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ส่ วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 225,349,200 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 225,349,200 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
1.00 บาท ทุ นเรี ย กชําระแล้ว 185,349,200 บาท แบ่ง เป็ นหุ ้นสามัญ 185,349,200 หุ ้น มู ลค่า หุ ้นละ
1.00 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื อผู้ถือหุ้นใหญ่ สูงสุ ด 10 รายแรก ณ วันที 12 พฤษภาคม 2558 (ซึงเป็ นวันปิ ดสมุด
ทะเบียนครั8 งล่ าสุ ดของบริษัทฯ) มีดังนี8
รายชื อผู้ถือหุ้นใหญ่
1.นายขรรค์ชยั บุนปาน
2. นางสมพร จึงรุ่ งเรื องกิจ
3. บริ ษทั ไซเบอร์ เวนเจอร์ จํากัด
4. นายวิชรัตน์ ชวาลอัมพร
5. น.ส.ปานบัว บุนปาน
6. นางวราภรณ์ พวงเรื องศรี
7. นายศิริชยั จรุ งสถิตพงศ์
8. นายปราปต์ บุนปาน
9. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
10.นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์

จํานวนหุ้นทีถ ือ
64,741,760
37,182,900
10,200,000
6,444,999
6,389,650
5,276,600
5,191,400
5,183,000
3,589,700
2,435,400

สั ดส่ วนการถือหุ้น
34.93
20.06
5.50
3.48
3.45
2.85
2.80
2.80
1.94
1.31
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รายชื อผู้ถือหุ้นใหญ่ สูงสุ ด 10 รายแรก ณ วันที 30 ธันวาคม 2558
รายชื อผู้ถือหุ้นใหญ่
1.นายขรรค์ชยั บุนปาน
2. นางสมพร จึงรุ่ งเรื องกิจ
3. บริ ษทั ไซเบอร์ เวนเจอร์ จํากัด
4. นายวิชรัตน์ ชวาลอัมพร
5. น.ส.ปานบัว บุนปาน
6. นางวราภรณ์ พวงเรื องศรี
7. นายศิริชยั จรุ งสถิตพงศ์
8. นายปราปต์ บุนปาน
9. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
10. นางสมทรง ลาภานันต์รันต์

จํานวนหุ้นทีถ ือ
64,741,760
37,190,900
10,200,000
6,500,899
6,389,650
5,276,600
5,191,400
5,183,000
4,811,700
2,435,400

สั ดส่ วนการถือหุ้น
34.93
20.07
5.50
3.51
3.45
2.85
2.80
2.80
2.60
1.31

การกระจายการถือหุ้น
การกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที 12 พฤษภาคม 2558 (ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนล่ าสุ ด
ของบริษัทฯ)
การถือครองหลักทรั พย์
รายการ

บุคคลธรรมดา
จํานวนราย
จํานวนหุ้น

%

ผู้ถือหลักทรั พย์
สั ญชาติไทย
ผู้ถือหลักทรั พย์
สั ญชาติต่างด้ าว

1,090

156,849,980

84.63

จํานวน
ราย
10

2

27,000

0.01

รวม

1,092

156,876,980

84.64

นิติบุคคล
จํานวนหุ้น

รวม
%

23,990,220

12.94

จํานวน
ราย
1,100

จํานวนหุ้น

%

180,840,200

97.57

7

4,482,000

2.42

9

4,509,000

2.43

17

28,472,220

15.36

1,109

185,349,200

100.00

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่ าว ผู้ถือหลักทรัพย์ สัญชาติไทยจํานวน 1,100 ราย รวมจํานวน 180,840,200 หุ้น
(97.57 %) ซึงแบ่ งเป็ นนิตบิ ุคคลจํานวน 10 ราย บุคคลธรรมดา 1,090 ราย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้ าวจํานวน 9 ราย รวม
จํานวน 4,509,000 หุ้น (2.43 %) แบ่ งเป็ นนิตบิ ุคคลจํานวน 7 ราย บุคคลธรรมดา 2 ราย

7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื
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7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
1. นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัท
บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นไม่ตJ าํ กว่าร้ อยละ 50 ของ
กํา ไรสุ ท ธิ หลัง หัก ภาษี เงิ น ได้นิติ บุ ค คลของงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การ โดยเสนอให้ มี ก ารจ่ า ยเงิ นปั นผล
ประจําปี ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ถัดจากปี ทีJดาํ เนินการ
2. นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
สําหรับบริ ษทั ย่อย พิจารณาตามความเหมาะสมซึJ งอ้างอิงนโยบายจากบริ ษทั ใหญ่ แต่ทM งั นีM จะนําเอา
เรืJ องของสภาพคล่องและแผนการลงทุนของบริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ งมาประกอบการพิจารณาในการประกาศ
จ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ า งกรรมการบริ ษ ัท ฯ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการ3ชุ ด คื อ คณะกรรมการบริ ษัท ,
คณะกรรมการบริ หาร และ คณะกรรมการตรวจสอบซึJ งมีอาํ นาจหน้าทีJดงั นีM
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าทีJวางนโยบาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ต่างๆ รวมทัMงให้คาํ ปรึ กษาใน
การดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ณ วันทีJ 29 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ฯประกอบด้วยกรรมการ
ทัMงหมด 12 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนีM
รายชืJอกรรมการ
ตําแหน่ง
จํานวนครัMงการประชุม การเข้าร่ วมการประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
1. นายขรรค์ชยั บุนปาน
ประธานกรรมการ
11
10
2. นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ
11
10
3. นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์
รองประธานกรรมการ
11
10
4. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิP รองประธานกรรมการ
11
11
5. นายฐากูร บุนปาน
กรรมการผูจ้ ดั การ
11
11
6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการอิสระ
11
11
7. นายไพฑูรย์ เนติโพธิP
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการ
11
11
ตรวจสอบ
8. นายไทย สุ พานิชวรภาชน์ กรรมการอิสระและ
11
11
กรรมการตรวจสอบ
9.นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระและ
11
11
กรรมการตรวจสอบ
10.น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ รองกรรมการผูจ้ ดั การสาย
11
11
การเงิน
11. น.ส.ปานบัว บุนปาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสาย
11
8
การตลาด
12. นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ กรรมการ
11
7
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การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2558 และ 2557 แสดงจํานวนหุ น้ โดยรวม
จํานวนหุ ้นของคู่สมรส, บุตรทีJยงั ไม่บรรลุนิติภาวะและผูถ้ ือหุ น้ ทีJอยูภ่ ายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนีM
จํานวนหุน้

ชืJอ-นามสกุล
31 ธ.ค.2558

31 ธ.ค.2557

จํานวนหุน้
เพิJม(ลด)ระหว่างปี

64,741,760

64,741,760

-

2. นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์ *

19,000

19,000

-

3. นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์

155,400

155,400

-

4. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิP**

70,330

70,330

-

5. นายฐากูร บุนปาน**

258,860

258,860

-

6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

-

-

-

7. นายไพฑูรย์ เนติโพธิP

-

-

-

8.นายไทย สุพานิชวรภาชน์

-

-

-

9. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์

-

-

-

10. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ

117,520

117,520

-

11. น.ส.ปานบัว บุนปาน

6,389,650

6,389,650

-

-

-

-

1.นายขรรค์ชยั บุนปาน *

12.นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ

หมายเหตุ - * ถือหุ ้นในบริ ษทั งานดี จํากัด ซึJ งเป็ นบริ ษทั ย่อยจํานวน 100 หุ ้น โดยไม่มีการเปลีJยนแปลงในระหว่างรอบปี บัญชี
** ถือหุ ้นในบริ ษทั ข่าวสดจํากัด ซึJ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จํานวน 1 หุ ้นโดยไม่มีการเปลีJยนแปลงในระหว่างรอบปี บัญชี

ชือกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้ วย นายขรรค์ชยั

บุนปาน , นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์ ,
นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์ , นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิP , นายฐากูร บุนปาน กรรมการสองในห้ าคนนี8
ลงลายมือชื อร่ วมกันและประทับตราสํ าคัญของบริษัท
-สกุล
(ลด) ระหว่ างปี
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที และอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขต
อํานาจหน้ าทีใ นการตัดสิ นใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังต่ อไปนี8
1.กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าทีJให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ
ทีJประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยความซืJ อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. กําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของบริ ษทั ฯ
3. กําหนดทิศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการให้เป็ นตาม
นโยบายทีJกาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
4. จัดให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลทีJถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส ตามกฎระเบียบ
หน่วยงานทีJเกีJยวข้อง
5. ดูแลให้มีช่องทางการสืJ อสารกับผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ อย่างเหมาะสม
6. ดูแลให้มีระบบหรื อกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู งทีJเหมาะสม เพืJอก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการทํางาน
7. พิจารณาอนุมตั ิวงเงินเพืJอทําธุ รกรรมทางการเงิน เช่น วงเงินเพืJอการลงทุน, วงเงินเพืJอการกูย้ ืมโดยมิ
ให้อนุมตั ิรายการใดทีJอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีJคณะกรรมการมีส่วนได้เสี ย
เว้นแต่เรืJ องดังต่อไปนีM ซึJ งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมตั ิจากทีJประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนดําเนินการ
1. เรืJ องทีJกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งใช้มติทีJประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. การทํา รายการทีJ เกีJ ย วโยงกัน ซึJ ง มี มู ล ค่ า ของรายการทีJ ต้อ งขออนุ ม ัติ จากทีJ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ตาม
กฎระเบียบหรื อประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกีJยวกับเรืJ องรายการทีJเกีJยวโยงกันของ
บริ ษทั จดทะเบียน
3. การซืM อหรื อขายสิ นทรัพย์สําคัญซึJ งมีมูลค่าของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯทีJตอ้ งขออนุ มตั ิจากทีJประชุ มผู้
ถือหุ ้น ทัMงนีM ตามกฎระเบียบหรื อประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกีJยวกับเรืJ องการได้มา
หรื อจําหน่ายไปซึJ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน
นอกจากนีM คณะกรรมการบริ ษทั อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึJงหรื อหลายคนหรื อบุคคลอืJนใด
ปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึJงแทนคณะกรรมการบริ ษทั ก็ได้
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วย
1. นายขรรค์ชยั บุนปาน
2. นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์
3. นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์
4. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิP
5. นายฐากูร บุนปาน

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
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6. นางสาวปานบัว บุนปาน
7. นายปราปต์ บุนปาน
8. นายกิตติชยั อินทร์ นุรักษ์
9. นายชลิต กิติญาณทรัพย์
10. นายโอภาส เพ็งเจริ ญ
11. นายวรศักดิP ประยูรศุข
12. นายณัฎฐพงศ์ ลิมจิตติ
13. นางสาวสุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสืJ ออิเล็กทรอนิกส์
รองประธานบริ ษทั
ทีJปรึ กษาฝ่ ายโฆษณา
บรรณาธิ การทีJปรึ กษา เทคโนฯ-เส้นทางเศรษฐี-สถาบันฝึ กอบรม
อาชีพมติชน
บรรณาธิ การ หนังสื อพิมพ์มติชน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายสนับสนุน และรักษาการผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายผลิต
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงิน และรักษาการผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบัญชี

อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ หาร
1. ประชุม รับทราบนโยบายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มาแปรให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์
2. ประชุม หารื อ เพืJอพิจารณาในเรืJ องต่างๆ ทีJเกีJยวกับการปฏิบตั ิงานโดยรวมของแต่ละหน่วยงานในองค์กร
เพืJอให้การทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงJ ขึMน
3. ประชุม หารื อ เพืJอกําหนดแผนการทํางาน ประสานงานในทางปฏิบตั ิของแต่ละเรืJ องทีJสาํ คัญของทุก
หน่วยงานในองค์กร พร้อมพิจารณาทบทวน ประเมินผล ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
4. ประชุม รับทราบผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงานพร้อมให้คาํ เสนอแนะ
เลขานุการบริษัท
ทีJประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัMงทีJ 7/2551 เมืJอวันทีJ 25 กรกฎาคม 2551 ได้แต่งตัMงให้ นางทวีพร พิชยั
ซึJ งผ่านหลักสู ตร Company Secretary Program รุ่ นทีJ 24/2550 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) ทําหน้าทีJเป็ นเลขานุการบริ ษทั โดยเลขานุการบริ ษทั มีหน้าทีJความรับผิดชอบ ดังนีM
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนีM
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยทีJรายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
(3) ดําเนินการอืJนๆ ตามทีJคณะกรรมการตลาดทุนประกาศกําหนด
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คณะทีJปรึ กษา
1. พล.ต.อ.วสิ ษฐ เดชกุญชร
2. พล.อ.สําเภา ชูศรี
3. นายลิขสิ ทธิP ปานสมจิตต์

รองประธานทีJปรึ กษา
ทีJปรึ กษา
ทีJปรึ กษา

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายไพฑูรย์ เนติโพธิP
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไทย สุ พานิชวรภาชน์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์
กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน)
4. น.ส.แสงสุ รีย ์ อินทเดช
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัMงนีM นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชืJ อถือของ
งบการเงิน
ขอบเขต หน้าทีJ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีขอบเขต หน้าทีJ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ดังต่อไปนีM
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีJเหมาะสมและ
มีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัMง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อหน่วยงานอืJนใดทีJรับผิดชอบเกีJยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีJเกีJยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัMงบุคคลซึJ งมีความเป็ นอิสระเพืJอทําหน้าทีJเป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัMงเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัMง
5. พิจารณารายการทีJเกีJยวโยงกันหรื อรายการทีJอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัMงนีM เพืJอให้มนัJ ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึJ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนีM
ก. ความเห็นเกีJยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีJเชืJอถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริ ษทั
ข. ความเห็นเกีJยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
ค. ความเห็นเกีJยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีJเกีJยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
ง. ความเห็นเกีJยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกีJยวกับรายการทีJอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมทีJคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีJตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ. รายการอืJนทีJเห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัวJ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีJและ
ความรับผิดชอบทีJได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอืJนใดตามทีJคณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
นิยามของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีJดีของบริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน)และได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระไว้
เท่ากับข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนดังนีM
1.ถื อหุ ้นไม่เกิ น 1%ของจํานวนหุ ้นทีJมีสิทธิ ออกเสี ยงทัMงหมดของบริ ษทั ฯบริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั โดยนับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ีJ เกีJ ยวข้องของ
กรรมการอิสระด้วย
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2.ไม่เป็ นกรรมการทีJมีส่วนร่ วมบริ หารงานลูกจ้างพนักงานทีJปรึ กษาทีJได้รับเงินเดือนประจําหรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุ มของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมบริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกันผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อ
ของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทัMงในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตัMงเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะทีJเป็ นบิ ดา
มารดาคู่สมรสพีJน้องและบุตรรวมทัMงคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หารผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ผมู ้ ีอาํ นาจควบคุมหรื อ
บุคคลทีJจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะทีJอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระรวมทัMงไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุ น้ ทีJมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ีJมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ทัMงในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตัMงเป็ นกรรมการ
อิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นทีJมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มหรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซJ ึ งมี
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั
สังกัดอยูท่ M งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตัMงเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
6.ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆซึJ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นทีJปรึ กษากฎหมายหรื อทีJปรึ กษา
ทางการเงินซึJ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า2ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นทีJมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มหรื อหุ ้นส่ วนของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนัMนด้วยทัMงในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตัMงเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีJได้รับการแต่งตัMงขึMนเพืJอเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึJ งเป็ นผูท้ ีJเกีJยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8.ไม่ประกอบกิ จการทีJมีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันทีJมีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษ ทั ย่อยหรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนทีJ มีนัยในห้า งหุ ้นส่ วนหรื อเป็ นกรรมการทีJ มีส่ วนร่ วมบริ หารงานลู ก จ้า ง
พนักงานทีJปรึ กษาทีJได้รับเงินเดือนประจําหรื อถือหุ ้นเกิน 1%ของจํานวนหุ ้นทีJมีสิทธิ ออกเสี ยงทัMงหมดของ
บริ ษทั อืJ นซึJ งประกอบกิ จการทีJ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันทีJ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9.ไม่มีลกั ษณะอืJนใดทีJทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิ สระเกีJ ยวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
ทัMงนีM ภายหลัง ได้รับการแต่ งตัMง ให้เป็ นกรรมการอิ ส ระของบริ ษทั แล้วกรรมการอิ ส ระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั
ร่ วมบริ ษ ทั ย่อยลํา ดับ เดี ย วกันผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั โดยมี การตัดสิ นใจใน
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รู ปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนัMนเป็ นกรรมการทีJมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงาน
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
สําหรับกิจการสืJ อสิJ งพิมพ์เป็ นเรืJ องสําคัญ บริ ษทั มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ
หน้าทีJพิจารณากลันJ กรองการสรรหากรรมการและการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึJ งคณะกรรมการ
ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการมีเกณฑ์การพิจารณากลันJ กรองอย่างละเอียดถึ งความเหมาะสมประการ
ต่างๆโดยเปรี ยบเที ยบจากอุ ตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน รวมถึ งพิจารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิ จของ
บริ ษทั ประกอบการพิจารณา ส่ วนการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆโดย
ดูถึงความเหมาะสมด้านคุ ณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชีJ ยวชาญจากหลากหลายวิชาชี พ รวมถึ งผลการ
ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงทีJผา่ นมา
สิ ทธิ ของผูล้ งทุนรายย่อยในการแต่งตัMงกรรมการ
การเลือกตัMงกรรมการของบริ ษทั ฯให้กระทําโดยทีJประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทัMงนีM ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังนีM
1. ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึJงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึJงหุ น้ ต่อหนึJงเสี ยง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วธิ ี ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน
หรื อคราวละหลายคน ตามแต่ทีJประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัMงผูถ้ ือหุ น้
ต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนทีJมีตาม (1.) ทัMงหมดจะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใด มากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
3. การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตัMงกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู ้ ป็ น
ประธานทีJประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีMขาด
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ปี 2558
ค่ าตอบแทนรวมของกรรมการ 12 คน
แยกเป็ น
 เงินเดือน
 ค่าครองชีพ
 โบนัส
 เบีMยประชุม
 ค่าตอบแทนประจํา

