็นป็ัจำจัำยสำ�คัญที�นำ�องค์กัริไป็สู่ควั�มีสำ�เร็ิจำ จ้ำงมุ่ีงมัี�น 
ในกั�ริพัฒน�คุณิภ�พของพนักัง�น เสริิมีสร้ิ�งวััฒนธัริริมี ส่งเสริิมีสุขภ�พทั�งด้์�นร่ิ�งกั�ยและจิำตั้ใจำ และสร้ิ�งบริริย�กั�ศ
กั�ริทำ�ง�นที�ดี์ ส่งเสริิมีกั�ริทำ�ง�นเป็็นทีมี เพื�อสร้ิ�งควั�มีมัี�นใจำให้พนักัง�น และส่งเสริิมีควั�มีสัมีพันธ์ัอันดี์ริะหว่ั�งน�ยจ้ำ�ง
กัับลูกัจ้ำ�งและริะหว่ั�งลูกัจ้ำ�งด้์วัยกััน กิัจำกัริริมีที�เกีั�ยวัข้องกัับพนักัง�นได้์แก่ั กิัจำกัริริมีพบป็ะสังสริริค์ริะหว่ั�งผู้บริิห�ริและ
พนักัง�น (ในโอกั�สสำ�คัญ) กั�ริจัำด์ง�นปี็ใหม่ีเป็็นต้ั้น

กั�ริจัำด์สวััสด์กิั�ริใหกั้ับพนกััง�น บริิษััทฯ ใหค้วั�มีสำ�คัญกัับกั�ริพฒัน�พนกััง�นและกั�ริด์แูลในเรืิ�องของสวััสด์กิั�ริแริงง�น 
ในกั�ริจำัด์ริะบบค่�จ้ำ�งและสวััสด์ิกั�ริให้กัับพนักัง�นด์้วัยควั�มีเหมี�ะสมี โด์ยผลตั้อบแทนในริะยะสั�นบริิษััทฯ 
พิจำ�ริณิ�จำ�กัผลป็ริะกัอบกั�ริในแต่ั้ละปี็ ควั�มีส�มี�ริถืในกั�ริแข่งขันในตั้ล�ด์แริงง�น กั�ริวั�งแผนเติั้บโตั้ในส�ยง�น 
ศักัยภ�พ ค่�คริองชีพ โด์ยค่�จ้ำ�งเริิ�มีต้ั้นของพนักัง�น สวััสดิ์กั�ริต่ั้�งๆ เช่น เงินช่วัยเหลือกัริณีิพนักัง�นเจ็ำบป่็วัย เสียชีวิัตั้ 
กั�ริสูญเสียบิด์� มี�ริด์� คู่ชีวิัตั้ หรืิอ บุตั้ริ เงินของขวััญกั�ริสมีริส มีีบุตั้ริและช่วัยเหลือกั�ริศ้กัษั�บุตั้ริ ยังคริอบคลุมีถ้ืง 
กั�ริล�หยุด์ในกัริณีิต่ั้�งๆ กัองทุนสำ�ริองเลี�ยงชีพ เงินยืมีฉุกัเฉิน ค่�เครืิ�องแต่ั้งกั�ย ค่�รัิกัษั�พย�บ�ล กั�ริตั้ริวัจำสุขภ�พ
ป็ริะจำำ�ปี็ กั�ริป็ริะกัันอุบัติั้เหตุั้และป็ริะกัันกัลุ่มี เบี�ยเลี�ยง ค่�ใช้จ่ำ�ยในกั�ริเดิ์นท�ง ริวัมีถ้ืงกั�ริกัำ�หนด์แนวัป็ฏิบัติั้ด้์�นแริงง�น 
และสิทธิัมีนุษัยชนต่ั้�งๆ เพื�อให้เป็็นไป็ตั้�มีข้อกัำ�หนด์และมี�ตั้ริฐ�นส�กัล สิทธิักั�ริจำัด์ตัั้�งคณิะกัริริมีกั�ริแริงง�นหริือ 
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สหภ�พแริงง�นของพนักัง�น ริวัมีถ้ืงกั�ริเปิ็ด์โอกั�สให้พนักัง�นได้์แสด์งควั�มีคิด์เห็น หรืิอร้ิองเรีิยนในเรืิ�องต่ั้�งๆ  
ส่วันผลตั้อบแทนในริะยะย�วับริิษััทฯ มีีกั�ริให้สิทธิัพนักัง�นซืื้�อหุ้นส�มัีญของบริิษััทฯ ในริ�ค�ที�กัำ�หนด์ (ESOP-Employee 
Stock Options) โด์ยออกัและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสด์งสิทธิัที�จำะซืื้�อหุ้นส�มัีญของ บริิษััท เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล  
เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์ จำำ�กััด์ (มีห�ชน) (“บริิษััทฯ”) ชนิด์ริะบุชื�อผู้ถืือและเป็ลี�ยนมืีอไม่ีได้์ “ESOP-WA” ครัิ�งที� 1 เมืี�อวัันที� 15 
สิงห�คมี 2556 จำำ�นวัน 4,250,000 หุ้น ซ้ื้�งมีีกัำ�หนด์กั�ริใช้สิทธิัทุกัวัันที� 15 ของเดื์อนพฤศจิำกั�ยนและเดื์อนพฤษัภ�คมี 
ของแต่ั้ละปี็ ตั้ลอด์อ�ยุของใบสำ�คัญแสด์งสิทธิั 5 ปี็ โด์ยมีีกัำ�หนด์กั�ริใช้สิทธิัครัิ�งแริกัในวัันที� 15 พฤศจิำกั�ยน 2556 และ
กัำ�หนด์กั�ริใช้สิทธิัครัิ�งสุด์ท้�ยในวัันที� 14 สิงห�คมี 2561 ด้์วัยอัตั้ริ�กั�ริใช้สิทธิั 1 ใบสำ�คัญแสด์งสิทธิั: 1 หุ้นส�มัีญใหม่ี 
ริ�ค�ในกั�ริใช้สิทธิั 4 บ�ทต่ั้อหุ้น

ในด้์�นควั�มีป็ลอด์ภยัและสุขอน�มัียในสถื�นที�ทำ�ง�น บริิษััทฯ ได้์ให้ควั�มีสำ�คัญโด์ยอบริมีและริณิริงคส์ร้ิ�งจิำตั้สำ�น้กัและ 
ควั�มีตั้ริะหนักัต่ั้อกั�ริดู์แลรัิกัษั�สภ�พแวัด์ล้อมีกั�ริทำ�ง�นให้มีีควั�มีป็ลอด์ภัยต่ั้อชีวิัตั้และทรัิพยสิ์นของพนักัง�นอยูเ่สมีอ 
โด์ยในริอบปี็ 2563 ที�ผ่�นมี� ไม่ีมีีกั�ริเกิัด์อุบัติั้เหตุั้ และกั�ริล�เจ็ำบป่็วัยจำ�กักั�ริทำ�ง�น เนื�องจำ�กัลักัษัณิะกั�ริทำ�ง�น 
ของบริิษััทฯ เป็็นกั�ริป็ฏิบัติั้ง�นในสำ�นักัง�นเป็็นส่วันใหญ่ และท�งบริิษััทฯ ได้์ให้ควั�มีสำ�คัญกัับสภ�พแวัด์ล้อมีใน 
กั�ริทำ�ง�น มีีกั�ริด์แูลอุป็กัริณิเ์ครืิ�องมืีอเครืิ�องใช้ริวัมีถ้ืงสถื�นป็ริะกัอบกั�ริใหอ้ยูใ่นสภ�พพริอ้มีใช้ง�นและมีีควั�มีป็ลอด์ภยั
อยู่เสมีอ 

ในด้์�นกั�ริพัฒน�คุณิภ�พของพนักัง�น บริิษััทฯ ได้์ให้ควั�มีสำ�คัญในเรืิ�องกั�ริพัฒน�ศักัยภ�พของพนักัง�นในทุกัริะดั์บ 
โด์ยมีีกั�ริจัำด์กั�ริอบริมีให้กัับพนักัง�นทั�งจัำด์อบริมีภ�ยในบริิษััทฯ และจัำด์ให้ไป็อบริมีกัับสถื�บันหรืิอหน่วัยง�นภ�ยนอกั  
เพื�อเป็็นกั�ริพฒัน�ศักัยภ�พของพนกััง�นให้ส�มี�ริถืนำ�ควั�มีรู้ิที�ได้์มี�พัฒน�รูิป็แบบกั�ริทำ�ง�นให้เกิัด์ป็ริะสทิธิัภ�พมี�กัข้�น 
โด์ยกั�ริอบริมีพนักัง�นนั�น บริิษััทฯ กัำ�หนด์ให้มีีกั�ริอบริมีอย่�งถืูกัต้ั้องตั้�มี พ.ริ.บ. ส่งเสริิมีกั�ริพัฒน�ฝ่ีมืีอแริงง�น  
พ.ศ. 2545 ซ้ื้�งกัำ�หนด์ให้บริิษััทฯ ที�มีีจำำ�นวันพนักัง�นมี�กักัว่ั� 100 คนข้�นไป็ ต้ั้องจัำด์ให้พนักัง�นได้์รัิบกั�ริอบริมีในอัตั้ริ�ส่วัน 
ร้ิอยละ 50 ของพนักัง�นทั�งหมีด์ และต้ั้องยื�นเรืิ�องรัิบริองหลักัสูตั้ริกั�ริอบริมีต่ั้อกัริมีพัฒน�ฝี่มืีอแริงง�น ซ้ื้�งบริิษััทฯ 
ได้์ถืือป็ฏิบัติั้อย่�งเคร่ิงครัิด์ สำ�หรัิบกั�ริจัำด์ฝึ่กัอบริมีให้กัับพนักัง�นของบริิษััทฯ 

ในปี็ 2563 บริิษััทฯ จัำด์กั�ริฝึ่กัอบริมีให้กัับพนักัง�นจำำ�นวัน 13 คน คิด์เป็็นอัตั้ริ�ร้ิอยละ 26 ของพนักัง�นทั�งหมีด์ 51 คน 
(จำำ�นวันพนักัง�นเฉลี�ย 12 เดื์อน) จำำ�นวันชั�วัโมีงฝึ่กัอบริมีทั�งปี็ 142.50 ชั�วัโมีง คิด์เป็็นชั�วัโมีงเฉลี�ยของกั�ริฝึ่กัอบริมีพนักัง�น 
2.79 ชั�วัโมีง / คน / ปี็ โด์ยเป็็นกั�ริจัำด์ส่งไป็อบริมีกัับสถื�บันหรืิอหน่วัยง�นภ�ยนอกัร้ิอยละ 100 และกั�ริจัำด์อบริมีภ�ยใน
บริิษััทฯ ร้ิอยละ 0

ในด้์�นกั�ริเค�ริพสิทธิัมีนุษัยชน  บริิษััทฯ ได้์กัำ�หนด์หลักักั�ริในคู่มืีอจำริิยธัริริมีธุัริกิัจำ และข้อพ้งป็ฏิบัติั้ในกั�ริทำ�ง�น (Code 
of Conduct) ว่ั�จำะป็ฏิบัติั้ต่ั้อพนักัง�นทุกัคนด้์วัยควั�มีสุภ�พ ให้ควั�มีเค�ริพต่ั้อควั�มีเป็็นปั็จำเจำกัชน และศักัดิ์�ศรีิควั�มี
เป็็นมีนุษัย ์และพนักัง�นจำะต้ั้องไม่ีกัริะทำ�กั�ริใด์ๆ ที�เป็็นกั�ริละเมิีด์หรืิอคุกัค�มีไม่ีว่ั�จำะท�งวั�จำ� หรืิอกั�ริกัริะทำ�ต่ั้อผู้อื�น
บนพื�นฐ�นของเชื�อช�ติั้ เพศ ศ�สน� อ�ยุ ควั�มีพิกั�ริท�งร่ิ�งกั�ยและจิำตั้ใจำ

ในปี็ที�ผ่�นมี� ไม่ีมีีข้อพิพ�ทฟ้่องร้ิองริะหว่ั�งบริิษััทฯ และพนักัง�น และได้์รัิบควั�มีร่ิวัมีมืีอจำ�กัสหภ�พแริงง�นในกั�ริชว่ัย 
ป็ริะช�สัมีพันธ์ัและสร้ิ�งควั�มีเข้�ใจำอันดี์ริะหว่ั�งพนักัง�นกัับองค์กัริ
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2.4	จริยธุรรมว่าด้วยความสัมพัันธ์ุกับคู่ค้า

บริิษััทฯ คำ�น้งถ้ืงควั�มีเสมีอภ�ค และควั�มีซืื้�อสัตั้ยใ์นกั�ริด์ำ�เนนิธุัริกิัจำ และผลป็ริะโยชนร่์ิวัมีกัันกัับคู่ค�้ โด์ยพ้งป็ฏบัิติั้ตั้�มี 
กัฎหมี�ยและกัตั้กิั�ต่ั้�งๆ อย�่งเคริง่ครัิด์ และมีีจำริริย�บริริณิที�ดี์ในกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำ  จ้ำงได้์กัำ�หนด์แนวัท�งป็ฏบัิติั้ไว้ั ดั์งต่ั้อไป็นี�

 1. ห้�มีกัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ พนักัง�นของบริิษััทฯ รัิบ หรืิอเรีิยกัร้ิองผลป็ริะโยชน์ หรืิอเสนอ หรืิอจ่ำ�ยผลป็ริะโยชน์ใด์ๆ  
  ที�ไม่ีสุจำริิตั้ในท�งกั�ริค้�กัับคู่ค้�
 2. ป็ฏิบัติั้ตั้�มีกัฎหมี�ยและกัติั้กั�ต่ั้�งๆ อย่�งเคร่ิงครัิด์  
 3. มีีหลักัเกัณิฑ์ิในกั�ริป็ริะเมิีนและคัด์เลือกัคู่ค้�
 4. ป็ฏิบัติั้ตั้�มีเงื�อนไขต่ั้�งๆ ที�มีีต่ั้อคู่ค้�อย่�งเคร่ิงครัิด์ กัริณิีที�ไม่ีส�มี�ริถืป็ฏิบัติั้ตั้�มีเงื�อนไขได์้ จำะรีิบแจ้ำงให้  
  คู่ค้�ทริ�บล่วังหน้� เพื�อร่ิวัมีกัันพิจำ�ริณิ�ห�แนวัท�งแก้ัไขปั็ญห� โด์ยใช้หลักักั�ริของควั�มีสมีเหตุั้สมีผล
 5. ให้ข้อมูีลที�เป็็นจำริิงและถูืกัต้ั้อง
 6. สนับสนุนและร่ิวัมีมืีอกัับคู่ค้�ในกั�ริผลิตั้สินค้�ที�มีีคุณิภ�พและได้์มี�ตั้ริฐ�น
 7. สนับสนุนและร่ิวัมีมืีอกัับคู่ค้�ในกั�ริผลิตั้สินค้�และบริิกั�ริใหม่ีๆ เพื�อสนองตั้อบควั�มีต้ั้องกั�ริของลูกัค้�ที�มีีกั�ริ 
  เป็ลี�ยนแป็ลงอยู่ตั้ลอด์เวัล� 
 8. รัิกัษั�ควั�มีลับของคู่ค้� ไม่ีนำ�ข้อมูีลมี�ใช้เพื�อป็ริะโยชน์ตั้นเองและผู้ที�เกีั�ยวัข้องโด์ยมิีชอบ 

บริิษััทฯ คำ�น้งถ้ืงควั�มีสมัีพันธ์ักัับคู่ค้�มี�โด์ยตั้ลอด์ อ�ท ิควั�มีริว่ัมีมีอืกัับคู่ค�้ในด์�้นกั�ริริบับริิกั�ริขนสง่สิ�งพิมีพ์ของคู่ค�้
กัริะจำ�ยตั้�มีจุำด์ต่ั้�งๆ 

โด์ยในริอบปี็ที�ผ่�นมี� บริิษััทฯ ไม่ีมีีข้อพิพ�ทใด์ๆ เกีั�ยวักัับคู่ค้� 

สำ�หริับเกัณิฑิ์ในกั�ริคัด์เลือกัคู่ค้� มีีด์ังนี�

 1. มีีป็ริะวััตั้ิท�งกั�ริเงินที�เชื�อถืือได์้ และมีีศักัยภ�พที�จำะเตั้ิบโตั้ไป็พริ้อมีกัับบริิษััทฯ ได์้ในริะยะย�วั
 2. ผลิตั้ หริือจำำ�หน่�ยสินค้�ที�มีีคุณิภ�พตั้ริงกัับควั�มีตั้้องกั�ริ และส�มี�ริถืตั้ริวัจำสอบคุณิภ�พได์้
 3. ให้กั�ริสนับสนุนด์้�นกั�ริส่งเสริิมีกั�ริข�ย และกั�ริให้บริิกั�ริหลังกั�ริข�ยแกั่ลูกัค้�

2.5	จริยธุรรมว่าด้วยความสัมพัันธ์ุกับคู่แข่งทางการค้า

ในส่วันธุัริกิัจำที�เป็็นกั�ริแข่งขัน บริิษััทฯ จำะย้ด์ถืือกัติั้กั�ของกั�ริแข่งขันที�ดี์ และจำะย้ด์ถืือแนวัท�งป็ฏิบัติั้ที�ดี์และเป็็นธัริริมี 
ริวัมีทั�งกั�ริสร้ิ�งพันธัมิีตั้ริท�งกั�ริค้� ดั์งนี�

 1. ป็ริะพฤติั้ป็ฏิบัติั้ตั้�มีกัริอบกัติั้กั�ของกั�ริแข่งขันที�ดี์ ซ้ื้�งเป็็นที�ยอมีรัิบโด์ยทั�วักััน
 2. ไม่ีทำ�ล�ยชื�อเสียงของคู่แข่งท�งกั�ริค้�ด้์วัยกั�ริกัล่�วัให้ร้ิ�ยโด์ยป็ริ�ศจำ�กัควั�มีจำริิง หลีกัเลี�ยงวิัธีักั�ริไมี่สุจำริิตั้ 
  เพื�อทำ�ล�ยคู่แข่งขัน                                
 3. ไม่ีแสวังห�ข้อมูีลที�เป็็นควั�มีลับของคู่แข่งท�งกั�ริค้�ด้์วัยวิัธีักั�ริที�ไม่ีสุจำริิตั้ หรืิอไม่ีเหมี�ะสมี เช่น กั�ริจ่ำ�ยสินจ้ำ�ง 
  ให้แก่ัพนักัง�นของคู่แข่ง เป็็นต้ั้น 

โด์ยในริอบป็ีที�ผ่�นมี� บริิษััทฯ ไมี่มีีข้อพิพ�ทใด์ๆ เกัี�ยวักัับ คู่แข่งท�งกั�ริค้�
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2.6	จริยธุรรมว่าด้วยความสัมพัันธ์ุกับเจ้าหนี�	

บริิษััทฯ คำ�น้งถ้ืงควั�มีเสมีอภ�ค และควั�มีซืื้�อสัตั้ย์ต่ั้อเจ้ำ�หนี�ท�งกั�ริค้� และกั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีพันธัะสัญญ�ในกั�ริกู้ัยืมีเงิน
จำ�กัธัน�ค�ริ สถื�บันกั�ริเงิน ริวัมีถ้ืงกั�ริชำ�ริะค่�สินค้�บริิกั�ริ เงินต้ั้นและด์อกัเบี�ยจ่ำ�ย ดั์งนั�นจ้ำงกัำ�หนด์แนวัท�งป็ฏิบัติั้ที�
ดี์และเป็็นธัริริมีดั์งนี�

 1. รัิกัษั�ดู์แลและป็ฏิบัติั้ตั้�มีเงื�อนไขที�มีีต่ั้อเจ้ำ�หนี�โด์ยเคร่ิงครัิด์ ทั�งในแง่กั�ริชำ�ริะคืนกั�ริดู์แลหลักัทรัิพย์ คำ��ป็ริะกััน  
  และเงื�อนไขอื�นๆ ริวัมีทั�งไม่ีใช้เงินทุนที�ได้์จำ�กักั�ริกู้ัยมืีเงินไป็ในท�งที�ขัด์กัับวััตั้ถุืป็ริะสงคใ์นข้อตั้กัลงที�ทำ�กัับผู้ให้กู้ั 
  ยืมีเงิน 
 2. ริ�ยง�นฐ�นะท�งกั�ริเงินของบริิษััทฯ ที�เป็็นจำริิงและถูืกัต้ั้อง แก่ัเจ้ำ�หนี�ด้์วัยควั�มีซืื้�อสัตั้ย์                           
 3. ริ�ยง�นเจ้ำ�หนี�ล่วังหน้� ห�กัไม่ีส�มี�ริถืป็ฏิบัติั้ตั้�มีข้อผูกัพันในสัญญ� และร่ิวัมีกัันห�แนวัท�งแก้ัไขปั็ญห�ดั์งกัล่�วั

โด์ยในริอบปี็ที�ผ่�นมี� บริิษััทฯ ไม่ีมีีข้อพิพ�ทใด์ๆ เกีั�ยวักัับ เจ้ำ�หนี�กั�ริค้� และสถื�บันกั�ริเงิน

2.7	จริยธุรรมว่าด้วยความรับผิิดชิอุบตุ่อุสังคม	แลัะสิ�งแวดล้ัอุม

บริิษััทฯ ส่งเสริิมีให้มีีกั�ริให้ควั�มีรู้ิแก่ัพนักัง�น เพื�อป็ลูกัฝั่งจิำตั้สำ�น้กัเกีั�ยวักัับกั�ริรัิกัษั�สิ�งแวัด์ล้อมีและกั�ริใช้ทรัิพย�กัริ 
อย่�งรู้ิคุณิค่�และมีีป็ริะสิทธิัภ�พ ผ่�นกัริะบวันกั�ริสื�อส�ริภ�ยในบริิษััทฯ และส่งเสริิมีให้พนักัง�นมีีส่วันร่ิวัมีในกิัจำกัริริมี 
ริณิริงค์ลด์ภ�วัะโลกัร้ิอนด้์วัยกั�ริป็รัิบเป็ลี�ยนพฤติั้กัริริมีลด์กั�ริใช้พลังง�น, กิัจำกัริริมี 5 ส. พร้ิอมีทั�งสนับสนุนให้พนักัง�น 
เข้�ร่ิวัมีกิัจำกัริริมีต่ั้�งๆ ที�เกีั�ยวัข้องกัับกั�ริดู์แลรัิกัษั�สิ�งแวัด์ล้อมี อนุรัิกัษ์ัทรัิพย�กัริธัริริมีช�ติั้และพลังง�นที�บริิษััทฯ จัำด์ข้�น    

บริิษััทฯ มีีควั�มีห่วังใยถ้ืงคุณิภ�พชีวิัตั้และกั�ริบริิโภคข่�วัส�ริของคนไทย โด์ยเฉพ�ะเด็์กัและเย�วัชน ให้ควั�มีสำ�คัญ 
อย่�งยิ�งในกั�ริเสนอข้อมูีลที�มีีคุณิภ�พและมีีป็ริะโยชน์ต่ั้อสังคมีและส่วันริวัมี และใส่ใจำต่ั้อสิ�งแวัด์ล้อมีในฐ�นะที�เป็็น 
ผู้ป็ริะกัอบกั�ริริ�ยหน้�งในป็ริะเทศไทย ริวัมีทั�งเป็็นสื�อกัล�งในกั�ริสริ�้งจิำตั้สำ�น้กัด้์�นกั�ริอนรัุิกัษ์ัสิ�งแวัด์ลอ้มีให้คนในสงัคมี 
ในริอบปี็ 2563 บริิษััทฯ มีีกิัจำกัริริมีเพื�อสังคมี (ริ�ยละเอียด์อยู่ในริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็หัวัข้อกิัจำกัริริมีเพื�อสังคมี)   

ในฐ�นะที�บริิษััทฯ ทำ�ธุัริกิัจำด้์�นสื�อ กิัจำกัริริมีท�งธุัริกิัจำและสังคมีของบริิษััทฯ ต้ั้องติั้ด์ต่ั้อพบป็ะกัับป็ริะช�ชนกัลุ่มีต่ั้�งๆ 
อยู่แล้วั บริิษััทฯ จ้ำงมีีโอกั�สรัิบฟั่งควั�มีคิด์เห็นและข้อเสนอแนะผ่�นท�งพนักัง�นที�ติั้ด์ต่ั้อกัับผู้มีีส่วันได้์เสียด้์�นต่ั้�งๆ 
และจำ�กักั�ริพบป็ะของผู้บริิห�ริ กัริริมีกั�ริ ที�ได้์มีีโอกั�สพบป็ะกัับผู้มีีส่วันได์้เสียกัลุ่มีต่ั้�งๆ อย่�งต่ั้อเนื�อง และบริิษััทฯ 
มีีริะบบ Call center ในกั�ริริบัเรืิ�องร้ิองเรีิยนพร้ิอมีป็ริะส�นแก้ัไขปั็ญห�ด้์�นบริิกั�ริ และป็ริะส�นง�นด์�้นอื�นๆ ภ�ยในบริิษััทฯ  
เป็็นป็ริะจำำ� บริิษััทฯ ได้์ด์ำ�เนินกั�ริป็รัิบป็รุิงเรืิ�องต่ั้�งๆ ตั้�มีข้อร้ิองเรีิยนนั�นอย่�งสมีำ��เสมีอ  

การแจ้งข้อุร้อุงเรียน	แลัะข้อุเสนอุแนะ	

บริิษััทฯ ส่งเสริิมีให้ผู้บริิห�ริและพนักัง�นของบริิษััทฯ ด์ำ�เนินธุัริกัิจำด์้วัยควั�มีถืูกัตั้้อง โป็ริ่งใส ยุตั้ิธัริริมี และส�มี�ริถื 
ตั้ริวัจำสอบได์้ โด์ยสอด์คล้องกัับกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกิัจำกั�ริที�ด์ีและคู่มีือจำริิยธัริริมีธุัริกิัจำฯ ของบริิษััทฯ และจำัด์ให้มีีช่องท�ง 
กั�ริแสด์งควั�มีเห็น กั�ริแจ้ำงข้อร้ิองเรีิยนและข้อเสนอแนะ โด์ยบริิษััทฯ เปิ็ด์โอกั�สให้พนักัง�นของบริิษััทฯ และผู้มีีส่วันได้์เสีย 
ทุกักัลุ่มี ส�มี�ริถืร้ิองเรีิยน แสด์งควั�มีเห็น และแจ้ำงเบ�ะแสเกีั�ยวักัับเรืิ�องต่ั้�งๆ โด์ยส่งถ้ืงคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ และ 
ผู้จัำด์กั�ริฝ่่�ยตั้ริวัจำสอบภ�ยใน ได้์ในช่องท�ง E-mail : audit_nine@nine.co.th หรืิอ ส่งไป็ริษัณีิย์มี�ยังที�อยู่บริิษััทฯ / 
ยื�นส่งโด์ยตั้ริง ที� บริิษััท เนชั�น อินเตั้อร์ิเนชั�นแนล เอ็ด์ดู์เทนเมีนท์ จำำ�กััด์ (มีห�ชน) เลขที� 333 อ�ค�ริเล้�เป้็งง้วัน 1 ชั�น 24 
ซื้อยเฉยพ่วัง ถืนนวิัภ�วัดี์รัิงสิตั้ แขวังจำอมีพล เขตั้จำตุั้จัำกัริ กัรุิงเทพฯ 10900
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กัริะบวันกั�ริด์ำ�เนินกั�ริเมีื�อได์้ริับข้อริ้องเริียน 
- ฝ่่�ยตั้ริวัจำสอบภ�ยในจำะริวับริวัมีข้อร้ิองเรีิยนและตั้ริวัจำสอบข้อมีลูเบื�องต้ั้น ห�กัข้อร้ิองเริยีนมีีมีลูควั�มีผดิ์จำะริวับริวัมี 
หลักัฐ�นส่งให้ป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ เพื�อแตั้่งตั้ั�งคณิะกัริริมีกั�ริสอบสวันข้อเท็จำจำริิงโด์ยมีีฝ่่�ยทริพัย�กัริบคุคลเป็น็ 
เลข�คณิะกัริริมีกั�ริสอบสวัน และริ�ยง�นผลพร้ิอมีทั�งมี�ตั้ริกั�ริด์ำ�เนนิกั�ริกัับผูก้ัริะทำ�ผดิ์เพื�อเสนอตั้่อป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�
บริิห�ริ ผู้จำัด์กั�ริฝ่่�ยตั้ริวัจำสอบภ�ยใน และคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบทริ�บ

- มี�ตั้ริกั�ริคุ้มีคริองผู้ริ้องเริียน คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ จำะพิจำ�ริณิ�ให้ควั�มีเป็็นธัริริมี และป็กัป็้องผู้ริ้องเริียน ผู้ริับ
เริื�องร้ิองเริยีน ผูถ้ืกูัร้ิองเริยีน และผูม้ีส่ีวันเกัี�ยวัข้องในกั�ริด์ำ�เนินกั�ริตั้ริวัจำสอบข้อเทจ็ำจำริงิ ริวัมีทั�งต้ั้องเกับ็ข้อมีลูที�เกัี�ยวัข้อง
เป็็นควั�มีลับ จำะเป็ิด์เผยเท่�ที�จำำ�เป็็น โด์ยคำ�น้งถื้งควั�มีป็ลอด์ภัยและควั�มีเสียห�ยของผู้มีีส่วันเกัี�ยวัข้อง

4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

คณิะกัริริมีกั�ริได์้ด์ูแลให้บริิษััทฯ เป็ิด์เผยข้อมีูลสำ�คัญที�เกัี�ยวัข้องกัับบริิษััทฯ ทั�งข้อมีูลท�งกั�ริเงินและข้อมีูลที�มีิใช่ข้อมีูล
ท�งกั�ริเงินอย่�งถูืกัต้ั้อง คริบถ้ืวัน ทันเวัล� โป็ร่ิงใส และส�มี�ริถืตั้ริวัจำสอบได้์ ริวัมีทั�งเป็็นไป็ตั้�มีกัฎหมี�ยและกัฎริะเบียบ
ต่ั้�งๆ ที�เกีั�ยวัข้อง ผ่�นช่องท�งที�เข้�ถ้ืงข้อมูีลได้์ง่�ย เช่น เว็ับไซื้ต์ั้ของบริิษััทฯ ช่องท�งกั�ริเปิ็ด์เผยข้อมูีลของ ตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์
แห่งป็ริะเทศไทย และสำ�นักัง�นคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับหลักัทริัพย์และตั้ล�ด์หลักัทริัพย์ เป็็นตั้้น

บริิษััทฯ กัำ�หนด์ไวั้ในนโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริ ทุกัคริั�งที�มีีกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงกั�ริถืือคริองหลักัทริัพย์ให้กัริริมีกั�ริและ
ผูบ้ริหิ�ริต้ั้องริ�ยง�นกั�ริถือืคริองหลกััทริพัย์ต่ั้อสำ�นักัง�นคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กับัหลกััทริพัย์และตั้ล�ด์หลกััทริพัย์ และสำ�เน�
ให้เลข�นกุั�ริบริษิัทัเก็ับรัิกัษั� เลข�นกุั�ริบริิษัทัจำะด์ำ�เนนิกั�ริให้กัริริมีกั�ริและผูบ้ริิห�ริริ�ยง�นข้อมูีลปั็จำจุำบนัของตั้นอย่�ง
น้อยป็ีละคริั�ง ในเด์ือนพฤศจำิกั�ยนของทุกัป็ี เพื�อริวับริวัมีส่งริ�ยง�นกั�ริถืือคริองหลักัทริัพย์ ริ�ยง�นตั้่อคณิะกัริริมีกั�ริ
อย่�งน้อยป็ีละคริั�ง 

บริิษััทฯ เล็งเห็นควั�มีสำ�คัญของกั�ริริักัษั�ข้อมีูลที�เป็็นควั�มีลับและหริือข้อมีูลภ�ยในกัลุ่มีบริิษััทฯ จำ้งได์้ออกันโยบ�ย 
“กั�ริใช้ข้อมูีลภ�ยในของบริิษััทฯ” กัำ�หนด์ให้กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ เจำ้�หน้�ที� และพนักัง�นของกัลุ่มีบริิษััทฯ ตั้้องรัิกัษั�
ข้อมีูลภ�ยในกัลุ่มีบริิษััทฯ เป็็นควั�มีลับ เวั้นแตั้่กั�ริเป็ิด์เผยข้อมูีลนั�นเป็็นไป็เพื�อผลป็ริะโยชน์ในกั�ริด์ำ�เนินธุัริกัิจำ 
ของบริิษััทฯ ห้�มี ข�ย ซื้ื�อ โอน หริือริับโอนหลักัทริัพย์ของบริิษััทฯ โด์ยข้อมีูลที�เป็็นควั�มีลับ และ/หริือข้อมีูลภ�ยใน 
ของกัลุ่มีบริิษััทฯ และ/หริือกั�ริเข้�ทำ�ริ�ยกั�ริใด์ๆ ในท�งที�อ�จำกั่อให้เกัิด์ควั�มีเสียห�ยตั้่อกัลุ่มีบริิษััทฯ ไมี่วั่�ท�งตั้ริง  
หริือท�งอ้อมี 

ในริอบปี็ที�ผ่�นมี� บริิษััทฯ ได้์เปิ็ด์เผยข้อมูีลของบริิษััทฯ ทั�งข้อมูีลท�งกั�ริเงินและข้อมูีลที�ไม่ีใช่ข้อมูีลท�งกั�ริเงินอย่�ง 
ถูืกัต้ั้อง คริบถ้ืวัน ทันเวัล� โป็ริง่ใส และเป็็นไป็ตั้�มีเกัณิฑิที์�สำ�นักัง�นกัลตั้.และตั้ล�ด์หลกััทรัิพย์ฯกัำ�หนด์ ผ่�นช่องท�งกั�ริ
เปิ็ด์เผยข้อมูีลของตั้ล�ด์หลักัทรัิพยฯ์ และผ่�นเว็ับไซื้ต์ั้ของบริิษััทฯ โด์ยไม่ีถูืกัสำ�นักัง�น กัลตั้. และตั้ล�ด์หลักัทรัิพยฯ์ ด์ำ�เนิน
กั�ริเนื�องมี�จำ�กักั�ริเป็ิด์เผยข้อมีูลไมี่เป็็นไป็ตั้�มีข้อกัำ�หนด์ 

ในริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็ 2563 บริิษััทฯ ได้์เปิ็ด์เผยข้อมูีลดั์งต่ั้อไป็นี� 