บาท
13,314,000.00
300,000.00
1,070,000.00
1,980,000.00
1,140,000.00

17,804,000.00

ทีJปรึ กษา 6 คน





เงินเดือน
ค่าครองชีพ
โบนัส
เบีMยประชุม

ค่ าตอบแทนรวมของผู้บริหาร จํานวน 26
แยกเป็ น
 เงินเดือน
 ค่าครองชีพ
 โบนัส
 เบีMยประชุม

3,984,300.00
135,000.00
417,025.00
387,000.00

4,923,325.00

คน
23,893,200.00
1,200,000.00
1,851,600.00
-

26,944,800.00

ค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน สําหรับปี สิM นสุ ดวันทีJ 31 ธันวาคม 2558
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1. ค่าตอบแทนรวมทีJเป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริ ษทั ในรู ปของเบีMยประชุมและค่าตอบแทนประจํา
เป็ นจํานวนเงินทัMงสิM น 3,120,000 บาท รายละเอียดดังนีM
เบีย8 ประชุ ม
ชือ – นามสกุล
ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแทนประจํา
(บาท)

ค่ าตอบแทนรวม
(บาท)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายขรรค์ ชัย บุนปาน
ประธานกรรมการ
2.นายเรืองชัย ทรัพย์ นิรันดร์
รองประธานกรรมการ
3.นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
รองประธานกรรมการ
4.นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิL
รองประธานกรรมการ
5. นายฐากูร บุนปาน
กรรมการผู้จัดการ
6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการอิสระ
7. นายไพฑูรย์ เนติโพธิL
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8 นายไทย สุ พานิชวรภาชน์
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
9.นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
10. น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ ชัยกิจ
รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน

180,000

-

-

180,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

780,000

780,000

-

780,000

-

780,000

-

360,000

-

360,000

-

660,000

-

660,000

-

-

-

-

11.น.ส.ปานบัว บุนปาน
รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
12 นายธนาธร จึงรุ่ งเรืองกิจ
กรรมการ

-

-

-

-

-

-

360,000

360,000

180,000

1,800,000

1,140,000

3,120,000

รวม
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2. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ทีJเป็ นผูบ้ ริ หาร และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จํานวน 4 รายแรกต่อจาก
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารทุกรายทีJอยูใ่ นลําดับขัMนเดียวกับผูบ้ ริ หารรายทีJ 4 รวมจํานวน 4 ท่าน
รายการ
เงินเดือน
โบนัสรวม
ค่ าตอบแทนอืน :-เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย8 งชีพ
รวม

ค่ าตอบแทนทีเ ป็ นตัวเงิน ประจําปี พ.ศ.2558
จํานวนราย
4
4

จํานวนเงิน (บาท)
6,480,000
540,000

4

194,400
7,214,400

หมายเหตุ -ผูบ้ ริ หาร 4 คน ได้แก่ นายฐากูร บุนปาน น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ น.ส.ปานบัว บุนปาน นายณัฎฐพงศ์ ลิมจิตติ

ผู้บริหาร
ณ วันที 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษัท มีผ้ ูบริ หารจํานวน 28 ท่ าน ดังนี8(ผูบ้ ริ หารลําดับทีJ 1- 4 เป็ น
ผูบ้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ชืJอ-นามสกุล
ตําแหน่ง
1. นายฐากูร บุนปาน
กรรมการผูจ้ ดั การ/ บรรณาธิ การอํานวยการ
2. น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงินและรักษาการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
3. น.ส.ปานบัว บุนปาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด
4. นายณัฎฐพงศ์ ลิมจิตติ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายสนับสนุน และรักษาการ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายผลิต
5. นายปราปต์ บุนปาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสืJ ออิเล็กทรอนิกส์
6. นายกิตติชยั อินทร์ นุรักษ์
รองประธานบริ ษทั
7. นายชลิต กิติญาณทรัพย์
ทีJปรึ กษาฝ่ ายโฆษณา
8. นายโอภาส เพ็งเจริ ญ
บรรณาธิ การทีJปรึ กษา เทคโนฯ-เส้นทางเศรษฐี-สถาบันฝึ กอบรม
อาชีพมติชน
9. นายวรศักดิP ประยูรศุข
บรรณาธิ การ หนังสื อพิมพ์มติชน
10. นายไพโรจน์ ปรี ชา
รองประธานบริ ษทั
11. นายเสถียร จันทิมาธร
บรรณาธิ การทีJปรึ กษาหนังสื อเครื อมติชน
12. นายนฤตย์ เสกธี ระ
บรรณาธิ การบริ หารหนังสื อพิมพ์มติชน
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13. นายสุ วพงศ์ จันJ ฝัJงเพ็ชร
14. นางสกุณา ประยูรศุข
15. นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พนั ธุ์
16. นายสุ ริวงค์ เอืMอปฏิภาน
17. น.ส.ชุมฉันท์ ชํานิประศาสน์
18. นายพานิชย์ ยศปั ญญา
19. น.ส.วิมล แซ่ตนั
20. นายสุ พจน์ แจ้งเร็ ว
21. นายสุ ชาติ ศรี สุวรรณ
22. นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร
23. น.ส.สุ ดารัตน์ วันเพ็ญ
24. น.ส.ณิ ชกมล จิรภาไพศาล
25. นายประยงค์ คงเมือง
26. นายจรัญ พงษ์จีน
27. นายสุ รเกียรติP ปรี เปรม
28. น.ส.กิตติวรรณ เทิงวิเศษ

บรรณาธิ การ หนังสื อพิมพ์มติชนสุ ดสัปดาห์
บรรณาธิ การ หนังสื อพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
บรรณาธิ การบริ หารหนังสื อพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
บรรณาธิ การ หนังสื อพิมพ์ข่าวสด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ข่าวสด จํากัด และ
บรรณาธิ การบริ หารหนังสื อพิมพ์ข่าวสด
บรรณาธิ การ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน
บรรณาธิ การ นิตยสารเส้นทางเศรษฐี
บรรณาธิ การ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มสืJ ออิเล็กทรอนิกส์
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสืJ อดิจิตอล –มติชนทีวี
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา
ผูจ้ ดั การโรงพิมพ์มติชนปากเกร็ ด
ทีJปรึ กษาฝ่ ายสังคมและธุ รกิจ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์อาชีพและธุ รกิจมติชน
ผูจ้ ดั การสํานักพิมพ์มติชน
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โครงสร้างบริ ษทั

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ

ที6ปรึกษา
รองประธานกรรมการ

รองกรรมการผู้จดั การ
สายการเงิน
น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ
กิจ

บก.อํานวยการ
นายฐากูร บุนปาน

รองประธานกรรมการ

รองกรรมการผู้จดั การ
สายการตลาด
น.ส.ปานบัว บุนปาน

กรรมการผู้จัดการ
นายฐากูร บุนปาน

รองกรรมการผู้จดั การ
สายสนับสนุน
นายณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
สํานักตรวจสอบภายใน
สํานักกรรมการ
ผู้จดั การ

บก.มติชน

บก.
เทคโนโลยี
ชาวบ้ าน

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ าย
โฆษณา

ฝ่ ายผลิต

กองอาคาร
สถานที6

แผนกบุคคล

บก.ประชาชาติ
ธุรกิจ

บก.
เส้ นทางเศรษฐี

กองจัดซื 1อ
และพัสดุ

งานรับจ้ าง
พิมพ์

โรงพิมพ์
ปากเกร็ ด

แผนก
ยานยนต์

แผนก
พัฒนาบุคลากร
และ ประชาสัมพันธ์

บก.ข่าวสด

บก.
ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์อาชีพ
และธุรกิจ
มติชน

กอง
ระบบงาน
คอมพิวเตอร์

แผนก
ซ่อมบํารุง
ยานยนต์

แผนกกฎหมาย

บก.มติชน
สุดสัปดาห์

สํานักพิมพ์

บจก.
งานดี

มติชนทีวี

ศูนย์ข้อมูล

กองงาน
เตรี ยมพิมพ์

แผนกธุรการ
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กองทุนสํารองเลีMยงชีพ
บริ ษทั ฯได้จดั ตัMงกองทุนสํารองเลีM ยงชี พภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลีMยงชี พ พ.ศ.2530
ซึJ งประกอบด้วยเงิ นทีJ พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้ อยละ 3 ของค่าจ้าง และเงิ นทีJ บริ ษทั ฯจ่ายสมทบเข้า
กองทุนในจํานวนเดี ยวกัน กองทุนสํารองเลีM ยงชี พบริ หารโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมกสิ กร
ไทย จํากัด และจะจ่ายให้กบั พนักงานในกรณี ทีJออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
สํ า หรั บ ปี สิM น สุ ด วัน ทีJ 31 ธั น วาคม 2558 บริ ษ ัท มติ ช น จํา กัด (มหาชน) จ่ า ยสมทบเป็ นเงิ น
5,582,602.75 บาท บริ ษทั ข่าวสด จํากัด จ่ายสมทบเป็ นเงิ น 1,362,597.50 บาท บริ ษทั งานดี จํากัด จ่าย
สมทบเป็ นเงิน 801,972.26 บาท
บุคลากร ณ วันทีJ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ย่อย มีพนักงาน
จํานวนทัMงสิM น 1,564 คน แยกเป็ น บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) 1,072 คน , บริ ษทั ข่าวสด จํากัด 258 คน,
บริ ษทั งานดี จํากัด 234 คน
ผลตอบแทนรวมของพนัก งานในปี 2558 เป็ นเงิ น 464,032,764.20 บาท (ผลตอบแทนรวม
ประกอบด้วยเงิ นเดื อน, ค่าครองชี พโบนัส และสวัสดิ การอืJนๆ) แยกเป็ น บริ ษทั มติ ชน จํากัด (มหาชน)
325,816,622.18 บาท บริ ษทั ข่าวสด จํากัด 80,081,672.56 บาท บริ ษทั งานดี จํากัด 58,134,469.46 บาท
นโยบายในการพั ฒ นาพนั ก งาน บริ ษ ัท ฯ มี นโยบายในการเพิJ ม ศัก ยภาพและประสิ ท ธิ ผ ลของ
บุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนืJ อ ง เพืJ อ ให้ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน และรั บ มื อ กับ วิ ท ยาการใหม่ ๆ ทีJ พ ฒ
ั นา
เปลีJยนแปลงตลอดเวลาจึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอกในหลักสู ตรต่างๆ
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9. การกํากับดูแลกิจการ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด ี
หลักการกํากับดูแลกิ จการทีJ ดี มีความสําคัญต่อบริ ษทั ฯ โดยแสดงให้เห็ นถึ งการมี ระบบบริ หาร
จัดการทีJมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึJ งช่ วยสร้ างความเชืJ อมันJ และความมันJ ใจต่อผูถ้ ื อหุ ้น ผู ้
ลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ีJเกีJ ยวข้องทุ กฝ่ าย กล่ าวได้ว่าการกํากับดู แลกิ จการทีJดีเป็ นเครืJ องมือเพืJอเพิJม
มูลค่าและส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยังJ ยืนของบริ ษทั ฯ
เพืJอให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริ ษทั ขอรายงานการปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีJดี
ดังนีM
 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษ ัท ฯตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของสิ ท ธิ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั มาโดยตลอด ดัง นัMน บริ ษ ัท จึ ง มี
นโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม เพืJอสร้างความมันJ ใจว่าผูถ้ ือหุ ้นได้รับการ
คุ ม้ ครองสิ ทธิ ขM นั พืMนฐาน อันได้แก่ การซืM อขายหรื อโอนหุ ้น การมีส่วนแบ่งในกําไร การได้รับข้อมูลของ
บริ ษทั อย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึ งการใช้สิทธิ ลงคะแนนในเรืJ องทีJ สําคัญๆของ
บริ ษทั เช่ น การจัดสรรเงิ นปั นผล การเลื อกตัMงกรรมการ แต่งตัMงผูส้ อบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสื อบริ คณห์สนธิ เป็ นต้น
ในปี 2558 นอกเหนื อจากสิ ทธิ พMืนฐานต่างๆแล้วบริ ษทั ยังได้ดาํ เนิ นการในเรืJ องต่างๆทีJ เป็ นการ
ส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนีM
(1) ในการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี บริ ษทั ได้กาํ หนดวัน เวลาและสถานทีJทีJจะจัดประชุ ม
โดยจัด ณ สํานักงานของบริ ษทั ซึJ งมีความพร้อมทีJจะอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้
(2) บริ ษทั จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการล่วงหน้า
โดยหนังสื อเชิ ญประชุ มมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการ หนังสื อมอบฉันทะทุกแบบตามทีJกระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด และการกําหนดให้
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลื อกในการมอบฉันทะของผูถ้ ื อหุ ้น รวมทัMงแผนทีJแสดงสถานทีJ
ประชุม ซึJ งในหนังสื อเชิ ญประชุ มจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารทีJผถู ้ ือหุ ้นจะต้องนํามาแสดงในวันประชุ ม
ด้วย เพืJอรักษาสิ ทธิ ในการเข้าประชุ ม รวมถึงข้อบังคับบริ ษทั เกีJยวกับการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และการออกเสี ยง
ลงคะแนน
นอกจากนีMผถู ้ ือหุ น้ ยังสามารถเข้าดูขอ้ มูลต่างๆ เกีJยวกับระเบียบวาระการประชุ มได้ทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั www.matichon.co.th เป็ นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุ มด้วย และบริ ษทั ได้เปิ ดให้ผถู ้ ื อ
หุ น้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึJงชัวJ โมงเสมอ
(3) บริ ษทั จะชีMแจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนก่อนการประชุ ม และระหว่างการประชุ ม
จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นทุกคนมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็ น และซักถามโดยให้เวลา
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อย่างเหมาะสม ซึJ งการลงคะแนนและนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยและรวดเร็ ว ซึJ งการออกเสี ยง
ลงคะแนนบริ ษทั จะนับ 1 หุ ้นเป็ น 1 เสี ยง และถื อเสี ยงข้างมากเป็ นมติ และการใช้บตั รลงคะแนนเฉพาะ
กรณี ทีJผถู ้ ือหุ น้ คัดค้าน งดออกเสี ยง และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านีMไว้เพืJอให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
รวมทัMงบริ ษทั ได้มีการบันทึกมติทีJประชุ มโดยแบ่งเป็ นจํานวนเสี ยงทีJเห็ นชอบ ไม่เห็ นชอบและงด
ออกเสี ยง ในแต่ละวาระ ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในรายงานการประชุ ม และมีการบันทึ กคําถาม คําชีM แจง
และความคิดเห็นของทีJประชุมไว้อย่างละเอียดด้วย
(4) ให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นทีJ มาร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นภายหลังเริJ มการประชุ มแล้ว มี สิทธิ ออกเสี ยง หรื อ
ลงคะแนนในระเบียบวาระทีJอยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
(5) กรรมการส่ วนใหญ่เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยกรรมการผูจ้ ดั การจะทําหน้าทีJเป็ นประธาน
ในทีJประชุม นอกจากนีMผบู ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชีภายนอก และทีJปรึ กษาฝ่ ายกฎหมายจะเข้าร่ วมประชุ มด้วยเพืJอ
รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) ด้วย
(6) เผยแพร่ ข ้อมู ล ข่ า วสารให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ผ่า นช่ องทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯและสืJ อสิJ ง พิ ม พ์
รวมทัMงเว็บไซต์ของบริ ษทั
(7) ดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการสร้ างความเจริ ญเติบโตให้แก่ องค์กร เพืJอให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ได้รับผลตอบแทนทีJเหมาะสม
 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
โดยได้ดาํ เนินการต่างๆ ดังต่อไปนีM
(1) เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอเพิJมวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุ ม
ซึJ งได้ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทัMงได้แจ้งให้ทราบถึ ง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรืJ องทีJผูถ้ ื อหุ ้นเสนอมานัMนอย่างไร โดยได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ด้วย
(2) ดําเนิ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นตามระเบียบวาระทีJได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม และจะไม่เพิJม
ระเบียบวาระโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ทราบล่วงหน้า เพืJอให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบ
ระเบียบวาระก่อนตัดสิ นใจ
(3) สนับ สนุ นให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้หนัง สื อมอบฉันทะรู ปแบบทีJ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถกําหนดทิ ศ ทางการ
ลงคะแนนเสี ยงได้ และบริ ษทั ได้เสนอชืJอกรรมการอิสระ 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้
(4) สนับสนุ นให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระทีJสําคัญ ซึJ งจะมี การเก็บบัตรลงคะแนน
ดังกล่าวในห้องประชุ ม เพืJอนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนนเสี ยงทีJได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสื อ
มอบฉันทะ ก่อนทีJจะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสี ยงในห้องประชุ ม และเพืJอความโปร่ งใส บริ ษทั จัดเก็บ
บัตรลงคะแนนไว้เพืJอการตรวจสอบในภายหลังได้
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(5) จัดทํา บันทึ กรายงานการประชุ มอย่า งถู ก ต้อง ครบถ้วน และจัดส่ ง ต่ อตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ เสร็ จสิM นภายใน 14 วัน
หลังการประชุม และได้เผยแพร่ รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
(6) กําหนดมาตรการการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยมิชอบโดยจะแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการ
พนักงาน และบุคคลทีJเกีJยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรทีJยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ขอ้ มูลภายในทีJเป็ นสาระสําคัญ
ต่อการเปลีJยนแปลงราคาของหุ น้ บริ ษทั ซึJ งยังไม่ได้เปิ ดเผยแก่สาธารณชน ไปซืMอขายหุ น้ ของบริ ษทั
ทัMงนีM ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้อง
รายงานการถื อหลัก ทรั พย์ของบริ ษ ทั เมืJ อแรกเข้า รั บ ตํา แหน่ ง และรายงานทุ ก ครัM งเมืJ อมี ก ารซืM อหรื อขาย
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และจัดส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการทราบ
เป็ นประจํา
 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั กําหนดหลักปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ไว้ ดังนีM
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้
(1) ปฏิบตั ิหน้าทีJดว้ ยความซืJ อสัตย์สุจริ ต และอย่างสุ ดความสามารถ และดําเนินการใดๆด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย
(2) บริ หารกิจการของบริ ษทั ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า มันJ คงและก่อให้เกิดผลตอบแทนทีJเหมาะสม
แก่ผถู ้ ือหุ น้
(3) รายงานสถานภาพของบริ ษทั ฯ และผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงาน
อืJนๆ อย่างครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
(4) แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทัMงด้านบวกและด้าน
ลบ ซึJ งตัMงอยูบ่ นพืMนฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
(5) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ืJนโดยใช้ขอ้ มูลภายในใดๆ ทีJยงั มิได้เปิ ดเผยแก่สาธารณะหรื อ
ดําเนินการใดๆในลักษณะซึJ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบทีJมีต่อภาครัฐ
(1) ปฏิบตั ิหน้าทีJตามกฎหมายและระเบียบต่างๆของหน่วยงานกํากับดูแล อย่างเคร่ งครัด
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การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบทีJมีต่อลูกค้า
(1) ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ทีJมีคุณภาพ ภายใต้เงืJอนไขทีJเป็ นธรรม
(2) ให้ขอ้ มูลเกีJยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การทีJถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพืJอให้ลูกค้ามี
ข้อมูลเพียงพอในการตัดสิ นใจ
(3) รับประกันหนังสื อทีJผลิตโดยบริ ษทั หากพบข้อบกพร่ องสามารถเปลีJยนคืนได้เสมอ
(4) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาํ ไปใช้เพืJอประโยชน์ของตนเอง หรื อผูท้ ีJเกีJยวข้องโดยมิชอบ
(5) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรี ยน
เกีJยวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนีM
(1) ปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตัMงอยู่บนพืMนฐานของการได้รับผลตอบแทนทีJ เป็ น
ธรรมต่อทัMงสองฝ่ าย
(2) ปฏิ บ ตั ิ ต ามสั ญ ญา หรื อเงืJ อ นไขต่ า งๆ ทีJ ตกลงกันไว้อย่า งเคร่ ง ครั ด กรณี ทีJ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ตาม
เงืJอนไขข้อใดข้อหนึJง ต้องรี บแจ้งให้คู่คา้ และ / หรื อเจ้าหนีMทราบล่วงหน้า เพืJอร่ วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไข
(3) ในการเจรจาต่อรองทางธุ รกิ จ พึงละเว้นการเรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีJไม่สุจริ ตในการค้า
กับคู่คา้ และ/ หรื อเจ้าหนีM
(4) หากมีขอ้ มูลว่ามีการเรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีJไม่สุจริ ตเกิดขึMน พึงเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่
ค้า และ/หรื อเจ้าหนีM และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
(5) รายงานข้อมูลทางการเงินทีJถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนีMอย่างสมํJาเสมอ
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อพนักงาน
(1) ให้ผลตอบแทนทีJเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละ
คน
(2) ส่ งเสริ มพัฒนา และเพิJมพูนความรู ้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและความมันJ คงใน
อาชีพ
(3) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางานและการแก้ไขปั ญหาของบริ ษทั
(4) ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้อ มในการทํา งานให้ มี ค วามปลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต สุ ข ภาพอนามัย ร่ า งกาย และ
ทรัพย์สินของพนักงาน
(5) การแต่งตัMงและโยกย้าย รวมถึ งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุ จริ ตใจ และ
ตัMงอยูบ่ นพืMนฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัMน
(6) ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกีJยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิการของพนักงาน
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(7) บริ หารพนักงานโดยหลี ก เลีJ ย งการกระทํา ใดๆ โดยไม่ เป็ นธรรมและไม่ ถูก ต้องซึJ ง มี ผลกระทบต่ อ
ความก้าวหน้าและความมันJ คงในอาชีพการงานของพนักงาน
(8) มีจุดมุ่งหมายเดี ยวกันทีJจะร่ วมกันผลักดันให้บริ ษทั ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีJ ตM งั ไว้ และจะ
ร่ วมกันดูแลทรัพยากรต่างๆของบริ ษทั เสมือนเป็ นของตนเอง
(9) ให้พนักงานร้องเรี ยนในกรณี ไม่ได้รับความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการทีJกาํ หนด
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
(1) ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีJดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลทีJเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีJไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่นการ
จ่ายสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น
(3) ไม่ทาํ ลายชืJอเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม
(1) รับผิดชอบและยึดมันJ ในการดูแลรักษาสิJ งแวดล้อม ทีJองค์กรตัMงอยู่
(2) ดําเนินกิจกรรมเพืJอร่ วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิJ งแวดล้อมอย่างสมํJาเสมอ เพืJอให้ชุมชนทีJบริ ษทั
ตัMงอยูม่ ีคุณภาพชีวติ ทีJดีขM ึน ทัMงทีJดาํ เนินการเองและร่ วมมือกับรัฐ และชุมชน
(3) ป้ องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสี ยให้อยูใ่ นระดับตํJากว่าค่ามาตรฐานทีJยอมรับได้
(4) ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ทีJมีผลกระทบต่อสิJ งแวดล้อมและชุ มชน
อันเนืJ องมาจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยให้ความร่ วมมื ออย่างเต็มทีJ กบั เจ้าหน้าทีJ ภาครั ฐ และ
หน่วยงานทีJเกีJยวข้อง
(5) บริ ษทั ฯจัดกิจกรรมทีJมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนืJอง
(6) ปลูกจิตสํานึกเรืJ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิJ งแวดล้อมให้เกิดขึMนกับพนักงาน
(7) ส่ งเสริ มการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
คณะกรรมการ ได้ค าํ นึ งถึ ง สิ ท ธิ ข องผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ตามกฎหมาย และกํา หนดช่ องทางการแจ้ง
ข้อเสนอแนะ ผ่านทาง e-mail ของ เลขานุการคณะกรรมการ : secretary_b@matichon.co.th
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) คณะกรรมการ มี บทบาทและหน้าทีJ ในการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีJ เกีJ ย วข้องกับ บริ ษทั ทัMง ข้อมูลทาง
การเงิ นและข้อมูลทีJมิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางของ
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(2)
(3)