 1. วัิสัยทัศน์ พันธักัิจำ และคุณิค่�ขององค์กัริ
 2. ริ�ยชื�อกัริริมีกั�ริ พร้ิอมีป็ริะวัตัั้กิั�ริทำ�ง�น กั�ริศก้ัษั� ควั�มีสมัีพนัธ์ัท�งคริอบคริวัักับัผูบ้ริหิ�ริ กั�ริด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่ง 
  กัริริมีกั�ริในบริิษััทจำด์ทะเบียน กั�ริถืือหุ้นในบริิษััทฯ 
 3. โคริงสริ้�งผู้ถืือหุ้น 
 4. ป็ัจำจำัยควั�มีเสี�ยง 



47

รายงาน
ประจำาปี 2563

 5. นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริและกั�ริป็ฏิบัตั้ิตั้�มีนโยบ�ย
 6. ค่�ตั้อบแทนกัริริมีกั�ริและจำำ�นวันคริั�งที�กัริริมีกั�ริแตั้่ละคนเข้�ริ่วัมีป็ริะชุมีกัริริมีกั�ริ
 7. กั�ริทำ�หน้�ที�ในป็ีที�ผ่�นมี�ของคณิะกัริริมีกั�ริและป็ริะวััตั้ิกั�ริอบริมีของกัริริมีกั�ริ 
 8. กั�ริทำ�หน้�ที�ในป็ีที�ผ่�นมี�ของคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ
 9. นโยบ�ยกั�ริจำ่�ยค่�ตั้อบแทนกัริริมีกั�ริและผู้บริิห�ริริะด์ับสูง
 10. ค่�ตั้อบแทนกั�ริทำ�หน้�ที�กัริริมีกั�ริ และกั�ริทำ�หน้�ที�อื�นให้บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย 
 11. ริ�ยง�นกั�ริด์ำ�เนินง�นป็ริะจำำ�ป็ีของคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ 
 12. ริ�ยง�นควั�มีรัิบผดิ์ชอบของคณิะกัริริมีกั�ริต่ั้อริ�ยง�นท�งกั�ริเงนิที�มีเีนื�อห�ตั้�มีที�กัำ�หนด์ ซื้้�งมีปี็ริะธั�นกัริริมีกั�ริ 
  และป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริลงน�มีริับริอง
 13. คำ�อธัิบ�ยและกั�ริวัิเคริ�ะห์ฐ�นะท�งกั�ริเงินของผู้บริิห�ริ 
 14. ริ�ยง�นท�งกั�ริเงินที�มีีข้อมีูลถืูกัตั้้อง คริบถื้วัน เป็็นจำริิงตั้�มีมี�ตั้ริฐ�นบัญชี
 15. งบกั�ริเงินและผลกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ

บริษัทฯ	ได้เปิดเผิยข้อุมูลัเพิั�มเติุมตุ่อุไปนี�ในเว็บไซ้ำต์ุ	www.nine.co.th

 1. บทบ�ทอำ�น�จำหน้�ที�ของกัริริมีกั�ริ กัริริมีกั�ริชุด์ย่อย ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริ และป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ
 2. นโยบ�ยริ�ยกั�ริริะหวั่�งกััน 
 3. คู่มีือจำริิยธัริริมีธัุริกัิจำ และข้อพ้งป็ฏิบัตั้ิในกั�ริทำ�ง�น (Code of Conduct)
 4. นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับด์ูแลกัิจำกั�ริ 
 5. กัฎบัตั้ริคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ
 6. กัฏบัตั้ริของฝ่่�ยตั้ริวัจำสอบภ�ยใน
 7. งบกั�ริเงินริ�ยไตั้ริมี�สและงบกั�ริเงินป็ริะจำำ�ป็ี 
 8. ริ�ยง�นป็ริะจำำ�ป็ี
 9. นโยบ�ยกั�ริบริิห�ริทริัพย�กัริบุคคล
 10. นโยบ�ยควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์
 11. กั�ริควับคุมีภ�ยใน 
 12. ข้อบังคับบริิษััทฯ
 13. นโยบ�ยตั้่อตั้้�นกั�ริคอริ์ริัป็ชั�น

หน่วยงานนักลังทุนสัมพัันธ์ุ

หน่วัยง�นนักัลงทุนสัมีพันธั์ทำ�หน้�ที�ตั้ิด์ตั้่อสื�อส�ริกัับนักัลงทุนสถื�บัน ผู้ถืือหุ้น ริวัมีทั�งนักัวัิเคริ�ะห์อย่�งเท่�เทียมี 
และเป็็นธัริริมี ตั้อบคำ�ถื�มีเกัี�ยวักับับริษิัทัฯ และกั�ริด์ำ�เนนิง�นของบริษิัทัฯ แก่ันกััลงทนุตั้�มีที�ส่งคำ�ถื�มีผ่�นท�งเวับ็ไซื้ต์ั้
ของบริิษััทฯ หริือโทริศัพท์ หริือช่องท�งอื�นๆ เพื�อสริ้�งสัมีพันธั์อันด์ีริะหวั่�งบริิษััทฯ กัับผู้ถืือหุ้น ผู้ลงทุนสถื�บัน ผู้ลงทุน
ทั�วัไป็ นกััวัเิคริ�ะห์หลกััทริพัย์ และภ�คริฐัที�เกัี�ยวัข้องอย่�งเท่�เทยีมีกันั โด์ยส�มี�ริถืตั้ดิ์ต่ั้อหน่วัยง�นนกััลงทนุสมัีพันธ์ั ด์งันี�

ที�อยู่บริิษััท : 333 อ�ค�ริเล้�เป้็งง้วัน 1 ชั�น 24 ซื้อยเฉยพ่วัง ถืนนวิัภ�วัดี์ริงัสติั้ แขวังจำอมีพล เขตั้จำตุั้จำกััริ กัริงุเทพฯ 10900
โทริศัพท์ : 02-091-5900
โทริส�ริ : 02-091-5928
Email : investor@nine.co.th
เวั็บไซื้ตั้์ : http://www.nine.co.th
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สำานักเลัขานุการบริษัท

บริษิัทัฯ ให้ควั�มีสำ�คญักับักั�ริป็ฏบิติัั้ตั้�มีข้อกัำ�หนด์ของตั้ล�ด์หลกััทริพัย์ และ กัลตั้. และกัฎหมี�ยที�เกัี�ยวัข้องอย่�งถูืกัต้ั้อง 
คริบถ้ืวัน โป็ร่ิงใส โด์ยผ่�นกั�ริพจิำ�ริณิ�ตั้ริวัจำสอบตั้�มีขั�นตั้อน คณิะกัริริมีกั�ริบริษิัทัได้์แต่ั้งตั้ั�งน�งส�วัป็ณุิณิภ� ทองทวัพีริริณิ 
เป็็นเลข�นุกั�ริบริิษััท เมีื�อวัันที� 8 สิงห�คมี 2555 ซื้้�งมีีหน้�ที�ในกั�ริช่วัยเหลือป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริ ในกั�ริกัำ�กัับด์ูแลให้กั�ริ
ด์ำ�เนินง�นของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท กัริริมีกั�ริชุด์ย่อย และกัริริมีกั�ริบริิษััททุกัท่�น เป็็นไป็ตั้�มีกัริอบของบทบ�ทหน้�ที�
ตั้�มีที�กัฎหมี�ย ข้อบังคับ และริะเบียบที�เกัี�ยวัข้องกัำ�หนด์ไวั้ ตั้ลอด์จำนมีีหน้�ที�ในกั�ริจำัด์เตั้ริียมีเอกัส�ริป็ริะกัอบวั�ริะกั�ริ
ป็ริะชุมีให้เพียงพอตั้่อกั�ริพิจำ�ริณิ�และตัั้ด์สินใจำของคณิะกัริริมีกั�ริ บันท้กัริ�ยง�นกั�ริป็ริะชุมีอย่�งรัิด์กัุมี ถืูกัตั้้อง  
เพื�อแสด์งให้เห็นวั่�คณิะกัริริมีกั�ริได์้พิจำ�ริณิ�เริื�องตั้่�งๆ ที�นำ�เสนออย่�งริอบคอบ ริะมีัด์ริะวััง ซื้ื�อสัตั้ย์สุจำริิตั้และ 
มีีควั�มีรัิบผิด์ชอบโด์ยใช้วิัจำ�ริณิญ�ณิเยี�ยงวิัญญูชนที�ป็ริะกัอบธุัริกัิจำนั�นพ้งกัริะทำ�ในสถื�นกั�ริณิ์เดี์ยวักััน อีกัทั�ง มีีหน้�ที�
ในกั�ริเก็ับรัิกัษั�ทะเบียนกัริริมีกั�ริ จำด์หมี�ยเชญิป็ริะชมุี ริ�ยง�นกั�ริป็ริะชมุีของกั�ริป็ริะชมุีคณิะกัริริมีกั�ริและกั�ริป็ริะชุมี
ผู้ถืือหุ้น ริ�ยง�นกั�ริมีีส่วันได์้เสีย และริ�ยง�นกั�ริถืือคริองหลักัทริัพย์ของกัริริมีกั�ริและผู้บริิห�ริ ตั้ลอด์จำนด์ูแลกัิจำกัริริมี
ของคณิะกัริริมีกั�ริ ป็ริะส�นง�นกัับฝ่่�ยบริิห�ริให้มีีกั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีมีติั้ของคณิะกัริริมีกั�ริ ซ้ื้�งเลข�นุกั�ริบริิษััทได์้ป็ฏิบัติั้
หน้�ที�ตั้�มีกัริอบอย่�งคริบถื้วันแล้วั 

5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

บทบาท	หน้าที�	แลัะความรับผิิดชิอุบขอุงคณะกรรมการ

คณิะกัริริมีกั�ริมีีบทบ�ทสำ�คญัในกั�ริกัำ�กัับด์แูลกิัจำกั�ริเพื�อป็ริะโยชน์สงูสดุ์ของบริิษัทัฯ คณิะกัริริมีกั�ริ มีคีวั�มีรัิบผดิ์ชอบ
ตั้่อผลกั�ริป็ฏิบัตั้ิหน้�ที�ตั้่อผู้ถืือหุ้นและเป็็นอิสริะจำ�กัฝ่่�ยจำัด์กั�ริ ด์ังนั�นคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทจำ้งป็ริะกัอบไป็ด์้วัยบุคคลที�มีี
ควั�มีริู้และป็ริะสบกั�ริณิ์ที�หล�กัหล�ย ป็ริะกัอบด์้วัยทักัษัะด์้�นธัุริกัิจำ ด์้�นบัญชีกั�ริเงิน ด์้�นกั�ริจำัด์กั�ริ ด์้�นกั�ริตั้ล�ด์ 
ด์้�นกัลยุทธั์ และด์้�นกัฎหมี�ย

คณิะกัริริมีกั�ริได้์กัำ�หนด์บทบ�ทหน้�ที�ควั�มีรัิบผดิ์ชอบของคณิะกัริริมีกั�ริ คณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริ ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริ และ
ป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริหิ�ริไว้ัอย่�งชดั์เจำน เพื�อให้กัริริมีกั�ริมีคีวั�มีเป็็นอสิริะในกั�ริตั้ดั์สินใจำเพื�อป็ริะโยชน์สูงสุด์ของบริษัิัทฯ 
และผู้ถืือหุ้นโด์ยริวัมี ริวัมีทั�งมีีกัริะบวันกั�ริในกั�ริตั้ิด์ตั้�มีและกัำ�กัับด์ูแลให้กั�ริด์ำ�เนินกัิจำกั�ริของบริิษััทฯ เป็็นไป็ตั้�มี
กัฎหมี�ยและอยู่บนจำริิยธัริริมีท�งธัุริกัิจำที�คณิะกัริริมีกั�ริกัำ�หนด์ 

คณิะกัริริมีกั�ริเป็็นผู้พจิำ�ริณิ�อนมัุีตั้ใิห้ควั�มีเหน็ชอบในเรืิ�องที�สำ�คญัเกีั�ยวักัับกั�ริด์ำ�เนนิง�นของบริิษัทัฯ ได้์แก่ั แผนธุัริกิัจำ 
งบป็ริะมี�ณิกั�ริด์ำ�เนนิง�น เป้็�หมี�ยท�งกั�ริเงนิ และกัลยทุธ์ัท�งธัรุิกัจิำ ที�ป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริหิ�ริเป็็นผูน้ำ�เสนอ ริวัมีทั�ง 
ติั้ด์ตั้�มีด์ูแลให้กั�ริด์ำ�เนินง�นเป็็นไป็ตั้�มีนโยบ�ย กัลยุทธ์ั และแผนง�นที�กัำ�หนด์ไว้ั ตั้ลอด์จำนทบทวันวัิสัยทัศน์และ 
พันธักิัจำของบริิษััทฯ เป็็นป็ริะจำำ�ทุกัปี็ 

บทบาท	หน้าที�	แลัะความรับผิิดชิอุบขอุงประธุานกรรมการ

ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริมีีบทบ�ทหน้�ที�เป็็นป็ริะธั�นที�ป็ริะชุมี ควับคุมี ด์ูแล จำัด์สริริเวัล�ในแตั้่ละวั�ริะ สำ�หริับให้กัริริมีกั�ริที�
จำะอภปิ็ริ�ยแสด์งควั�มีเห็นในป็ริะเด์น็ที�สำ�คญัอย่�งเพยีงพอ และเป็็นผูล้งคะแนนเสยีงชี�ข�ด์ในกัริณิทีี�ป็ริะชมุีคณิะกัริริมีกั�ริ
บริิษััทมีีกั�ริลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่่�ยเท่�กััน และรัิบผิด์ชอบในฐ�นะผู้นำ�ของคณิะกัริริมีกั�ริในกั�ริวั�งกัริอบ และ 
ติั้ด์ตั้�มีดู์แลกั�ริกัำ�หนด์นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริขององค์กัริ และเป็็นป็ริะธั�นกั�ริป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ปี็ของบริิษััทฯ
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การถ่วงดุลัขอุงกรรมการที�ไม่เป็นผู้ิบริหาร

ในปี็ 2563 องค์ป็ริะกัอบของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ป็ริะกัอบด้์วัยกัริริมีกั�ริจำำ�นวัน 5 คน เป็็นกัริริมีกั�ริอิสริะ จำำ�นวัน 3 คน 
และกัริริมีกั�ริที�เป็็นผู้บริิห�ริของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย จำำ�นวัน 2 คน และกัริริมีกั�ริที�เป็็นผู้บริิห�ริ จำำ�นวัน - คน  
บริิษััทฯ มีีคณิะกัริริมีกั�ริอิสริะ 1 ใน 3 ของกัริริมีกั�ริทั�งคณิะ ทำ�ให้เกิัด์กั�ริถ่ืวังดุ์ลและกั�ริสอบท�น 

กัริริมีกั�ริอิสริะจำำ�นวัน 3 คนนี�มีีคุณิสมีบัติั้คริบถ้ืวันตั้�มีนิย�มีกัริริมีกั�ริอิสริะของบริิษััทฯ ซ้ื้�งได้์ผ่�น ควั�มีเห็นชอบจำ�กั
คณิะกัริริมีกั�ริแล้วั และเป็็นไป็ตั้�มีข้อกัำ�หนด์ของสำ�นักัง�น กัลตั้. กัริริมีกั�ริอิสริะจำำ�นวัน 1 ใน 3 คน ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่ง
ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ 1 คน และคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบจำำ�นวัน 2 คน 

การดำารงตุำาแหน่งกรรมการแลัะผู้ิบริหารขอุงบริษัทฯ

ตั้�มีข้อบังคบัของบริษิัทัฯ กัริริมีกั�ริจำำ�นวัน 1 ใน 3 ต้ั้องออกัจำ�กัตั้ำ�แหน่งตั้�มีวั�ริะทกุัปี็ บริษิัทัฯ ส�มี�ริถืแต่ั้งตั้ั�งกัริริมีกั�ริ
ที�ต้ั้องออกัจำ�กัตั้ำ�แหน่งตั้�มีวั�ริะกัลบัเข้�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งต่ั้อไป็อกีัวั�ริะหน้�งได้์ โด์ยบริษิัทัฯ มีไิด้์มีข้ีอกัำ�หนด์เริื�องจำำ�นวันวั�ริะ 
ที�จำะด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งติั้ด์ต่ั้อกัันได้์น�นที�สดุ์ของกัริริมีกั�ริไว้ัตั้�มีข้อกัำ�หนด์ของสำ�นกััง�น กัลตั้. และมีีนโยบ�ยให้คณิะกัริริมีกั�ริ
บริิษััททุกัคน ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งในบริิษััทที�จำด์ทะเบียนในตั้ล�ด์หลักัทริัพย์ได์้ไมี่เกัิน 5 บริิษััท และกัริริมีกั�ริอิสริะมีีวั�ริะกั�ริ
ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งไมี่เกัิน 9 ป็ี กัริริมีกั�ริของบริิษััทฯ จำะไมี่เป็็นกัริริมีกั�ริในบริิษััทที�เป็็นคู่แข่งหริือมีีผลป็ริะโยชน์ขัด์แย้งท�ง
ธุัริกิัจำกัับบริิษััทฯ และเปิ็ด์เผยริ�ยชื�อ ป็ริะเภทธุัริกิัจำและตั้ำ�แหน่งที�กัริริมีกั�ริของบริิษััทฯ ไป็ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งไว้ัในทะเบียน
ป็ริะวััติั้กัริริมีกั�ริ ในป็ ี2563 ไม่ีมีีกัริริมีกั�ริของบริิษััทฯ ท่�นใด์ด์ำ�ริงตั้ำ�แหนง่กัริริมีกั�ริของบริิษััทจำด์ทะเบยีนเกิัน 5 บริิษััท 