(4)
(5)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจําปี โดยเปิ ดเผยทัMงภาษาไทยและภาษาอังกฤษและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เฉพาะภาษาไทย
คณะกรรมการรายงานการปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการผ่านรายงานประจําปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการมีหน้าทีJเปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีJของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยรวมถึง
ข้อมูลการเข้าร่ วมการประชุ มของกรรมการนอกจากนัMนยังจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนแก่ กรรมการเป็ น
รายบุคคล และ ผูบ้ ริ หารเป็ นรายคณะ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุ การคณะกรรมการเป็ นผูท้ าํ หน้าทีJสืJอกลางการสืJ อสารระหว่างผู ้
ถือหุ น้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย นักลงทุน นักวิเคราะห์
คณะกรรมการ มีหน้าทีJความรับผิดชอบให้มีการจัดทําบัญชี งบดุ ล งบกําไรขาดทุ นและรายงานการ
ตรวจสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี พร้อมทัMงรายงานประจําปี และรายงานอืJนๆทีJเกีJยวข้องต่อทีJประชุ มผู ้
ถือหุ น้ เพืJอพิจารณาอนุมตั ิ

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯประกอบด้วยบุคคลทีJมีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะ มีประสบการณ์ในการ
ดําเนิ นธุ รกิจและมีความเข้าใจในบทบาท หน้าทีJ ทีJตอ้ งรับผิดชอบเป็ นอย่างดี ทําให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทัMงนีM คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีส่วนร่ วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย และ
แผนธุ รกิ จของบริ ษทั ตลอดจนกํากับดูแล ติดตาม และประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายบริ หารและฝ่ าย
จัดการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและแผนธุ รกิ จทีJกาํ หนดไว้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผล และ
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานทีJกาํ กับดูแล และหน่ วยงานราชการทีJเกีJยวข้อง และ
ตามมติทีJประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพืJอเพิJมมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ และความมันJ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ื อ
หุ น้ ขณะเดียวกันก็คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
นอกจากนีM คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีการสืJ อสารกลยุทธ์ เป้ าหมาย และผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ได้รับทราบและเข้าใจทัวJ ทัMงองค์กร ผ่านทางการติดประกาศตาม
บอร์ ด การประชุ มฝ่ ายบริ หารประจําเดื อน วารสารภายในของบริ ษทั ฯทีJออกเป็ นรายเดื อน ซึJ งกรรมการ
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูส้ รุ ปสถานการณ์ และภาพรวมของผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯในรอบปี ทีJ
ผ่านมา พร้อมทัMงแจ้งทิศทางการดําเนินงาน และเป้ าหมายของบริ ษทั ในปี ต่อไป
ในการปฏิบตั ิหน้าทีJของกรรมการ จะยึดหลักความซืJ อสัตย์สุจริ ต ตรงไปตรงมา โดยอยูภ่ ายใต้ขอ้
กฎหมาย ข้อกําหนด ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยยึดหลักการนีMในการกระทําในทุกกิจการ การตัดสิ นใจ และ
การทําธุ รกรรมต่างๆ จะดําเนินธุ รกิจด้วยความซืJ อสัตย์เป็ นทีJตM งั
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การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ ม่ เป็ นผู้บริหาร คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 12 คน ประกอบด้วย
 กรรมการทีJเป็ นผูบ้ ริ หาร
จํานวน 7 คน
 กรรมการทีJเป็ นอิสระ
จํานวน 4 คน
กรรมการทีJไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จํานวน 1 คน
บริ ษ ทั มี ก รรมการทีJ เป็ นอิ ส ระจํานวน 4 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของกรรมการทัMง คณะและมี
คุ ณสมบัติครบถ้วนทีJ จะดํา รงตําแหน่ งกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ทั ฯตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย
ทัMง นีM คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี ห น้า ทีJ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ทีJ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุ ประสงค์และข้อบัง คับของบริ ษ ทั ตลอดจนมติ ของทีJ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ด้วยความซืJ อสัตย์สุจริ ต และ
ระมัดระวัง รั กษาผลประโยชน์ข องบริ ษ ทั กรรมการบริ ษ ทั มี วาระการดํา รงตํา แหน่ ง ทีJ แน่ นอน ซึJ งตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดไว้ว่าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครัMง ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3
ออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการทีJดาํ รงตําแหน่งนานทีJสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดคุ ณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนไว้ดงั นีM
1.ถื อหุ ้นไม่เกิ น 1%ของจํานวนหุ ้นทีJ มีสิทธิ ออกเสี ยงทัMงหมดของบริ ษทั ฯบริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั โดยนับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ีJเกีJ ยวข้องของ
กรรมการอิสระด้วย
2.ไม่เป็ นกรรมการทีJมีส่วนร่ วมบริ หารงานลูกจ้างพนักงานทีJปรึ กษาทีJได้รับเงินเดือนประจําหรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุ มของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมบริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกันผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อ
ของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทัMงในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตัMงเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะทีJเป็ นบิ ดา
มารดาคู่สมรสพีJนอ้ งและบุตรรวมทัMงคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หารผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ผมู ้ ีอาํ นาจควบคุมหรื อ
บุคคลทีJจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะทีJอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระรวมทัMงไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุ น้ ทีJมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ีJมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ทัMงในปั จจุบนั และก่ อนได้รับการแต่งตัMงเป็ นกรรมการ
อิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
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5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นทีJมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มหรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซJ ึ งมี
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั
สังกัดอยูท่ M งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตัMงเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6.ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆซึJ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นทีJปรึ กษากฎหมายหรื อทีJปรึ กษา
ทางการเงินซึJ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า2ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นทีJมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มหรื อหุ ้นส่ วนของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนัMนด้วยทัMงในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตัMงเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีJ ได้รับการแต่งตัMงขึMนเพืJอเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึJ งเป็ นผูท้ ีJเกีJยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8.ไม่ประกอบกิ จการทีJมีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันทีJมีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษ ทั ย่อยหรื อไม่ เป็ นหุ ้นส่ วนทีJ มี นัย ในห้างหุ ้นส่ วนหรื อเป็ นกรรมการทีJ มีส่วนร่ วมบริ หารงานลู ก จ้า ง
พนักงานทีJปรึ กษาทีJได้รับเงินเดือนประจําหรื อถือหุ ้นเกิน 1%ของจํานวนหุ ้นทีJมีสิทธิ ออกเสี ยงทัMงหมดของ
บริ ษทั อืJ นซึJ งประกอบกิ จการทีJ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันทีJ มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9.ไม่มีลกั ษณะอืJนใดทีJทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิสระเกีJ ยวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
ทัMงนีM ภายหลัง ได้รับการแต่งตัMงให้เป็ นกรรมการอิ สระของบริ ษทั แล้วกรรมการอิ ส ระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั
ร่ วมบริ ษ ทั ย่อยลําดับ เดี ย วกันผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั โดยมี ก ารตัดสิ นใจใน
รู ปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนัMนเป็ นกรรมการทีJมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงาน
การรวมหรือแยกตําแหน่ ง บริ ษทั ฯถือเป็ นนโยบายทีJจะให้ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผูจ้ ดั การเพืJอให้เกิ ดการถ่วงดุลและมีการสอบทานการบริ หารงานได้อย่างโปร่ งใส โดยมีบทบาท
อํานาจ และหน้าทีJทีJแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพืJอสร้างดุลยภาพระหว่างการบริ หารและการกํากับ
ดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตัMง กรรมการอิ สระ ดํารงตําแหน่ งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษ ทั มอบหมายให้เลขานุ ก ารบริ ษ ทั ทํา หน้า ทีJ ใ ห้ค าํ แนะนํา ด้า นกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่า งๆ ทีJ ค ณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิ บตั ิ หน้าทีJ ใ นการดู แลกิ จกรรมของคณะกรรมการ
รวมทัMงประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
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คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตัMงกรรมการทีJมีความรู ้ ความสามารถ ทีJเหมาะสมในเรืJ องต่างๆ เพืJอ
ช่ วยศึ กษาและกลัJนกรองรายละเอี ยด ตามทีJ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการชุ ดย่อย
รั บ ผิดชอบ นอกจากนัMน คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ยัง ได้ก าํ หนดคุ ณสมบัติ องค์ป ระกอบ วาระการดํา รง
ตํา แหน่ ง และหน้ า ทีJ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยไว้อ ย่ า งชัด เจน ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯ มี
คณะกรรมการชุ ดย่อยจํานวน 1 คณะ คื อ คณะกรรมการตรวจสอบซึJ งรายละเอียดเกีJ ยวกับรายชืJ อ หน้าทีJ
ความรับผิดชอบ อยูใ่ นหัวข้อโครงสร้างการถือหุ น้ และการจัดการ