บริิษััทฯ ไมี่มีีนโยบ�ยให้ผู้บริิห�ริริะด์ับสูงไป็ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งในบริิษััทอื�นยกัเวั้นบริิษััทย่อย และบริิษััทที�เกัี�ยวัข้อง และให้
ริ�ยง�นกั�ริด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งกัริริมีกั�ริในบริิษััทอื�นของผู้บริิห�ริริะด์ับสูงไวั้ในแบบริ�ยง�น 56-1 

หน่วยงานกำากับการปฏิบัตุิงาน	(Compliance	Unit)	

บริิษััทฯ มีีหน่วัยง�นต่ั้�งๆ ดู์แลให้มีีกั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีกัฎ ริะเบียบ ข้อบังคับบริิษััทฯ และข้อบังคับของหน่วัยง�นที�เกีั�ยวัข้อง 
ได้์แก่ั สำ�นักัเลข�นุกั�ริบริิษััท ดู์แล ติั้ด์ตั้�มีให้มีีกั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีข้อกัำ�หนด์ของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์และ กั.ล.ตั้. และกัฎหมี�ย
ที�เกีั�ยวัข้อง ฝ่่�ยกัฎหมี�ย ดู์แล ติั้ด์ตั้�มีให้มีีกั�ริป็ฏิบัติั้ง�นเป็็นไป็ตั้�มีกัฎหมี�ยที�เกีั�ยวัข้องกัับกั�ริป็ริะกัอบธุัริกิัจำ และฝ่่�ย
ตั้ริวัจำสอบภ�ยในสอบท�นควั�มีเพียงพอและเหมี�ะสมีของริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยใน เพื�อพัฒน�และป็รัิบป็รุิงริะบบกั�ริ
ควับคุมีภ�ยในขององค์กัริให้มีีป็ริะสิทธัิภ�พยิ�งข้�น

คณะกรรมการชิุดย่อุย

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท แตั้ง่ตัั้�งคณิะกัริริมีกั�ริชดุ์ยอ่ยเพื�อช่วัยกัลั�นกัริองริ�ยละเอยีด์โด์ยกัำ�หนด์คณุิสมีบติัั้และขอบเขตั้ควั�มี
รัิบผิด์ชอบไว้ัในริะเบียบของแต่ั้ละคณิะ ปั็จำจุำบันบริิษััทฯ มีีคณิะกัริริมีกั�ริชุด์ย่อย คือ คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบและคณิะ
กัริริมีกั�ริบริิห�ริ โด์ยริ�ยละเอียด์เกัี�ยวักัับบทบ�ท หน้�ที� และควั�มีริับผิด์ชอบอยู่ในข้อ 2 คณิะกัริริมีกั�ริชุด์ย่อย

ความขัดแย้งทางผิลัประโยชิน์

บริิษััทฯ ได์้เห็นควั�มีสำ�คัญในเริื�องนี�จำ้งได์้ป็ริะกั�ศใช้นโยบ�ยควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์ ที�ห้�มีกัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ 
และพนักัง�นของบริิษััทฯ ป็ริะกัอบธัุริกัิจำที�แข่งขันกัับบริิษััทฯ หลีกัเลี�ยงกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริที�เกัี�ยวัโยงกัับตั้นเอง ที�อ�จำกั่อให้
เกิัด์ควั�มีขดั์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์กับับริษิัทัฯ ห�กัมีคีวั�มีจำำ�เป็็นต้ั้องทำ�ริ�ยกั�ริด์งักัล่�วั คณิะกัริริมีกั�ริจำะด์แูลให้กั�ริทำ�
ริ�ยกั�รินั�นมีคีวั�มีโป็ร่ิงใส เที�ยงธัริริมี พจิำ�ริณิ�ควั�มีเหมี�ะสมีอย่�งริอบคอบ เสมืีอนกับักั�ริทำ�ริ�ยกั�ริกัับบคุคลภ�ยนอกั 
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ทั�งนี�กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ และพนักัง�นที�มีีส่วันได์้ส่วันเสีย ในริ�ยกั�รินั�นจำะไมี่มีีส่วันในกั�ริพิจำ�ริณิ�อนุมีัตั้ิ ริวัมีทั�งจำัด์ให้มีี
กั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีหลักัเกัณิฑ์ิของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ฯ อย่�งเคร่ิงครัิด์ สำ�หรัิบริ�ยกั�ริริะหว่ั�งกัันของบริิษััทฯ บริิษััทย่อย และ
บริิษััทร่ิวัมี ในป็ี 2563 ได์้เสนอให้ที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบและคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทริับทริ�บแล้วั เมืี�อเดื์อน 
พฤศจิำกั�ยน 2563 และบริิษััทฯ ได้์เปิ็ด์เผยริ�ยละเอียด์ของริ�ยกั�ริ คู่สัญญ� เหตุั้ผล/ควั�มีจำำ�เป็็น ไว้ัในริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็ 
และแบบ 56-1 แล้วั

การประชิุมคณะกรรมการ

กั�ริป็ริะชมุีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษัทั จำะกัำ�หนด์ไว้ัล่วังหน้�ในแต่ั้ละปี็อย่�งน้อยไตั้ริมี�สละ 1 ครัิ�งและมีีกั�ริป็ริะชมุีพิเศษัเพิ�มี
ตั้�มีควั�มีจำำ�เป็็นโด์ยมีีกั�ริกัำ�หนด์วั�ริะกั�ริป็ริะชุมีชัด์เจำน ล่วังหน้� และมีีวั�ริะกั�ริตั้ิด์ตั้�มีผลกั�ริด์ำ�เนินง�นเป็็นป็ริะจำำ� 
ซ้ื้�งเลข�นุกั�ริบริิษััทจำะจำัด์ส่งหนังสือเชิญป็ริะชมุีตั้�มีวั�ริะที�ผ่�นกั�ริพิจำ�ริณิ�ร่ิวัมีกัันของป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริและป็ริะธั�น
เจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ พริ้อมีเอกัส�ริป็ริะกัอบวั�ริะกั�ริป็ริะชุมีให้คณิะกัริริมีกั�ริทุกัท่�นทริ�บล่วังหน้�กั่อนกั�ริป็ริะชุมีเป็็น
เวัล� 7 วััน เพื�อให้คณิะกัริริมีกั�ริได์้ศ้กัษั�ข้อมีูลอย่�งเพียงพอกั่อนเข้�ริ่วัมีป็ริะชุมี ห�กักัริริมีกั�ริท่�นใด์ตั้้องกั�ริเสนอ
เรืิ�องเข้�เป็็นวั�ริะกั�ริป็ริะชุมีหรืิอป็ริะสงค์ให้ฝ่่�ยบริิห�ริริ�ยง�นควั�มีคืบหน้�เรืิ�องใด์เรืิ�องหน้�งเป็็นกั�ริเฉพ�ะ ก็ัส�มี�ริถื
แจ้ำงควั�มีป็ริะสงค์ได้์ที�ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริ หรืิอเลข�นุกั�ริบริิษััท ทั�งนี� ในกัริณีิที�มีีกั�ริป็ริะชุมีผ่�นสื�ออิเล็กัทริอนิกัส์ 
กั�ริด์ำ�เนินกั�ริจำะต้ั้องเป็็นไป็ตั้�มีหลักัเกัณิฑ์ิ และวิัธีักั�ริตั้�มีที�กัฎหมี�ยกัำ�หนด์

โด์ยป็กัตั้ิกั�ริป็ริะชุมีกัริริมีกั�ริแตั้่ละคริั�งใช้เวัล� 2-3 ชั�วัโมีง ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริได์้เป็ิด์โอกั�สให้กัริริมีกั�ริทุกัท่�นส�มี�ริถื
อภิป็ริ�ยแสด์งควั�มีคิด์เห็นและข้อสังเกัตั้อย่�งอิสริะ คณิะกัริริมีกั�ริเห็นวั่�เพื�อป็้องกัันข้อมูีลท�งกั�ริเงินของบริิษััทฯ  
ริั�วัไหลโด์ยไมี่มีีเจำตั้น� จำ้งให้ฝ่่�ยบริิห�ริริ�ยง�นผลกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ในกั�ริป็ริะชุมี เดื์อนใด์ที�ไมี่มีีกั�ริป็ริะชุมี 
ก็ัไม่ีต้ั้องริ�ยง�น กัริริมีกั�ริอิสริะและกัริริมีกั�ริที�ไม่ีใช่ผู้บริิห�ริได์้มีีกั�ริพบป็ะหริือติั้ด์ต่ั้อเพื�อแลกัเป็ลี�ยนควั�มีคิด์เห็น 
เกีั�ยวักัับปั็ญห�ต่ั้�งๆ ในกั�ริบริิห�ริเป็็นป็ริะจำำ�ในทุกัไตั้ริมี�ส และป็ริะชุมีโด์ยไม่ีมีีฝ่่�ยจัำด์กั�ริริ่วัมีอยู่ด้์วัยจำำ�นวัน 1 ครัิ�ง
ห�กัมีีป็ริะเด็์นที�เป็็นข้อสังเกัตั้ห่วังใย ก็ัจำะแจ้ำงข้อกัังวัลหรืิอข้อห่วังใยนั�นต่ั้อฝ่่�ยจัำด์กั�ริเพื�อด์ำ�เนินกั�ริป็รัิบป็รุิงแก้ัไขอย่�ง
ต่ั้อเนื�อง 

ทั�งนี�กัริริมีกั�ริที�ไม่ีได้์เป็็นผู้บริิห�ริได้์มีีกั�ริป็ริะชุมีห�รืิอป็ริะเด็์นต่ั้�งๆที�เกีั�ยวัข้องกัับกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำในด้์�นต่ั้�งๆก่ัอนกั�ริ
ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทฯ ทุกัครัิ�ง

การประเมินผิลัการปฏิบัตุิงานขอุงคณะกรรมการ

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ได์้กัำ�หนด์ให้มีีกั�ริป็ริะเมิีนผลกั�ริป็ฏิบัติั้ง�นของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทและคณิะกัริริมีกั�ริชุด์ย่อย 
อย่�งน้อยป็ีละ 1 คริั�ง เพื�อให้คณิะกัริริมีกั�ริได์้พิจำ�ริณิ�ทบทวันผลง�น ป็ัญห�และอุป็สริริคในกั�ริด์ำ�เนินง�นริะหวั่�งป็ี
ที�ผ่�นมี� เพื�อให้นำ�มี�ป็ริับป็ริุงและพัฒน�กั�ริป็ฏิบัตั้ิง�น

โด์ยในป็ ี2563 คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท จัำด์ใหมี้ีกั�ริป็ริะเมีนิผลคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทใน 2 รูิป็แบบ คือ กั�ริป็ริะเมีนิริ�ยบุคคล 
(โด์ยตั้นเอง) และกั�ริป็ริะเมิีนคณิะกัริริมีกั�ริทั�งคณิะ ซ้ื้�งอ้�งอิงจำ�กัแบบป็ริะเมิีนของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย  
และสมี�คมีส่งเสริิมีสถื�บันกัริริมีกั�ริบริิษััทไทย (IOD) นอกัจำ�กันี� ยังจัำด์ให้มีีกั�ริป็ริะเมิีนของคณิะกัริริมีกั�ริชุด์ย่อย คือ 
คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ ซื้้�งผลคะแนนกั�ริป็ริะเมิีนแบ่งออกัเป็็นดั์งนี� 4 = เหน็ด้์วัยอย่�งมี�กั, 3 = เหน็ด้์วัยค่อนข้�งมี�กั, 
2 = เห็นด์้วัย, 1 = ไมี่เห็นด์้วัย, 0 = ไมี่เห็นด์้วัยอย่�งยิ�ง 
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กัริะบวันกั�ริป็ริะเมีนิเริิ�มีข้�นในเด์อืนพฤศจำกิั�ยน 2563 โด์ยเลข�นกุั�ริบริิษััทจำดั์ส่งแบบป็ริะเมีนิให้กัับคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท
และคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบเพื�อทำ�กั�ริป็ริะเมิีน โด์ยกัำ�หนด์ให้ส่งแบบป็ริะเมิีนคืนภ�ยในวัันที� 15 มีกัริ�คมี 2564  
เพื�อนำ�มี�สรุิป็ผลคะแนนและแจ้ำงผลให้คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบทริ�บในกั�ริป็ริะชมุีครัิ�งที� 1/2563 เดื์อนกุัมีภ�พันธ์ั 2564

หลัักเกณฑ์การประเมินผิลังาน	แลัะสรุปผิลัการประเมินได้	ดังนี�

 • กั�ริป็ริะเมีินริ�ยบุคคล แบ่งตั้�มีห้วัข้อ ได์้แกั่ โคริงสริ้�งและคุณิสมีบัตั้ิของคณิะกัริริมีกั�ริ กั�ริป็ริะชุมีของ 
  คณิะกัริริมีกั�ริ บทบ�ท หน้�ที� และควั�มีริับผิด์ชอบของคณิะกัริริมีกั�ริ สริุป็ผลกั�ริป็ริะเมีินมีีคะแนนส่วันใหญ่  
  อยู่ในเกัณิฑิ์เห็นด์้วัยค่อนข้�งมี�กั และเห็นด์้วัยอย่�งมี�กั ริวัมี 100% 
 • กั�ริป็ริะเมิีนของคณิะกัริริมีกั�ริทั�งคณิะ แบ่งตั้�มีหวััข้อ ได้์แก่ั โคริงสร้ิ�งและคุณิสมีบติัั้ของคณิะกัริริมีกั�ริ บทบ�ท  
  หน้�ที� และควั�มีรัิบผิด์ชอบของคณิะกัริริมีกั�ริ กั�ริป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริ กั�ริทำ�หน้�ที�ของกัริริมีกั�ริ  
  ควั�มีสัมีพันธ์ักัับฝ่่�ยจัำด์กั�ริ กั�ริพัฒน�ตั้นเองของกัริริมีกั�ริและกั�ริพัฒน�ผู้บริิห�ริ สรุิป็ผลกั�ริป็ริะเมิีน  
  มีีคะแนนส่วันใหญ่ อยู่ในเกัณิฑ์ิเห็นด้์วัยค่อนข้�งมี�กั และเห็นด้์วัยอย่�งมี�กั ริวัมี 100%
 • กั�ริป็ริะเมิีนของคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ เป็็นกั�ริป็ริะเมิีนในด์้�นโคริงสริ้�งและคุณิสมีบัติั้ของคณิะกัริริมีกั�ริ  
  กั�ริป็ริะชุมี และบทบ�ท หน้�ที� และควั�มีริบัผดิ์ชอบของคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ สริปุ็ผลกั�ริป็ริะเมีนิมีคีะแนน 
  อยู่ในเกัณิฑิ์เห็นด์้วัยค่อนข้�งมี�กั และเห็นด์้วัยอย่�งมี�กั ริวัมี 100%
 • กั�ริป็ริะเมีินผลง�นป็ริะจำำ�ป็ีของผู้บริิห�ริสูงสุด์ (CEO) คณิะกัริริมีกั�ริจำะพิจำ�ริณิ�จำ�กัผลกั�ริป็ริะเมีิน โด์ยใช้ 
  แบบป็ริะเมีินผลง�นของ CEO ตั้�มีแนวัท�งของตั้ล�ด์หลักัทริัพย์แห่งป็ริะเทศไทย เพื�อนำ�ผลป็ริะเมีินมี� 
  เป็ริียบเทียบและพัฒน�ศักัยภ�พของ CEO

ค่าตุอุบแทนกรรมการ	

บริษิัทัฯ ได้์กัำ�หนด์นโยบ�ยค่�ตั้อบแทนกัริริมีกั�ริไว้ัอย่�งชดั์เจำนโป็ร่ิงใส โด์ยค่�ตั้อบแทนอยูใ่นริะด์บัเด์ยีวักับัอตุั้ส�หกัริริมี
เด์ียวักัันโด์ยสูงเพียงพอที�จำะด์้งด์ูด์และริักัษั�กัริริมีกั�ริที�มีีคุณิสมีบัตั้ิตั้�มีที�ตั้้องกั�ริ และได์้ขออนุมีัตั้ิจำ�กัที�ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้น
แล้วั ซื้้�งกัริริมีกั�ริที�ได้์ริบัมีอบหมี�ยให้มีีหน้�ที�และควั�มีริบัผดิ์ชอบมี�กัข้�น จำะได้์ริบัค่�ตั้อบแทนที�เหมี�ะสมีกับัหน้�ที�และ
ควั�มีริับผิด์ชอบที�ได์้ริับมีอบหมี�ยเพิ�มีข้�น 

สำ�หรัิบหลกััเกัณิฑ์ิในกั�ริพจิำ�ริณิ�ผลกั�ริด์ำ�เนนิง�นของป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ คณิะกัริริมีกั�ริบริิษัทัจำะเป็็นผูป้็ริะเมิีน
ตั้�มีหลักักั�ริและนโยบ�ยที�คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทกัำ�หนด์ ซ้ื้�งเชื�อมีโยงกัับกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ และผลกั�ริป็ฏิบัตั้ิ
ง�น พริ้อมีกัับพิจำ�ริณิ�ค่�ตั้อบแทนที�เหมี�ะสมี
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จำ�นวนค่�ตอบแทนในปี 2563 และ 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่�ยให้แก่กรรมก�รมีร�ยละเอียดดังนี้ 

 ค่าตอบแทนปี 2563 ค่าตอบแทนปี 2562

กรรมการ / ตำาแหน่ง

หมี�ยเหตุั้ ที�ป็ริะชุมีส�มัีญผู้ถืือหุ้นป็ริะจำำ�ปี็ 2563 ของบริิษััท เมืี�อวัันที� 30 เมีษั�ยน 2563 อนุมัีติั้ให้บริิษััทฯ จ่ำ�ยค่�ตั้อบแทนกัริริมีกั�ริ 
โด์ยแบ่งจ่ำ�ยเป็็นริ�ยไตั้ริมี�ส

 ค่าตอบแทน เบีย้ประชมุ อ่ืนๆ รวม ค่าตอบแทน เบีย้ประชมุ อ่ืนๆ รวม

	ประธุานกรรมการ:
 - น�ยพน� จัำนทริวิัโริจำน์ 300,000.- - - 300,000.- 400,000.- - - 400,000.-

	กรรมการที�ไม่ใช่ิผู้ิบริหาร:
 - ไม่ีมีี- - - - - - - - -

	ประธุานกรรมการตุรวจสอุบ:
- น�งศุภริ�นันท์ ตัั้นวิัรัิช  400,000.- - - 400,000.- 400,000.- - - 400,000.-

	กรรมการตุรวจสอุบ
 - น�ยพันธ์ัวัริิศ มี�ตั้ย์เมืีอง 300,000.- - - 300,000.- 300,000.- - - 300,000.-
 - น�ยสตีั้เฟ่่น โจำเซื้ฟ่ แคมีมิีแลรีิ� 300,000.- - - 300,000.- 300,000.- - - 300,000.-

	กรรมการที�เป็นผู้ิบริหาร	:
 - น�ยวัริพจำน์ จำริริย์โกัมีล 200,000.- - - 200,000.- 200,000.- - - 200,000.-
 - น�ยสมีช�ย มีีเสน - - - - 100,000.- - - 100,000.-
 - น�ยวิัโริจำน์ ตัั้�งเจำตั้น�พริ 33,333.- - - 33,333.- 200,000.- - - 200,000.-
 - น�ยริ�เชน ลีริพันธ์ุั 166,667.- - - 166,667.- - - - -

 รวม	 1,700,000.-	 -	 -	 1,700,000.-	 1,900,000.-	 -	 -	 1,900,000.-
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การพััฒนากรรมการแลัะผิู้บริหาร

กัริริมีกั�ริเข้�ใหมี่ทุกัคนจำะได์้ริับกั�ริป็ฐมีนิเทศเบื�องตั้้นจำ�กัป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริ เกัี�ยวักัับลักัษัณิะกั�ริด์ำ�เนินธัุริกัิจำ ป็ริะวััตั้ิ
และควั�มีเป็็นมี�ของบริิษัทัฯ ที�ตั้ั�งสำ�นกััง�นและส�ข� วัฒันธัริริมีองค์กัริ พร้ิอมีรัิบคำ�ชี�แจำงจำ�กัป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ
และเลข�นุกั�ริบริิษััท เกีั�ยวักัับโคริงสริ้�งองค์กัริ นโยบ�ยกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริ ริะบบกั�ริควับคุมีภ�ยในพริ้อมีเอกัส�ริ
ป็ริะกัอบ

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท สนับสนุนและส่งเสริิมีกั�ริพัฒน�ควั�มีรู้ิให้กัับกัริริมีกั�ริทุกัคน เพื�อเพิ�มีป็ริะสิทธิัภ�พในกั�ริป็ฏิบัติั้
หน้�ที�ของคณิะกัริริมีกั�ริ บริิษััทฯ มีีนโยบ�ยส่งเสริิมีให้กัริริมีกั�ริ เข้�ร่ิวัมีสัมีมีน�และเข้�ร่ิวัมีอบริมีหลักัสูตั้ริต่ั้�งๆ ของ 
สมี�คมีส่งเสริิมีสถื�บันกัริริมีกั�ริบริิษััทไทย (IOD) ตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์แห่งป็ริะเทศไทย หรืิอสถื�บันอื�นๆ ไม่ีว่ั�จำะเป็็นกั�ริ 
พัฒน�ในส่วันของหน้�ที�และควั�มีรัิบผิด์ชอบของกัริริมีกั�ริ หรืิอแนวัท�งกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริแนวัใหม่ี เพื�อให้กัริริมีกั�ริ 
ทุกัคนมีีกั�ริพฒัน� และป็ริบัป็รุิงกั�ริป็ฏบัิติั้ง�นอย�่งตั้อ่เนื�อง ริวัมีถ้ืงกั�รินำ�ควั�มีรู้ิตั้�่งๆ มี�ป็ริบัใช้อย�่งเหมี�ะสมีเพื�อให้
มีีกั�ริป็ริับป็รุิงกั�ริป็ฏิบัติั้ง�นอย่�งต่ั้อเนื�อง และนำ�ควั�มีรู้ิมี�ใช้ป็ริะโยชน์กัับบริิษััทฯ ต่ั้อไป็ ซ้ื้�งในปี็ 2563 ได์้สนับสนุน 
กัริริมีกั�ริเข้�ร่ิวัมีอมีริมี ดั์งนี�

ลำ�ดับ ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2563

1

2

น�ยพันธ์ัวัริิศ มี�ตั้ย์เมืีอง กัริริมีกั�ริอิสริะและ
กัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ
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น�ยสตีั้เฟ่่น โจำเซื้ฟ่
แคมีมิีแลรีิ� 
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กัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ
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แผินการส่บทอุดงาน

คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริะหนักัว่ั�คุณิภ�พขององค์กัริจำะสะท้อนออกัมี�จำ�กัพนักัง�นผู้ป็ฏิบัติั้ง�น ควั�มีเจำริิญเติั้บโตั้ที�ยั�งยืนของ 
บริิษััทฯ ข้�นอยู่กัับกั�ริสร้ิ�งบุคคล�กัริที�มีีควั�มีส�มี�ริถืเพื�อส่งต่ั้อภ�ริกิัจำ และสืบทอด์เจำตั้น�ริมีณ์ิของผู้ก่ัอตัั้�ง ริวัมีถ้ืง
วััฒนธัริริมีที�ดี์ง�มีขององค์กัริ ต่ั้อไป็จำ�กัรุ่ินสู่รุ่ิน จ้ำงได้์มีอบนโยบ�ยให้ฝ่่�ยบริิห�ริให้ควั�มีสำ�คัญกัับกั�ริบริิห�ริและกั�ริ
พัฒน�ทรัิพย�กัริบุคคล อย่�งมีีป็ริะสิทธิัภ�พ มีีทิศท�ง เพื�อบริริลุเป้็�หมี�ยตั้�มีวิัสัยทัศน์ พันธักิัจำ และค่�นิยมีขององค์กัริ

บริิษััทฯ มีีกั�ริคัด์เลือกับุคล�กัริที�จำะเข้�มี�รัิบผิด์ชอบในตั้ำ�แหน่งง�นบริิห�ริที�สำ�คัญทุกัริะดั์บให้เป็็นไป็อย่�งเหมี�ะสมีและ
โป็ร่ิงใส เพื�อให้มัี�นใจำว่ั�บริิษััทฯ ได้์ผู้บริิห�ริที�มีีควั�มีเป็็นมืีออ�ชีพ มีีควั�มีเป็็นกัล�ง ไม่ีมีีส่วันเกีั�ยวัข้องกัับกั�ริเมืีอง  
มีีควั�มีเข้�ใจำในวััฒนธัริริมี และจำริริย�บริริณิกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำสื�อของบริิษััทฯ เป็็นอย่�งดี์ ทั�งนี� บริิษััทฯ มีีกั�ริกัำ�หนด์ 
แผนสืบทอด์ง�น ด์ังนี�

1. ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

เมืี�อตั้ำ�แหน่งผู้บริิห�ริริะด์ับป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริวั่�งลงหริือผู้อยู่ในตั้ำ�แหน่งไมี่ส�มี�ริถืป็ฏิบัตั้ิหน้�ที�ในตั้ำ�แหน่งได์้ 
บริษิัทัฯ จำะมีรีิะบบกั�ริให้ผูบ้ริหิ�ริในริะด์บัใกัล้เคยีง หริอืริะด์บัริองเป็็นผูร้ิกััษั�กั�ริในตั้ำ�แหน่งจำนกัว่ั�จำะมีกีั�ริสริริห�และ
คัด์เลือกับุคคลที�มีีคุณิสมีบัตั้ิตั้�มีหลักัเกัณิฑิ์ที�บริิษััทฯ กัำ�หนด์ และตั้้องเป็็นผู้ที�มีีวัิสัยทัศน์ ควั�มีรูิ้ ควั�มีส�มี�ริถื และ
ป็ริะสบกั�ริณิ์ ควั�มีเหมี�ะสมีกัับวััฒนธัริริมีองค์กัริ โด์ยกั�ริพิจำ�ริณิ�ของคณิะกัริริมีกั�ริทั�งคณิะ เพื�อนำ�เสนอป็ริะธั�น
กัริริมีกั�ริเป็็นผู้เสนอริ�ยชื�อบุคคลที�สมีควัริเป็็นกัริริมีกั�ริตั้่อที�ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้น

2. ผู้อำ�นวยก�ร

เมืี�อตั้ำ�แหน่งริะด์ับผู้บริิห�ริตั้ั�งแตั้่ผู้อำ�นวัยกั�ริข้�นไป็วั่�งลง หริือผู้อยู่ในตั้ำ�แหน่งไมี่ส�มี�ริถืป็ฏิบัตั้ิหน้�ที�ในตั้ำ�แหน่งได์้ 
บริิษััทฯ มีีกั�ริวั�งแผนกั�ริสืบทอด์ตั้ำ�แหน่งด์ังนี� 

 1. วัิเคริ�ะห์สถื�นกั�ริณิ์กั�ริป็ริะกัอบธัุริกัิจำของบริิษััทฯ ด์้�นกัลยุทธั์ นโยบ�ย แผนลงทุน แผนกั�ริขย�ยตั้ัวั
 2. ป็ริะเมีินควั�มีพริ้อมีของกัำ�ลังคนให้สอด์คล้องกัับกัลยุทธั์ของบริิษััทฯ ทั�งในริะยะสั�นและริะยะย�วั
 3. กัำ�หนด์แผนสริ้�งควั�มีพริ้อมีของกัำ�ลังคน โด์ยพัฒน�พนักัง�นหริือสริริห� เพื�อเตั้ริียมีทด์แทนคนที�ล�ออกั
 4. สริ้�งแผนสริริห�พนักัง�นและพัฒน�ฝ่ึกัอบริมีไวั้ล่วังหน้� กั่อนพนักัง�นจำะเกัษัียณิหริือล�ออกักั่อนเวัล�
 5. กัำ�หนด์ควั�มีส�มี�ริถื ซื้้�งหมี�ยถื้ง ควั�มีรูิ้ ทักัษัะ บุคลิกัภ�พ และทัศนคติั้ที�พ้งป็ริ�ริถืน�ของพนักัง�นใน 
  ตั้ำ�แหน่งนั�นๆ และจำัด์ทำ�แผนพัฒน�เป็็นริ�ยบุคคล
 6. คัด์เลือกั ป็ริะเมีินผลง�น และป็ริะเมีินศักัยภ�พของพนักัง�นเพื�อพิจำ�ริณิ�ควั�มีเหมี�ะสมี
 7. ใช้เคริื�องมีือ KPI ในกั�ริทด์สอบและป็ริะเมีินบุคล�กัริ เพื�อวัิเคริ�ะห์ศักัยภ�พของพนักัง�น
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2 คณะกรรมก�รชุดย่อย

คณิะกัริริมีกั�ริบริษิัทั ได้์มีีกั�ริแต่ั้งตัั้�งคณิะกัริริมีกั�ริชดุ์ย่อยทั�งสิ�น 2 ชดุ์ ได้์แก่ั คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ และคณิะกัริริมีกั�ริ
บริิห�ริ และไมี่มีีกัริริมีกั�ริชุด์ย่อยอื�น โด์ยมีีริ�ยละเอียด์ด์ังนี�

2.1	คณะกรรมการตุรวจสอุบ	(Audit	Committee)

กัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบทุกัคนตั้้องเป็็นกัริริมีกั�ริอิสริะ และตั้้องได์้รัิบกั�ริแตั้่งตัั้�งจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริหรืิอผู้ถืือหุ้น ส�มี�ริถืใช้
ด์ุลยพินิจำของตั้นเองอย่�งเป็็นอิสริะ ริวัมีถื้งกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ 1 ท่�น ตั้้องมีีควั�มีริู้ควั�มีชำ�น�ญท�งกั�ริบัญชีหริือกั�ริ
จำดั์กั�ริด้์�นกั�ริเงนิที�เกีั�ยวัข้องตั้�มีข้อกัำ�หนด์ตั้ล�ด์หลกััทริพัย์ฯ ที�ส�มี�ริถือ่�นและเข้�ใจำพื�นฐ�นของงบกั�ริเงนิ โด์ยคณิะ
กัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ ป็ริะกัอบด์้วัย 3 ท่�น ด์ังนี� 

บทบาท	หน้าที�	แลัะความรับผิิดชิอุบขอุงคณะกรรมการตุรวจสอุบ

 1. สอบท�นให้บริิษััทฯ มีีริ�ยง�นท�งกั�ริเงิน (ริ�ยไตั้ริมี�สและป็ริะจำำ�ปี็) ที�ถูืกัต้ั้องและเปิ็ด์เผยข้อมูีลที�เกีั�ยวัข้อง 
ของบริิษััทฯ อย่�งเพียงพอก่ัอนเสนอต่ั้อคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท

 2. สอบท�นให้บริิษััทฯ มีีริะบบควับคุมีภ�ยในและริะบบตั้ริวัจำสอบภ�ยในที�เหมี�ะสมี เพียงพอ และมีีป็ริะสิทธิัภ�พ  
ริวัมีทั�งพิจำ�ริณิ�ควั�มีเป็็นอิสริะของหน่วัยง�นตั้ริวัจำสอบภ�ยใน ตั้ลอด์จำนให้ควั�มีเห็นชอบในกั�ริพิจำ�ริณิ�แตั้่งตั้ั�ง  
โยกัย้�ย เลิกัจำ้�ง หัวัหน้�หน่วัยง�นตั้ริวัจำสอบภ�ยใน หริือหน่วัยง�นอื�นใด์ที�ริับผิด์ชอบเกัี�ยวักัับกั�ริตั้ริวัจำสอบภ�ยใน

 3. สอบท�นให้บริิษััทฯ มีีริะบบกั�ริป็ริะเมิีนควั�มีเสี�ยง กั�ริบริิห�ริควั�มีเสี�ยงที�เหมี�ะสมีเพียงพอ และมีีป็ริะสิทธิัภ�พ

 4. สอบท�นให้บริิษััทฯ ป็ฏิบัติั้ตั้�มีกัฎหมี�ยว่ั�ด้์วัยหลักัทรัิพยแ์ละตั้ล�ด์หลักัทรัิพยฯ์ ข้อกัำ�หนด์ของตั้ล�ด์หลกััทรัิพยฯ์ 
หรืิอกัฎหมี�ยที�เกีั�ยวัข้องกัับธุัริกิัจำของบริิษััทฯ

 5. พิจำ�ริณิ�คัด์เลือกัเพื�อเสนอแต่ั้งตัั้�งบุคคลซ้ื้�งมีีควั�มีเป็็นอิสริะและกัำ�หนด์ค่�ตั้อบแทนผู้สอบบัญชีของบริิษััทฯ 
ป็ริะส�นง�นกัับผู้สอบบัญชีเกีั�ยวักัับวััตั้ถืุป็ริะสงค์ในกั�ริด์ำ�เนินกั�ริตั้ริวัจำสอบ ขอบเขตั้ แนวัท�ง แผนง�น และปั็ญห�ที�
พบริะหว่ั�งกั�ริตั้ริวัจำสอบ และป็ริะเด็์นที�ผู้สอบบัญชีเห็นว่ั�เป็็นส�ริะสำ�คัญ ริวัมีทั�งเข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมีกัับผู้สอบบัญชีโด์ยไม่ีมีี
ฝ่่�ยจัำด์กั�ริเข้�ร่ิวัมีป็ริะชุมีด้์วัยอย่�งน้อยปี็ละ 1 ครัิ�ง

 6. พิจำ�ริณิ�ริ�ยกั�ริที�เกีั�ยวัโยงกััน หรืิอริ�ยกั�ริที�อ�จำมีีควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์ให้มีีควั�มีถูืกัต้ั้องและคริบถ้ืวัน 
ให้เป็็นไป็ตั้�มีกัฎหมี�ยและข้อกัำ�หนด์ของตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ฯ ริวัมีทั�งเปิ็ด์เผยข้อมูีลในกั�ริเข้�ทำ�ริ�ยกั�ริดั์งกัล่�วัอย่�ง 
ถูืกัต้ั้องคริบถ้ืวัน ทั�งนี�เพื�อให้มัี�นใจำว่ั�ริ�ยกั�ริดั์งกัล่�วัสมีเหตุั้สมีผลและเป็็นป็ริะโยชน์สูงสุด์ต่ั้อบริิษััทฯ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง คุณสมบัติ

 1 น�งศุภริ�นันท์ ตั้ันวัิริัช ป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ กัริริมีกั�ริอิสริะและ
    มีีควั�มีริู้ด์้�นบัญชีและกั�ริเงิน