บทบาทหน้ าทีแ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯประกอบด้วยบุคคลทีJมีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะ มีประสบการณ์ในการ
ดําเนิ นธุ รกิจและมีความเข้าใจในบทบาท หน้าทีJ ทีJตอ้ งรับผิดชอบเป็ นอย่างดี ทําให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทัMงนีM คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีส่วนร่ วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย และ
แผนธุ รกิ จของบริ ษทั ตลอดจนกํากับดูแล ติดตาม และประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายบริ หารและฝ่ าย
จัดการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและแผนธุ รกิ จทีJกาํ หนดไว้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผล และ
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานทีJกาํ กับดูแล และหน่ วยงานราชการทีJเกีJยวข้อง และ
ตามมติทีJประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพืJอเพิJมมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ และความมันJ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ื อ
หุ น้ ขณะเดียวกันก็คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีJดี เพืJอเพิJมความโปร่ งใส
ความเชืJอมันJ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กีJยวข้องทุกฝ่ าย จึงได้กาํ หนดนโยบายกํากับดูแลกิจการ ตลอดจน
ปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิ จการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดําเนิ นธุ รกิ จ โดยกําหนดให้มี
การทบทวนนโยบายอย่างน้อยปี ละ 1 ครัMง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้สนับสนุ นให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเห็ นถึ งความสําคัญของ
การกํากับดูและกิจการทีJดี โดยจัดให้มีช่องทางการสืJ อสารข้อมูลต่างๆ ทัMงจากการปฐมนิ เทศกรรมการ และ
พนักงานใหม่ การเพิJมเนืMอหาในหลักสู ตรของการฝึ กอบรมของพนักงาน
รายการทีอ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมืJอเกิดรายการทีJอาจมีความขัดแข้งทางผลประโยชน์
และรายการทีJ เ กีJ ย วโยงกัน โดยกํา หนดเป็ นนโยบายและขัMน ตอนการอนุ ม ัติ ร ายการไว้ นอกจากนัMน
คณะกรรมการตรวจสอบจะนํา เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เกีJ ย วกับ รายการทีJ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
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ผลประโยชน์ และรายการทีJ เกีJ ย วโยงกันอย่า งสมํJาเสมอ และคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้พิ จารณาความ
เหมาะสม อย่างรอบคอบทุกครัMง รวมทัMงมีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกําหนดราคา
และเงืJอนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิ ดเผยรายการระหว่าง
กันทีJมีสาระสําคัญจะเปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจําเป็ นในรายงานประจําปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในวาระใดทีJกรรมการมีส่วนได้เสี ย ประธานกรรมการจะขอ
ความร่ วมมือให้กรรมการปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อทีJประชุ มเพืJอรับทราบ และงดออก
เสี ยงหรื อแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนัMนๆ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าทีJจดั ให้มีการบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิ น การสอบบัญชี ทีJ
น่าเชืJอถือ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี หน้าทีJ ดูแลให้มี กระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุ ม
ภายในและการตรวจสอบภายในทีJดี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี หน้าทีJ พิจารณาถึ งปั จจัยเสีJ ยงทีJอาจจะเกิ ดขึM น รวมถึ งกําหนดแนวทางการ
บริ หารความเสีJ ยงอย่างครอบคลุม
การประชุมคณะกรรมการ
ถือเป็ นหน้าทีJสําคัญในฐานะกรรมการบริ ษทั ทีJตอ้ งเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํJาเสมอ
เพืJอรับทราบและตัดสิ นใจในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั การประชุ มแต่ละครัMงจะมีการกําหนดวาระการ
ประชุมล่วงหน้าไว้ชดั เจน และอาจมีการประชุมครัMงพิเศษเพืJอพิจารณาเรืJ องทีJมีความสําคัญเร่ งด่วน
ในการประชุ ม ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ ร่ วมกันพิจารณา และให้ความเห็ นชอบใน
การจัดวาระการประชุ มคณะกรรมการ โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรืJ องต่างๆเข้าสู่
วาระการประชุมได้
ในปี 2558 ได้มีการประชุ มคณะกรรมการจํานวน 11 ครัMง ทัMงนีM ในการประชุ มแต่ละครัMงบริ ษทั ได้จดั ส่ ง
เอกสารประกอบวาระการประชุ มล่วงหน้าเพืJอให้กรรมการบริ ษทั มีเวลาทีJจะศึกษาข้อมูลในเรืJ องต่างๆอย่าง
เพียงพอ
ในการพิ จ ารณาเรืJ อ งต่ า งๆ กรรมการผูจ้ ดั การซึJ งทํา หน้า ทีJ ป ระธานในทีJ ป ระชุ ม ได้เ ปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทัMงนีM ในการลงมติในทีJประชุ มคณะกรรมการให้ถือมติของเสี ยง
ข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึJ งมีเสี ยงหนึJ งเสี ยง โดยกรรมการทีJมีส่วนได้ส่วนเสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุ ม
และ/หรื อไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรืJ องนัMน
ในการประชุมคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู งได้เข้าร่ วมประชุมด้วยเพืJอให้ขอ้ มูลทีJเป็ นประโยชน์และ
รับทราบนโยบายโดยตรง เพืJอให้สามารถนําไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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เมืJอสิM นสุ ดการประชุ ม เลขานุ การคณะกรรมการเป็ นผูม้ ีหน้าทีJจดั ทํารายงานการประชุ มและจัดส่ งให้
กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณาลงลายมือชืJ อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอทีJประชุ มรับรองในการประชุ มครัMง
ถัดไป
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเป็ นรายปี เพืJอให้กรรมการร่ วมกัน
พิจารณาผลงานและปั ญหา เพืJอปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
ค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการ จะอยูใ่ นลักษณะทีJเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับค่าตอบแทนของกรรมการ
ของกิจการทีJมีขนาดใกล้เคียงกันทีJอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน คํานึงถึง ภาระ หน้าทีJ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละคน และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุ มตั ิจากทีJประชุมผูถ้ ือหุ น้
การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
(1) คณะกรรมการ จะส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ผเู ้ กีJยวข้อง
ในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เพืJอให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนืJอง
(2) คณะกรรมการ จะได้รับการพัฒนาความรู ้ จากหน่วยงานกํากับดูแลอย่างสมํJาเสมอและ ต่อเนืJ อง
(3) ทุกครัMงทีJมีการเปลีJยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯกําหนดให้ฝ่ายจัดการ จัดหาเอกสาร
และข้อมูลทีJเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีJของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะ
ธุ รกิจและแนวทางการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
(4) คณะกรรมการ กําหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานเพืJอทราบเป็ นประจําถึงแผนการพัฒนาและสื บ
ทอดงาน เพืJอเตรี ยมให้พร้อมเป็ นแผนทีJต่อเนืJ องถึงผูส้ ื บทอดงานในกรณี ทีJตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีJได้