 2 น�ยพันธั์วัริิศ มี�ตั้ย์เมีือง กัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ กัริริมีกั�ริอิสริะ

 3 น�ยสตั้ีเฟ่่น โจำเซื้ฟ่ แคมีมีิแลริี� กัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ กัริริมีกั�ริอิสริะ
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 7. สอบท�นควั�มีถืูกัตั้้องของเอกัส�ริอ้�งอิงและแบบป็ริะเมีินตั้นเองเกัี�ยวักัับมี�ตั้ริกั�ริตั้่อตั้้�นกั�ริคอริ์ริัป็ชันของ
กัิจำกั�ริตั้�มีโคริงกั�ริแนวัริ่วัมีป็ฏิบัตั้ิของภ�คเอกัชนไทยในกั�ริตั้่อตั้้�นทุจำริิตั้

 8. จัำด์ทำ�ริ�ยง�นผลกั�ริกัำ�กัับดู์แลกิัจำกั�ริของคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ โด์ยเปิ็ด์เผยไว้ัในริ�ยง�นป็ริะจำำ�ปี็ของบริิษััทฯ 
ซื้้�งริ�ยง�นด์ังกัล่�วัตั้้องลงน�มีโด์ยป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ ป็ริะกัอบด์้วัยข้อมีูลด์ังตั้่อไป็นี�

 • ควั�มีเห็นเกีั�ยวักัับควั�มีถูืกัต้ั้อง คริบถ้ืวัน เป็็นที�เชื�อถืือได้์ของริ�ยง�นท�งกั�ริเงินของบริิษััทฯ
 • ควั�มีเห็นเกีั�ยวักัับควั�มีเพียงพอของริะบบควับคุมีภ�ยในของบริิษััทฯ
 • ควั�มีเห็นเกีั�ยวักัับริะบบบริิห�ริควั�มีเสี�ยงของบริิษััทฯ 
 • ควั�มีเห็นเกีั�ยวักัับกั�ริป็ฏิบัติั้ตั้�มีกัฎหมี�ยว่ั�ด้์วัยหลักัทรัิพย์และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ ข้อกัำ�หนด์ของตั้ล�ด์ 
  หลักัทรัิพย์ฯ หรืิอกัฎหมี�ยที�เกีั�ยวัข้องกัับธุัริกิัจำของบริิษััทฯ
 • ควั�มีเห็นเกัี�ยวักัับควั�มีเหมี�ะสมีของผู้สอบบัญชี
 • ควั�มีเห็นเกัี�ยวักัับริ�ยง�นที�อ�จำมีีควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์
 • จำำ�นวันกั�ริป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบและกั�ริเข้�ริ่วัมีป็ริะชุมีของกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบแตั้่ละท่�น
 • ควั�มีเห็นชอบหริือข้อสังเกัตั้โด์ยริวัมีที�คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบได์้ริับจำ�กักั�ริป็ฏิบัตั้ิหน้�ที�ตั้�มีกัฎบัตั้ริ
 • ริ�ยกั�ริอื�นที�เห็นว่ั�ผู้ถืือหุ้นและผู้ลงทุนทั�วัไป็ควัริทริ�บ ภ�ยใตั้้ขอบเขตั้หน้�ที�และควั�มีริับผิด์ชอบที�ได้์ 
  รัิบมีอบหมี�ยจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท

 9. ป็ฏิบติัั้หน้�ที�อื�นๆ ตั้�มีที�ได้์มีอบหมี�ยจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษัทั ด้์วัยควั�มีเหน็ชอบจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ

 ในกั�ริป็ฏิบัติั้หน้�ที�คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบมีีควั�มีรัิบผิด์ชอบต่ั้อคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทโด์ยตั้ริง และคณิะกัริริมีกั�ริ
ของบริิษััทฯ ยังคงมีีควั�มีรัิบผิด์ชอบในกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ต่ั้อบุคคลภ�ยนอกั

2.2	คณะกรรมการบริหาร	(Board	of	Executive	Committees)

คณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริมีีอำ�น�จำ หน�้ที� และควั�มีริบัผิด์ชอบในกั�ริบริิห�ริง�นในเรืิ�องเกีั�ยวักัับกั�ริด์ำ�เนนิง�นตั้�มีป็กัตั้ธุิัริะ
และง�นบริิห�ริของบริิษััทฯ กัำ�หนด์นโยบ�ย แผนธุัริกิัจำ งบป็ริะมี�ณิ โคริงสร้ิ�งกั�ริบริิห�ริง�น และอำ�น�จำกั�ริบริิห�ริ
ต่ั้�งๆ ของบริิษััท หลักัเกัณิฑ์ิในกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำให้สอด์คล้องกัับสภ�พเศริษัฐกัิจำ และแนวันโยบ�ยที�ได้์รัิบมีอบหมี�ย 
จำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท เพื�อเสนอให้ที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริของบริิษััทฯ พิจำ�ริณิ�และอนุมีตัั้แิละ/หรืิอให้ควั�มีเห็นชอบ 
ริวัมีตั้ลอด์ถ้ืงกั�ริตั้ริวัจำสอบและตั้ิด์ตั้�มีผลกั�ริด์ำ�เนินง�นของบริิษััทฯ ตั้�มีนโยบ�ยที�คณิะกัริริมีกั�ริกัำ�หนด์ โด์ยคณิะ
กัริริมีกั�ริบริิห�ริ ป็ริะกัอบด้์วัย 2 ท่�น ดั์งนี� 

หมี�ยเหตุั้ :
1. ที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทครัิ�งที� 3/2563 เมืี�อวัันที� 2 มีีน�คมี 2563 แต่ั้งตัั้�งน�ยริ�เชน ลีริพันธ์ุั เป็็นกัริริมีกั�ริ แทนน�ยวิัโริจำน์ ตัั้�งเจำตั้น�พริ  
 ที�ล�ออกั
2. ที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทครัิ�งที� 10/2563 เมืี�อวัันที� 24 พฤศจิำกั�ยน 2563 แต่ั้งตัั้�งน�ยวัริพจำน์ จำริริย์โกัมีล เป็็นป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ  
 (รัิกัษั�กั�ริ) แทนน�ยพน� จัำนทริวิัโริจำน์ ที�ล�ออกั

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง

 1 น�ยวัริพจำน์ จำริริย์โกัมีล ป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ (รัิกัษั�กั�ริ)
   และป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�ส�ยง�นกั�ริเงิน

 2 น�ยริ�เชน ลีริพันธ์ุั กัริริมีกั�ริบริิห�ริ
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บทบาท	หน้าที�	แลัะความรับผิิดชิอุบขอุงคณะกรรมการบริหาร

 1. ควับคุมีด์ูแลกัิจำกั�ริ และกัำ�หนด์นโยบ�ย ทิศท�งและกัลยุทธั์ท�งธัุริกัิจำให้ด์ำ�เนินกั�ริตั้�มีนโยบ�ยและเป็้�หมี�ย 
  ของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ริวัมีทั�งนำ�เสนอนโยบ�ย แผนธัุริกิัจำงบป็ริะมี�ณิ ทิศท�งในกั�ริด์ำ�เนินธัุริกิัจำและ 
  แผนง�นให้คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทอนุมีัตั้ิ

 2. พิจำ�ริณิ�โคริงสร้ิ�งองค์กัริ มีีอำ�น�จำกัำ�หนด์กั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริ โคริงสร้ิ�งเงินเดื์อนของบริิษััทฯ ริวัมีถ้ืงกั�ริคัด์เลือกั  
  กั�ริฝึ่กัอบริมี กั�ริแต่ั้งตัั้�ง กั�ริว่ั�จ้ำ�ง กั�ริโยกัย้�ย กั�ริกัำ�หนด์เงินค่�จ้ำ�ง ค่�ตั้อบแทน โบนัสพนักัง�นริะดั์บ 
  ผู้บริิห�ริ และกั�ริเลิกัจ้ำ�งพนักัง�นของบริิษััทฯ โด์ยอ�จำมีอบหมี�ยให้ป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริของบริิษััทฯ  
  เป็็นผู้มีีอำ�น�จำแทนบริิษััทฯ ในกั�ริลงน�มีในสัญญ�จ้ำ�งแริงง�น

 3. พิจำ�ริณิ�อนุมัีติั้กั�ริด์ำ�เนินง�นที�เป็็นธุัริกัริริมีตั้�มีป็กัติั้ธุัริกิัจำของบริิษััทฯ เช่น กั�ริจัำด์ซืื้�อสินค้� กั�ริจัำด์ซืื้�อลิขสิทธิั�  
  กั�ริลงทุนในสินทรัิพย์ กั�ริทำ�ธุัริกัริริมีท�งกั�ริเงินกัับธัน�ค�ริ/สถื�บันกั�ริเงิน ในเรืิ�องกั�ริเป็ิด์บัญชี กั�ริให ้
  กูั้ยืมีเงิน กั�ริกัู้ยืมีเงิน กั�ริจำัด์ห�วังเงินสินเชื�อ จำำ�นำ� จำำ�นอง คำ��ป็ริะกััน และอื�นๆ ริวัมีถื้งกั�ริซื้ื�อ ข�ยและ 
  จำด์ทะเบียนกัริริมีสิทธิั�ที�ดิ์นใด์ๆ เพื�อกั�ริด์ำ�เนินง�นตั้�มีป็กัติั้ธุัริกิัจำภ�ยในวังเงินสำ�หรัิบแต่ั้ละริ�ยกั�ริ เป็็นไป็ตั้�มี 
  ริะเบียบอำ�น�จำอนุมัีติั้และสั�งกั�ริที�คณิะกัริริมีกั�ริของบริิษััทฯ อนุมัีติั้แล้วั

 4. กัำ�หนด์แผนธัุริกิัจำ งบป็ริะมี�ณิ และหลักัในกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำให้สอด์คล้องกัับเป็้�หมี�ยที�ได้์รัิบมีอบหมี�ยจำ�กั 
  คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท และให้มีีอำ�น�จำควับคุมีดู์แลกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำของบริิษััทฯ ให้เป็็นไป็ตั้�มีนโยบ�ยธุัริกิัจำ  
  แผนธุัริกิัจำ และกัลยุทธ์ัท�งธุัริกิัจำที�คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทได้์อนุมัีติั้แล้วัซ้ื้�งอยู่ภ�ยใต้ั้กัฎหมี�ย เงื�อนไข กัฎริะเบียบ  
  และข้อบังคับของบริิษััทฯ

 5. มีีอำ�น�จำด์ำ�เนินกั�ริตั้�มีนโยบ�ยของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทที�เกีั�ยวักัับกั�ริด์ำ�เนินง�นตั้�มีธุัริกิัจำ ซ้ื้�งอยูภ่�ยใต้ั้กัฎหมี�ย  
  เงื�อนไข กัฎริะเบียบและข้อบังคับของบริิษััทฯ เว้ันแต่ั้ริ�ยกั�ริที�คณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริ อ�จำมีีควั�มีขัด์แย้งหรืิอ 
  มีีส่วันได้์เสีย หรืิอมีีควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์กัับบริิษััทฯ หรืิอบริิษััทย่อย ซ้ื้�งจำะกัริะทำ�ได้์ต่ั้อเมืี�อได้์รัิบมีติั้ 
  ที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทที�มีีกัริริมีกั�ริอสิริะเข้�ป็ริะชมุีด้์วัยเท่�นั�น ส่วันริ�ยกั�ริที�เกีั�ยวัโยงกัันและกั�ริได์ม้ี� 
  หรืิอจำำ�หน่�ยไป็ซ้ื้�งสินทรัิพย์ที�สำ�คัญของบริิษััทฯ ให้เป็็นไป็ตั้�มีริะเบียบวิัธีัป็ฏิบัติั้ตั้�มีที�ตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ฯ และ  
  กัลตั้. กัำ�หนด์

 6. พิจำ�ริณิ�ผลกัำ�ไริข�ด์ทุนของบริิษััทฯ และกั�ริเสนอจ่ำ�ยเงินปั็นผลริะหว่ั�งกั�ล หรืิอเงินปั็นผลป็ริะจำำ�ปี็  
  เพื�อนำ�เสนอตั้่อคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท

 7. พิจำ�ริณิ�เริื�องอื�นๆ ตั้�มีที�ได์้ริับมีอบหมี�ยจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ทั�งนี� กั�ริได์้ริับมีอบหมี�ยอำ�น�จำด์ังกัล่�วั 
  ข้�งตั้้น ตั้้องไมี่มีีลักัษัณิะเป็็นกั�ริมีอบอำ�น�จำ หริือมีอบอำ�น�จำช่วังที�ทำ�ให้คณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริ หริือผู้ริับมีอบ 
  อำ�น�จำจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริ ส�มี�ริถือนุมัีติั้ริ�ยกั�ริที�ตั้นหริือบุคคลที�อ�จำมีีควั�มีขัด์แย้ง มีีส่วันได์้เสีย  
  หรืิออ�จำมีีควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์อื�นใด์ตั้�มีที�ท�ง กัลตั้. กัำ�หนด์ กัับบริิษััทฯ หรืิอบริิษััทย่อย ยกัเว้ันเป็็น 
  กั�ริอนุมีัตั้ิริ�ยกั�ริที�เป็็นไป็ตั้�มีหลักัเกัณิฑิ์ที�คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทพิจำ�ริณิ�อนุมีัตั้ิไวั้ 

อย่�งไริกั็ด์ี กั�ริอนุมีัตั้ิริ�ยกั�ริที�มีีควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์ด์ังกัล่�วัจำะตั้้องด์ำ�เนินกั�ริตั้�มีป็ริะกั�ศของตั้ล�ด์ 
หลักัทริัพย์ฯ คณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับตั้ล�ด์ทุน และ/หรืิอสำ�นักัง�น กั.ล.ตั้. เรืิ�องหลักัเกัณิฑิ์ วัิธัีกั�ริ และกั�ริเป็ิด์เผย 
ริ�ยกั�ริที�เกัี�ยวัโยงกัันของบริิษััทจำด์ทะเบียน

ทั�งนี� กัริริมีกั�ริบริิห�ริของบริิษััท อ�จำได้์รัิบกั�ริแต่ั้งตัั้�ง หรืิอถือด์ถือนโด์ยที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริ 
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3. ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด

3.1	กรรมการอุิสระ	(Independent	Director)	

กัริริมีกั�ริอิสริะ คือ กัริริมีกั�ริที�ไม่ีได้์บริิห�ริจัำด์กั�ริกิัจำกั�ริของบริิษััทฯ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวัมี มีีควั�มีเป็็นอิสริะจำ�กั 
ผู้ถืือหุ้นใหญ่และผู้บริิห�ริของบริิษััทฯ ไม่ีมีีควั�มีสัมีพันธ์ัอันอ�จำเป็็นกั�ริขัด์ขวั�งกั�ริใช้วิัจำ�ริณิญ�ณิอย่�งอิสริะของตั้น

ทั�งนี� นิย�มีกัริริมีกั�ริอิสริะของบริิษััทฯ เท่�กัับข้อกัำ�หนด์ขั�นตั้ำ��ของสำ�นักัง�น กัลตั้.และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ฯ

คุณิสมีบัตั้ิกัริริมีกั�ริอิสริะ
 1. ถืือหุ้นไม่ีเกิันร้ิอยละ 1 ของจำำ�นวันหุ้นที�มีีสิทธิัออกัเสียงทั�งของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวัมี บริิษััท
ที�เกีั�ยวัข้อง ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ หรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ ทั�งนี�ให้นับริวัมีหุ้นที�ถืือโด์ยผู้ที�เกีั�ยวัข้องตั้�มีมี�ตั้ริ� 258 
ของพริะริ�ชบัญญัติั้หลักัทรัิพย์และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ของกัริริมีกั�ริอิสริะริ�ยนั�นๆ ด้์วัย

 2. ไม่ีเป็็นหรืิอเคยเป็็นกัริริมีกั�ริที�มีีส่วันร่ิวัมีในกั�ริบริิห�ริง�น พนกััง�น ลูกัจ้ำ�ง ที�ป็ร้ิกัษั�ด้์�นอื�นใด์ที�ได้์รัิบผลตั้อบแทน
ป็ริะจำำ� หรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวัมี บริิษััทย่อยลำ�ดั์บเดี์ยวักััน ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ 
หรืิอของผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ เว้ันแต่ั้จำะได้์พ้นจำ�กักั�ริมีีลักัษัณิะดั์งกัล่�วัมี�แล้วัไม่ีน้อยกัว่ั� 2 ปี็ก่ัอนวัันที�ได้์รัิบ
กั�ริแต่ั้งตัั้�ง ทั�งนี� ลักัษัณิะต้ั้องห้�มีดั์งกัล่�วัไม่ีริวัมีถ้ืงกัริณีิที�กัริริมีกั�ริอิสริะเคยเป็็นข้�ริ�ชกั�ริ หรืิอที�ป็ร้ิกัษั�ของส่วันริ�ชกั�ริ
ซ้ื้�งเป็็นผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ หรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ

 3. กัริริมีกั�ริอิสริะจำะต้ั้องไม่ีมีีหรืิอเคยมีีควั�มีสัมีพันธ์ัท�งกั�ริค้� ท�งธุัริกิัจำ ส่วันได้์เสียท�งกั�ริเงินหรืิอผลป็ริะโยชน์
อื�นๆ ในกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริ ทั�งในท�งตั้ริงหรืิอท�งอ้อมีกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวัมี ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ 
หรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ ในลักัษัณิะที�อ�จำเป็็นกั�ริขัด์ขวั�งกั�ริใช้วิัจำ�ริณิญ�ณิอย่�งอิสริะของตั้น หรืิอไม่ีเป็็น
หรืิอเคยเป็็นผู้ถืือหุ้นที�มีีนัย หรืิอ ผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของผู้ที�มีีควั�มีสัมีพันธ์ัท�งธุัริกิัจำกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย 
บริิษััทร่ิวัมี ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ หรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ เว้ันแต่ั้จำะได้์พ้นจำ�กักั�ริมีีลักัษัณิะดั์งกัล่�วัมี�แล้วัไม่ีน้อย
กัว่ั� 2 ปี็ก่ัอนวัันที�ได้์รัิบกั�ริแต่ั้งตัั้�ง

ไม่ีจำำ�กััด์วังเงิน ทุกัโคริงกั�ริ คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท

ไม่ีเกิัน 30 ล้�นบ�ทต่ั้อปี็ ทุกัโคริงกั�ริ เสียงข้�งมี�กัของคณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริ

	 กำาหนดวงเงิน	 โครงการ	 ผิู้ได้รับมอุบอุำานาจ

อำ�น�จอนุมัติวงเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ไมี่เกัิน 5 ล้�นบ�ทตั้่อธัุริกัริริมี 
หริือ ริวัมีกัันแล้วัไมี่เกัิน 20 ล้�น
บ�ทตั้่อป็ี

 ทุกัโคริงกั�ริ

 ทุกัโคริงกั�ริ

 ป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ และป็ริะธั�น
เจำ้�หน้�ที�ส�ยง�นกั�ริเงิน อนุมีัตั้ิริ่วัมีกััน

ไมี่เกัิน 1 ล้�นบ�ทตั้่อธัุริกัริริมี
หริือริวัมีกัันแล้วัไมี่เกัิน 5 ล้�น
บ�ทตั้่อป็ี

ป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ หรืิอป็ริะธั�น
เจำ้�หน้�ที�ส�ยง�นกั�ริเงิน
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 4. กัริริมีกั�ริอสิริะจำะตั้อ้งไม่ีมีีควั�มีสมัีพันธ์ัท�งส�ยโลหติั้หริอืโด์ยกั�ริจำด์ทะเบยีนตั้�มีกัฎหมี�ย ในลกััษัณิะที�เป็็นบิด์� 
มี�ริด์� คู่สมีริส พี� น้องและบุตั้ริ ริวัมีทั�งคู่สมีริสของบุตั้ริ กัับผู้บริิห�ริ ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ ผู้มีีอำ�น�จำควับคุมี หรืิอบุคคล 
ที�ได้์รัิบกั�ริเสนอชื�อเป็็นผู้บริิห�ริหรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ หรืิอบริิษััทย่อย 

 5. กัริริมีกั�ริอิสริะจำะต้ั้องไม่ีทำ�กั�ริเป็็นตัั้วัแทนอย่�งเปิ็ด์เผยหรืิออย่�งไม่ีเปิ็ด์เผยของกัริริมีกั�ริบริิษััท ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ 
หรืิอผู้ถืือหุ้นใด์ซ้ื้�งเป็็นผู้เกีั�ยวัข้องกัับผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่คนใด์หรืิอกัลุ่มีผู้ถืือหุ้นใด์ของบริิษััทฯ

 6. กัริริมีกั�ริอิสริะจำะต้ั้องทำ�หน้�ที�และใช้วิัจำ�ริณิญ�ณิของตั้น โด์ยไม่ีได้์รัิบอิทธิัพลจำ�กักัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริหรืิอ  
ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ของบริิษััทฯ ริวัมีทั�งบุคคลที�เกีั�ยวัข้องหรืิอญ�ติั้

 7. กัริริมีกั�ริอิสริะจำะต้ั้องไม่ีเป็็นหรืิอเคยเป็็น ผู้สอบบัญชีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทย่อย บริิษััทร่ิวัมี ผู้ถืือหุ้น 
ริ�ยใหญ่ หรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคมุีของบริิษััทฯ และไมีเ่ป็็นผู้ถืือหุ้นที�มีีนัย ผู้มีีอำ�น�จำควับคมุี หรืิอหุ้นส่วันผู้จัำด์กั�ริของนติิั้บุคคล
ที�เป็็นสำ�นักัง�นสอบบัญชี ซ้ื้�งมีีผู้สอบบัญชีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ บริิษััทยอ่ย บริิษััทร่ิวัมี ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ หรืิอผู้มีีอำ�น�จำ
ควับคุมีของบริิษััทฯ สังกััด์อยู ่เว้ันแต่ั้จำะได้์พ้นจำ�กักั�ริมีีลักัษัณิะดั์งกัล่�วัมี�แล้วัไม่ีน้อยกัว่ั� 2 ปี็ก่ัอนวัันที�ได้์รัิบกั�ริแต่ั้งตัั้�ง

 8. กัริริมีกั�ริอิสริะจำะต้ั้องไม่ีเป็็นหรืิอเคยเป็็นผู้ให้บริิกั�ริท�งวิัช�ชีพใด์ๆ ซ้ื้�งริวัมีถ้ืงกั�ริให้บริิกั�ริเป็็นที�ป็ร้ิกัษั�กัฎหมี�ย 
ที�ป็ร้ิกัษั�ท�งกั�ริเงิน หรืิอผู้ป็ริะเมิีนริ�ค�ทรัิพย์สิน ซ้ื้�งได้์รัิบค่�บริิกั�ริ เกิันกัว่ั� 2 ล้�นบ�ทต่ั้อปี็จำ�กับริิษััทฯ บริิษััทใหญ่ 
บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วัมี ผู้ถืือหุ้นริ�ยใหญ่ หรืิอผู้มีีอำ�น�จำควับคุมีของบริิษััทฯ ทั�งนี� ในกัริณิีที� ผู้ให้บริิกั�ริท�งวัิช�ชีพเป็็น
นิตั้ิบุคคล ให้ริวัมีถื้ง กั�ริเป็็นผู้ถืือหุ้นที�มีีนัย ผู้มีีอำ�น�จำควับคุมี หริือหุ้นส่วันผู้จัำด์กั�ริของผู้ให้บริิกั�ริท�งวัิช�ชีพนั�นด์้วัย 
เวั้นแตั้่จำะได์้พ้นจำ�กักั�ริมีีลักัษัณิะด์ังกัล่�วัมี�แล้วัไมี่น้อยกัวั่� 2 ป็ีกั่อนวัันที�ได์้ริับกั�ริแตั้่งตั้ั�ง

 9. ไมี่ป็ริะกัอบกัิจำกั�ริที�มีีสภ�พอย่�งเด์ียวักัันและเป็็นกั�ริแข่งขันที�มีีนัยกัับกัิจำกั�ริของบริิษััท หริือบริิษััทย่อย หริือไมี่
เป็็นหุน้ส่วันที�มีนียัในห้�งหุน้ส่วัน หรืิอเป็็นกัริริมีกั�ริที�มีส่ีวันร่ิวัมีบริิห�ริง�น ลูกัจ้ำ�ง พนกััง�น ที�ป็ร้ิกัษั�ที�รัิบเงินเดื์อนป็ริะจำำ� 
หริอืถือืหุน้เกันิร้ิอยละหน้�งของจำำ�นวันหุ้นที�มีีสทิธัอิอกัเสียงทั�งหมีด์ของบริษิัทัอื�น ซ้ื้�งป็ริะกัอบกัจิำกั�ริที�มีีสภ�พอย่�งเด์ยีวักััน
และเป็็นกั�ริแข่งขันที�มีีนัยกัับกัิจำกั�ริของบริิษััทหริือบริิษััทย่อย

 10. กัริริมีกั�ริอิสริะจำะต้ั้องไม่ีมีีลักัษัณิะอื�นใด์ที�ทำ�ให้ไม่ีส�มี�ริถืให้ควั�มีเห็นอย่�งเป็็นอิสริะเกีั�ยวักัับกั�ริด์ำ�เนินง�น 
ของบริิษััทฯ

 ทั�งนี� กัริริมีกั�ริอิสริะตั้้องเป็็นผู้ที�ผ่�นกัริะบวันกั�ริสริริห�ของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท หริือผู้ถืือหุ้น

3.2	การสรรหากรรมการแลัะผิู้บริหารระดับสูงสุด

บริิษััทฯ ให้ควั�มีสำ�คัญกัับบุคคลที�เป็็นผู้บริิห�ริหรืิอกัริริมีกั�ริของบริิษััทฯ จ้ำงมีีนโยบ�ยกั�ริสริริห�กัริริมีกั�ริบริิษััทฯ 
และพิจำ�ริณิ�ค่�ตั้อบแทน เพื�อเป็็นแนวัท�งกั�ริคัด์เลือกับุคคลที�เหมี�ะสมีในกั�ริเข้�ตั้ำ�ริงตั้ำ�แหน่งดั์งกัล่�วั ซ้ื้�งสอด์คล้อง
กัับนโยบ�ยกัำ�กัับกิัจำกั�ริที�ดี์ของบริิษััทฯ (Corporate Governance Policy) โด์ยบริิษััทฯ มีีกัริะบวันกั�ริสริริห�ผู้บริิห�ริ
หรืิอกัริริมีกั�ริของบริิษััทฯ ผ่�นคณิะกัริริมีกั�ริทั�งคณิะ เพื�อพิจำ�ริณิ�กั�ริคัด์สริริบุคคลที�มีีคุณิวุัฒิ ป็ริะสบกั�ริณ์ิ  ศักัยภ�พ 
และป็ริะสบกั�ริณ์ิเกีั�ยวักัับกั�ริป็ริะกัอบธุัริกิัจำเพื�อส�มี�ริถืวั�งแนวันโยบ�ยของบริิษััทฯ ได้์ 
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การสรรหากรรมการบริษัท

บริิษััทฯ กัำ�หนด์ใหค้ณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทเป็็นผู้ทำ�หน้�ที�สริริห�กัริริมีกั�ริ โด์ยจำะเป็็นผู้ทำ�หน้�ที�เสนอชื�อ และเป็็น ผู้พิจำ�ริณิ�
คัด์เลือกั ซ้ื้�งโคริงสร้ิ�งของคณิะกัริริมีกั�ริจำะป็ริะกัอบด์ว้ัยบุคคลที�มีีคุณิสมีบัติั้หล�กัหล�ย ทั�งท�งด้์�นทักัษัะวิัช�ชีพ ควั�มี
เชี�ยวัช�ญเฉพ�ะด้์�น เพศ อ�ยุ เป็็นต้ั้น โด์ยจำะสริริห�จำ�กัแหล่งข้อมูีลต่ั้�งๆ โด์ยเฉพ�ะฐ�นข้อมูีลกัริริมีกั�ริ (Director 
Pool) ตั้�มีเกัณิฑ์ิที�ไม่ีมีีลักัษัณิะต้ั้องห้�มีตั้�มีกัฎหมี�ย หรืิออ�จำจำะกัริะทบต่ั้อกั�ริด์ำ�เนินธุัริกิัจำของกัลุ่มีบริิษััทฯ 

นอกัจำ�กันี� บริิษััทฯ ยังเปิ็ด์โอกั�สให้ผู้ถืือหุ้นส่วันน้อย ริ�ยเดี์ยวั หรืิอหล�ยริ�ยริวัมีกััน ซ้ื้�งถืือหุ้นของบริิษััทฯ เป็็นเวัล� 
ไม่ีน้อยกัว่ั� 1 ปี็ และต้ั้องถืือหุ้นในวัันที�เสนอชื�อกัริริมีกั�ริ พร้ิอมีเอกัส�ริรัิบริองกั�ริถืือคริองหลักัทรัิพยจ์ำ�กับริิษััทฯ เสนอ
ชื�อบุคคลเพื�อเข้�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งกัริริมีกั�ริได้์ โด์ยเสนอชื�อมี�ยังบริิษััทฯ ตั้�มีริะยะเวัล�ที�บริิษััทฯ โด์ยกัำ�หนด์ล่วังหน้�  
3 เดื์อนก่ัอนวัันป็ริะชุมีใหญ่ส�มัีญป็ริะจำำ�ปี็ผู้ถืือหุ้น พร้ิอมีข้อมูีลป็ริะกัอบกั�ริพิจำ�ริณิ�ด้์�นคุณิสมีบัติั้และกั�ริให้ควั�มี
ยินยอมีของผู้ได้์รัิบกั�ริเสนอชื�อ

กั�ริแตั้่งตั้ั�งกัริริมีกั�ริบริิษััท จำะตั้้องผ่�นกั�ริพิจำ�ริณิ�จำ�กัที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ซื้้�งป็ริะกัอบด์้วัยกัริริมีกั�ริอิสริะ 
และคณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ และกั�ริแต่ั้งตัั้�งกัริริมีกั�ริจำะต้ั้องผ่�นมีติั้ที�ป็ริะชมุีผูถื้ือหุน้ตั้�มีข้อบงัคบัของบริิษัทัฯ ทั�งนี�ข้อ
บังคับของบริิษััทฯ กัำ�หนด์ให้ที�ป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นเลือกัตั้ั�งกัริริมีกั�ริตั้�มีหลักัเกัณิฑิ์และวัิธัีกั�ริ ด์ังตั้่อไป็นี� 

 (กั) ผู้ถืือหุ้นคนหน้�งมีีคะแนนเสียงเท่�กัับหน้�งหุ้นตั้่อหน้�งเสียง 
 (ข) ผู้ถืือหุ้นแตั้่ละคนตั้้องใช้คะแนนเสียงที�มีีอยู่เลือกัตั้ั�งกัริริมีกั�ริเป็็นริ�ยบุคคล 
 (ค) บุคคลซื้้�งได์้ริับคะแนนเสียงสูงสุด์ตั้�มีลำ�ด์ับลงมี�เป็็นผู้ได์้ริับกั�ริเลือกัตั้ั�งเป็็นกัริริมีกั�ริเท่�จำำ�นวันกัริริมีกั�ริ  
  ที�จำะพ้งมีี หรืิอจำะพ้งเลือกัตัั้�งในครัิ�งนั�น ในกัริณีิที�บุคคลซ้ื้�งได์้รัิบกั�ริเลือกัตัั้�งในลำ�ดั์บถัืด์ลงมี�มีีคะแนนเสียง 
  เท่�กัันเกัินจำำ�นวันกัริริมีกั�ริที�จำะพ้งมีี หริือจำะพ้งเลือกัตั้ั�งในคริั�งนั�นให้ผู้เป็็นป็ริะธั�นเป็็นผู้ออกัเสียงชี�ข�ด์ 

ในกั�ริป็ริะชุมีส�มีัญป็ริะจำำ�ป็ีผู้ถืือหุ้นทุกัคริั�ง ให้กัริริมีกั�ริจำำ�นวันหน้�งในส�มีของคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท ทั�งหมีด์ ตั้้องออกั
จำ�กัตั้ำ�แหน่ง โด์ยให้กัริริมีกั�ริที�อยู่ในตั้ำ�แหน่งน�นที�สุด์เป็็นผู้ออกัจำ�กัตั้ำ�แหน่งกั่อน อย่�งไริกั็ตั้�มี กัริริมีกั�ริที�ออกัจำ�กั
ตั้ำ�แหน่งแล้วัอ�จำได์้ริับเลือกัเข้�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งอีกักั็ได์้

การสรรหาผิู้บริหารระดับสูงสุด

สำ�หริับกั�ริสริริห�ผู้มี�ด์ำ�ริงตั้ำ�แหน่งป็ริะธั�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ คณิะกัริริมีกั�ริบริิห�ริจำะเป็็นผู้พิจำ�ริณิ�สริริห�และ 
คัด์เลือกับุคคลที�มีีคุณิสมีบัตั้ิตั้�มีหลักัเกัณิฑิ์ที�บริิษััทฯ กัำ�หนด์ และตั้้องเป็็นผู้ที�มีีวัิสัยทัศน์ ควั�มีรูิ้ควั�มีส�มี�ริถื และ
ป็ริะสบกั�ริณิ์ ควั�มีเหมี�ะสมีกัับวััฒนธัริริมีองค์กัริ เพื�อนำ�เสนอตั้่อคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทพิจำ�ริณิ�อนุมีัตั้ิ

4. ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อย

บริิษััทฯ มีีนโยบ�ยกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริริะหวั่�งกัันของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อยกัับบุคคลที�อ�จำมีีควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์ 
มีีส่วันได์้เสีย หริืออ�จำมีีควั�มีขัด์แย้งท�งผลป็ริะโยชน์ในอน�คตั้ โด์ยกัำ�หนด์กั�ริป็ฏิบัตั้ิในกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริ ให้เป็็นไป็ตั้�มี
ลักัษัณิะกั�ริด์ำ�เนินกั�ริค้�ป็กัติั้ซ้ื้�งเกัิด์กัับบุคคลภ�ยนอกัและกัริะทำ�อย่�งยุตั้ิธัริริมีตั้�มีริ�ค�ตั้ล�ด์ ในกัริณีิที�ไมี่ส�มี�ริถื
เป็รีิยบเทียบริ�ค�กัับบุคคลภ�ยนอกัได์้ ทั�ง 2 ฝ่่�ยจำะริ่วัมีกัันพิจำ�ริณิ�เพื�อกัำ�หนด์อัตั้ริ�ค่�สินค้�และบริิกั�ริที�เหมี�ะสมี
ต่ั้อไป็ โด์ยมีคีณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบเป็็นผูใ้ห้ควั�มีเหน็เกัี�ยวักับัควั�มีจำำ�เป็็นในกั�ริเข้�ทำ�ริ�ยกั�ริและควั�มีเหมี�ะสมีท�ง
ด์้�นริ�ค�

ในปี็ 2563 บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย มีีกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริริะหว่ั�งกัันกัับกิัจำกั�ริอื�นที�เกีั�ยวัข้องกััน โด์ยมีีเงื�อนไขตั้�มีริ�ค�ตั้ล�ด์ 
และสำ�หรัิบริ�ยกั�ริริะหว่ั�งกัันอื�นๆ ได้์ผ่�นกั�ริพจิำ�ริณิ�ควั�มีเหมี�ะสมีและมูีลค่�ของกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริ
ตั้ริวัจำสอบ ส�มี�ริถืด์ูเพิ�มีเตั้ิมีในหมี�ยเหตัุ้ป็ริะกัอบงบกั�ริเงินป็ริะจำำ�ป็ี 
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5. ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน 

5.1	การป้อุงกันการใชิ้ข้อุมูลัภายใน

บริษัิัทฯ กัำ�หนด์นโยบ�ยกั�ริป้็องกัันไม่ีให้กัริริมีกั�ริและผู้บริิห�ริใช้ตั้ำ�แหน่งหน้�ที�เพื�อป็ริะโยชน์แก่ัตั้นเองในท�งที�มิีชอบ 
ซื้้�งเป็็นกั�ริเอ�เป็ริียบผู้ถืือหุ้นริ�ยอื�น หริือกั่อให้เกัิด์ควั�มีเสียห�ยตั้่อผู้ถืือหุ้นโด์ยริวัมี เพื�อให้สอด์คล้องกัับมี�ตั้ริ� 241 
แห่งพริะริ�ชบัญญัตั้ิหลักัทริัพย์และตั้ล�ด์หลักัทริัพย์ พ.ศ.2535 ด์ังนี�

 1. ห้�มีไมี่ให้กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ และพนักัง�นของบริิษััทฯ ที�เกัี�ยวัข้องกัับข้อมีูลภ�ยใน ไป็เป็ิด์เผยข้อมูีลภ�ยในแกั่
บุคคลภ�ยนอกั หริือบุคคลที�ไมี่มีีหน้�ที�เกัี�ยวัข้อง 

 2. ให้กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ และพนักัง�นของบริิษััทฯ ที�เกีั�ยวัข้องกัับกั�ริจัำด์ทำ�ริ�ยง�นท�งกั�ริเงิน หรืิอข้อมูีลที�เกีั�ยวัข้อง
อื�น ริะมัีด์ริะวัังเกีั�ยวักัับกั�ริซืื้�อข�ยหลักัทรัิพย์ของบริิษััทฯ ในช่วังเวัล�ก่ัอนป็ริะกั�ศงบกั�ริเงิน และห�กัมีีกั�ริซืื้�อข�ย 
ในช่วังริะยะเวัล�ดั์งกัล่�วัต้ั้องแจ้ำงต่ั้อคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััททันที

ทั�งนี� กัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริ เจ้ำ�หน้�ที� และพนักัง�นของกัลุ่มีบริิษััทฯ ซ้ื้�งอยู่ในหน่วัยง�นที�ได้์รัิบทริ�บข้อมูีลภ�ยในของกัลุ่มี
บริิษััทฯ จำะไม่ีทำ�กั�ริซืื้�อข�ยหลักัทรัิพย์ของบริิษััทฯ ในช่วังริะยะ เวัล� 1 เดื์อนก่ัอนกั�ริเปิ็ด์เผยงบกั�ริเงินต่ั้อส�ธั�ริณิชน

5.2	การเปิดเผิยข้อุมูลัส่วนได้เสีย

คณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท กัำ�หนด์แนวัป็ฏิบัติั้ให้กัริริมีกั�ริของบริิษััท บริิษััทย่อย และผู้บริิห�ริ เปิ็ด์เผยข้อมูีลส่วันได้์เสียของ
ตั้นและบคุคลที�มีคีวั�มีเกัี�ยวัข้อง ตั้�มีมี�ตั้ริ� 89/14 แห่งพริะริ�ชบญัญตัั้หิลกััทริพัย์และตั้ล�ด์หลกััทริพัย์ พ.ศ.2551 และ
ตั้�มีป็ริะกั�ศคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับตั้ล�ด์ทุนที� ทจำ. 2/2552 โด์ยกัำ�หนด์ให้คณิะกัริริมีกั�ริและผู้บริิห�ริริ�ยง�นส่วันได้์เสีย
ของตั้นและบุคคลที�มีีควั�มีเกีั�ยวัข้อง ซ้ื้�งบริิษััทฯ ได้์ป็ริะกั�ศให้มีีผลบังคับใช้ตัั้�งแต่ั้วัันที� 1 กัริกัฎ�คมี 2552 ดั์งนี�

 1. กัำ�หนด์ให้กัริริมีกั�ริและผูบ้ริหิ�ริ จำดั์ทำ�ริ�ยง�นกั�ริมีส่ีวันได้์เสยีของตั้นเองและบคุคลที�มีคีวั�มีเกัี�ยวัข้องอย่�งน้อย
ปี็ละ 1 ครัิ�ง จัำด์ส่งให้เลข�นุกั�ริบริิษััท เพื�อเก็ับริวับริวัมีข้อมูีลส่วันได้์เสียของกัริริมีกั�ริ ผู้บริิห�ริและบุคคลที�มีีควั�มีเกีั�ยวัข้อง 
พร้ิอมีสำ�หรัิบกั�ริเปิ็ด์เผยต่ั้อคณิะกัริริมีกั�ริเมืี�อคณิะกัริริมีกั�ริต้ั้องพิจำ�ริณิ�ธุัริกัริริมีริะหว่ั�งบริิษััทฯ กัับกัริริมีกั�ริ  
และ/หรืิอ ผู้บริิห�ริที�มีีส่วันได้์เสียหรืิอมีีส่วันเกีั�ยวัข้อง ทั�งนี�เลข�นุกั�ริบริิษััทจำะสรุิป็ริ�ยง�นส่วันได้์เสียของกัริริมีกั�ริและ 
ผู้บริิห�ริ เสนอคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทรัิบทริ�บปี็ละครัิ�ง ในกั�ริป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทริอบสิ�นปี็ 

 2. ในกัริณีิที�มีีกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลงข้อมูีลส่วันได้์เสีย ให้กัริริมีกั�ริและผู้บริิห�ริ ส่งริ�ยง�นกั�ริมีีส่วันได้์เสียของตั้นเอง 
และบุคคลที�เกีั�ยวัข้อง ให้เลข�นุกั�ริบริิษััท เพื�อริ�ยง�นคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทภ�ยใน 7 วัันนับจำ�กัที�มีีกั�ริเป็ลี�ยนแป็ลง

ในปี็ 2563 มีีกั�ริริ�ยง�น 1 ครัิ�ง และมิีได้์มีีกั�ริทำ�ริ�ยกั�ริที�มีีส่วันได้์เสียกัับบริิษััทฯ

5.3	การรายงานการถ่อุครอุงหลัักทรัพัย์

บริิษััทฯ ได้์มีีหนังสือแจ้ำงให้คณิะกัริริมีกั�ริและคณิะผู้บริิห�ริทริ�บ ถ้ืงภ�ริะหน้�ที�ในกั�ริริ�ยง�นกั�ริถืือคริองหลักัทรัิพย์
ต่ั้อสำ�นักัง�นคณิะกัริริมีกั�ริกัำ�กัับหลักัทรัิพย์และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์(กั.ล.ตั้.) ตั้�มีมี�ตั้ริ� 59 แหง่พริะริ�ชบัญญัติั้หลักัทรัิพย์ 
และตั้ล�ด์หลักัทรัิพย์ พ.ศ. 2535 โด์ยต้ั้องจัำด์ส่งริ�ยง�นต่ั้อ กั.ล.ตั้. ทุกัครัิ�งที�มีีกั�ริซืื้�อ ข�ย โอน หรืิอรัิบหลักัทรัิพย์ภ�ยใน 
3 วัันทำ�กั�รินับแต่ั้วัันที�มีีกั�ริซืื้�อ ข�ย โอน หรืิอรัิบโอนหลักัทรัิพย์นั�น และเลข�นุกั�ริบริิษััทจำะสรุิป็ริ�ยง�นกั�ริถืือคริอง 
หลักัทรัิพย์เสนอคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทรัิบทริ�บปี็ละครัิ�ง ในกั�ริป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทริอบสิ�นปี็

ในปี็ 2563 บริิษััทฯ ได้์กัำ�หนด์ให้คณิะกัริริมีกั�ริและผู้บริิห�ริ ริ�ยง�นกั�ริถืือคริองหลักัทรัิพย์ต่ั้อที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริ
บริิษััทเมืี�อวัันที� 12 กุัมีภ�พันธ์ั 2563
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สัดส่วนการถือ

ครองหุ้นของ

บริษัท (%) 

ณ 31 ธ.ค. 63

1	 นางศุุภรานันท์์	ตัันวิิรัช	 -	 -	 -	 -	 -

2	 นายพัันธ์์วิริศุ	มาตัย์เมือง	 -	 -	 -	 -	 -

3	 นายสตีัเฟ่่น	โจเซฟ่	แคมมิแลรี�	 -	 -	 -	 -	 -

4	 นายวิรพัจน์	จรรย์โกมล	 -	 -	 -	 -	 -

5	 นายราเชน	ลีรพัันธ์ุ์	 -	 -	 -	 -	 -

6	 นางสาวิฐิิตักานต์ั	ธ์นาโอฬาร	 -	 -	 -	 -	 -

7	 นางสาวิณััฐิชานันท์์	เจริญภัท์รเกียรติั	 -	 -	 -	 -	 -

8	 นางเธี์ยรธ์ารา	เดชจำาเริญ	 500	 500	 -	 -	 -

จ�านวนหุ้นเพิ่ม(ลด)

ระหว่างปี (หุ้น)

หมายเหตุุ :	1.	ณั	วัินที์�	31	ธั์นวิาคม	2563	มีหุุ้�นที์�เรียกชำาระแล�วิ	จำานวิน	365,549,286	หุุ้�น	
	 2.	จำานวินหุุ้�นกรรมการที์�แสดงรวิมค่�สมรส	และบุุตัรที์�ยังไม�บุรรลุนิติัภาวิะแล�วิ	(ถ้�ามี)

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล

 จ�านวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ

ทั์�งนี�ในระหุ้วิ�างปีี	2563	ได�รายงานการถื้อครองหุ้ลักท์รัพัยโ์ดยเปีรียบุเที์ยบุ	การเพิั�มข้ึ้�น	(ลดลง)	ระหุ้วิ�างวัินที์�	31	ธั์นวิาคม	
2562	และ	วัินที์�	31	ธั์นวิาคม	2563	ดังนี�	

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.1 ค่่าตุอบแทนของผู้้�สอบบัญชีี (Audit Fee)

บุริษััท์ฯ	และบุริษััท์ย�อย	จ�ายค�าสอบุบัุญชีใหุ้�แก�	บุริษััท์	สำานักงาน	อีวิาย	จำากัด	ในรอบุปีีบัุญชีที์�ผ่�านมา	มีจำานวินเงินรวิม	
1,450,000	บุาท์

6.2 ค่่าบริิการิอ่�น (Non-Audit Fee) 

บุริษััท์ฯ	และบุริษััท์ย�อย	ไม�มีการรับุบุริการอื�นจากสำานักงานสอบุบัุญชีที์�ผ่่�สอบุบัุญชีสังกัด	บุุคคลหุ้รือกิจการที์�เกี�ยวิขึ้�องกับุ 
ผ่่�สอบุบัุญชีและสำานักงานสอบุบัุญชีที์�ผ่่�สอบุบัุญชีสังกัด	ในรอบุปีีบัุญชีที์�ผ่�านมา

หมายเหตุุ :	บุุคคลหุ้รือกิจการที์�เกี�ยวิขึ้�องกับุผ่่�สอบุบัุญชีและสำานักงานสอบุบัุญชีที์�ผ่่�สอบุบัุญชีสังกัดใหุ้�รวิมถ้้ง	

	 (ก)	 ค่�สมรสและบุุตัรที์�ยังตั�องพ้ั�งพิังหุ้รืออย่�ในอุปีการะขึ้องผ่่�สอบุบัุญชี
	 (ขึ้)	 กิจการที์�มีอำานาจควิบุคุมสำานักงานสอบุบุัญชี	 กิจการที์�ถ่้กควิบุคุมโดยสำานักงานสอบุบุัญชีและกิจการที์�อย่� 
	 	 ภายใตั�การควิบุคุมเดียวิกันกับุสำานักงานสอบุบัุญชี	ไม�วิ�าจะเป็ีนโดยท์างตัรงหุ้รือท์างอ�อม
	 (ค)	 กิจการที์�อย่�ภายใตั�อิท์ธิ์พัลอย�างเป็ีนสาระสำาคัญขึ้องสำานักงานสอบุบัุญชี
	 (ง)	 หุุ้�นส�วินหุ้รือเที์ยบุเท์�าขึ้องสำานักงานสอบุบัุญชี
	 (จ)	 ค่�สมรสและบุุตัรที์�ยังตั�องพ้ั�งพิังหุ้รืออย่�ในอุปีการะขึ้องบุุคคลตัาม	(ง)
	 (ฉ)	 กิจการที์�ผ่่�สอบุบัุญชี	 บุุคคลตัาม	 (ก)	 (ง)	 หุ้รือ	 (จ)	 มีอำานาจควิบุคุมหุ้รือมีอิท์ธิ์พัลอย�างเป็ีนสาระสำาคัญ	 
	 	 ไม�วิ�าจะเป็ีนโดยท์างตัรงหุ้รือท์างอ�อม
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7. ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในเรื่องอื่นๆ

7.1	การเข้าร่วมประชุิม

บริิษััทฯ กัำ�หนด์องค์ป็ริะชุมีขั�นตั้ำ�� ณิ ขณิะที�กัริริมีกั�ริจำะลงมีติั้ต้ั้องมีีคณิะกัริริมีกั�ริไม่ีน้อยกัว่ั� 2 ใน 3 ของจำำ�นวันกัริริมีกั�ริทั�งหมีด์ 
และในปี็ 2563 มีีกั�ริป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท, คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบ และป็ริะชุมีผู้ถืือหุ้นมีีริ�ยละเอียด์ ดั์งนี� 

ทั�งนี� บริิษััทฯ ได้์มีีกั�ริจำด์บันท้กัริ�ยง�นกั�ริป็ริะชุมีเป็็นล�ยลักัษัณ์ิอักัษัริซ้ื้�งป็ริะกัอบด้์วัยข้อมูีลที�เป็็นส�ริะสำ�คัญ 
อย่�งคริบถ้ืวัน จัำด์เก็ับริ�ยง�นกั�ริป็ริะชุมีที�ผ่�นกั�ริรัิบริองจำ�กัคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััท พร้ิอมีให้กัริริมีกั�ริและผู้เกีั�ยวัข้อง 
ตั้ริวัจำสอบได้์

จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่ประชุม

กรรมก�ร
คณะกรรมก�ร

บริษัท

คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ
ส�มัญผู้ถือหุ้น

1  น�ยพน� จัำนทริวิัโริจำน์ 9/9 - 1/1
 (แต่ั้งตัั้�งวัันที� 18 มีกัริ�คมี 2561)

2 น�ยวัริพจำน์ จำริริย์โกัมีล 11/11 - 1/1
 (แต่ั้งตัั้�งวัันที� 27 กุัมีภ�พันธ์ั 2561)

3 น�งศุภริ�นันท์ ตัั้นวิัรัิช 11/11 5/5 1/1
 (แต่ั้งตัั้�งวัันที� 21 มีกัริ�คมี 2562)

4 น�ยพันธ์ัวัริิศ มี�ตั้ย์เมืีอง 11/11 5/5 1/1
 (แต่ั้งตัั้�งวัันที� 27 กุัมีภ�พันธ์ั 2561)

5 น�ยสตีั้เฟ่่น โจำเซื้ฟ่ แคมีมิีแลรีิ� 10/11 5/5 1/1
 (แต่ั้งตัั้�งวัันที� 27 กุัมีภ�พันธ์ั 2561)

6 น�ยริ�เชน ลีริพันธ์ุั 8/8 -  1/1
 (แต่ั้งตัั้�งวัันที� 2 มีีน�คมี 2563)

ลำ�ดับ

หมายเหตุุ	: กั�ริป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริบริิษััทในปี็  2563  มีีทั�งหมีด์ 11 ครัิ�ง คณิะกัริริมีกั�ริตั้ริวัจำสอบมีีทั�งหมีด์ 5 ครัิ�ง ทั�งนี�น�ยพน� จัำนทริวิัโริจำน์ ล�ออกัจำ�กั
กั�ริเป็็นป็ริะธั�นกัริริมีกั�ริและป็ริะธั�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ เมืี�อวัันที� 12 พฤศจิำกั�ยน 2563 และน�ยริ�เชน ลีริพันธ์ุั ได้์รัิบกั�ริแต่ั้งตัั้�งโด์ยที�ป็ริะชุมีคณิะกัริริมีกั�ริ
บริิษััทครัิ�งที� 3/2563 เมืี�อวัันที� 2 มีีน�คมี 2563