หลักเกณฑ์ การกํากับดูแลกิจการทีด ีทบี ริษัทฯ ไม่ สามารถปฏิบัติได้
ประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ ไม่ได้
เป็ นกรรมการอิสระ เนืJ องจาก บริ ษทั ฯ มีความเชืJ อมันJ และมีความเห็นว่า ประธานกรรมการสมควรเป็ น
บุคคล ทีJมีความรู ้ความเชีJยวชาญและมีประสบการณ์ดา้ นหนังสื อพิมพ์ และสืJ อสิJ งพิมพ์ เป็ นสําคัญ เพราะจะ
ทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากความสามารถ ประสบการณ์ และความรู ้ความเชีJยวชาญดังกล่าว
อย่างเต็มทีJ
1. ประธานกรรมการของบริ ษัท ควรเป็ นกรรมการอิสระ
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2. บริษัทควรจัดให้ มีคณะกรรมการค่ าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ภารกิจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทําหน้าทีJคณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาไปด้วยใน
คราวเดียวกัน ซึJ งตลอดเวลาทีJผา่ นมา คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิหน้าทีJดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสม
และไม่มีขอ้ ขัดข้องใดๆ
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดําเนิ น
ธุ รกิจหลัก โดยยึดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมทีJตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
 การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
 การต่อต้านการทุจริ ต
 การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การจัดการสิJ งแวดล้อม
นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการและกิจกรรมเพือ สั งคม
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้ านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ปี 2558 บริ ษ ัท ฯยัง คงให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ กิ จ กรรมด้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อ มในการทํา งาน นอกจากการปฏิ บ ัติใ ห้ ส อดคล้อ งตามกฎหมายแล้ว บริ ษ ทั ฯ ยัง จัด ให้ มี
กิจกรรมส่ งเสริ มด้านสุ ขภาพให้กบั พนักงาน ซึJ งขับเคลืJ อนโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ทีJเป็ นตัวแทนจาก
ส่ วนงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เพืJอดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้กบั พนักงาน กิจกรรมด้านสุ ขภาพทีJจดั ให้กบั
พนักงาน ได้แก่ โครงการเปลีJยนความคิดชี วิตเปลีJยน ฉี ดวัคซี นป้ องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ฉี ดวัคซี น
ป้ องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ตรวจสุ ขภาพประจําปี ตามปั จจัยเสีJ ยง ตรวจหาเชืMอไวรัสตับอักเสบ อบรมขับขีJ
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การอบรมและตรวจสุ ขภาพต่างๆ เป็ นต้น
นอกจากนัMนบริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายทีJจะลดอุบตั ิเหตุจากการทํางานให้เป็ นศูนย์ เพืJอลดการบาดเจ็บ
และสู ญเสี ยทีJ เกิ ดจากอุ บตั ิ เหตุในการทํางานอย่างต่อเนืJ อง โดยบริ ษทั ฯ ได้ร่วมโครงการรณรงค์ลดสถิ ติ
อุบตั ิ เหตุจากการทํางานให้เป็ นศูนย์ (Zero Accident) ทีJ จดั โดยกรมสวัสดิ การและคุ ม้ ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน จนประสบผลสําเร็ จได้รับรางวัลระดับทองแดงติดต่อกัน 3 ปี ตัMงแต่ปี 2554-2556 ซึJ งใน
ปี 2558 บริ ษทั ฯ มีพนักงานเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางานเพียงแค่ 4 รายจากพนักงาน 1,000 กว่าคน ถือว่าเป็ น
สถิติอุบตั ิเหตุจากการทํางานทีJดีทีJสุด สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการทีJดีดา้ นความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
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สภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึJ งบริ ษทั ฯ จะมุ่งมันJ ทีJจะลดการเกิดอุบตั ิเหตุให้เป็ นศูนย์ให้ได้ตามนโยบายทีJ
วางไว้ต่อไป
วันทีJ 3 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันทีJ 3 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิ งแก้ว รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันJ คงของมนุษย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) ด้านองค์กร CSR เป็ น
เลิศในฐานะทีJมีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็ นเลิศ ดําเนินกิจกรรมเพืJอสังคมในหลายโครงการและการ
บริ จาคในรู ปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการดูแลพนักงานให้ดียงJิ ขึMนทัMงด้านสวัสดิการต่างๆ ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทีJกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันJ คงของมนุษย์

-สวัสดิการต่ างๆ
มอบเข็มกลัดทองคําให้ พนักงานทีทํางานนาน 10 ปี
วันทีJ 9 มกราคม 2558 บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) ได้มอบเข็มกลัดทองคํา หนัก 1 บาท ให้กบั
พนักงานในเครื อมติ ชนทีJทาํ งานครบ 10 ปี จํานวน 33 คน เพืJอเป็ นขวัญและกําลังใจสําหรับพนักงานทีJ
ทํางานมานาน ซึJ งได้ปฏิบตั ิเช่นนีMทุกปี
มอบทุนการศึกษาให้ บุตรพนักงานในเครื อมติชน
วันทีJ 18 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) ได้มอบทุนส่ งเสริ มการศึกษาให้กบั บุตร
พนักงาน ประจําปี 2558 จํานวน 457 ทุน เป็ นเงิน 1,345,262 บาท ซึJ งจัดเป็ นปี ทีJ 22

กิจกรรมต่ างๆ ในการร่ วมพัฒนาสั งคม ปี 2558
โครงการปลูกต้ นสั กและต้ นตะเคียน ณ วัดธรรมปัญญา จ.นครนายก
วันทีJ 6 มีนาคม 2558 ทีJวดั ธรรมปั ญญา ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ร่ วมกันปลูกต้นสัก ต้น
ตะเคียน และต้นยางนา และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรี ยนวัดธรรมปั ญญา
โครงการปลูกต้ นสั กและต้ นตะเคียน ณ วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่ อง จ.นครราชสี มา
วันทีJ 18 มิถุนายน 2558 ทีJวดั มกุฏคีรีวนั ต.โป่ งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา ร่ วมกันปลูกต้น
สัก ต้นตะเคียน และต้นยางนา และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรี ยนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวนั ภายใต้การ
อุปถัมภ์ของมูลนิธิมกุฏคีรีวนั เพืJอคนตาบอด
ร่ วมบริ จาคโลหิตเป็ นปี ที 21
บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) สนับสนุนและร่ วมกับพนักงานบริ จาคโลหิ ตมาเป็ นเวลา 21 ปี
นับเป็ นจํานวน 7,702 ยูนิต โดยศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จดั หน่วยเคลืJอนทีJมารับ
บริ จาคโลหิ ตจากพนักงานทุก 3 เดือน โดยมีพนักงานร่ วมบริ จาคครัMงละกว่า 100 คน
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โครงการดนตรี ในสวนปี ที 22
บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) ร่ วมกับ กรุ งเทพมหานคร จัดแสดง “ดนตรี ในสวน สมัยกาลดนตรี
ไทย” ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ของทุกปี ณ สวนลุมพินี ให้ประชาชนได้ชมฟรี เพืJอพักผ่อนหย่อน
ใจ ติดต่อกันมาเป็ นปี ทีJ 22 ซึJ งได้รับการต้อนรับและชืJนชมจากผูท้ ีJเข้าชมเป็ นจํานวนมาก

โครงการ “ห้ องสมุดพร้ อมปัญญา 2558”
บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) ยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนืJ องภายใต้โครงการ “แบ่งปั นความรู ้ เชิ ด
ชูศาสนา พัฒนาแหล่งนํMาลําคลอง” คือ โครงการ “ห้องสมุดพร้อมปั ญญา 2558” เพืJอสนองพระราชปณิ ธาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายเป็ นพระราชกุศลเนืJ องในโอกาสมหามงคล ทีJทรง
เจริ ญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในปี 2558
วันทีJ 24 มีนาคม 2558 ทีJทณ
ั ฑสถานหญิงกลาง คณะผูบ้ ริ หารบริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) และ
มูลนิ ธิ ดร.โกวิท วรพิพฒั น์ วรพิพฒั น์ มูลนิ ธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ร่ วมส่ งมอบหนังสื อเข้าเรื อนจํา 60 แห่ ง
มู ล ค่ า หนั ง สื อ เรื อนจํา ละ 20,000 บาท รวมทัMง สิM น 1,200,000 บาท โดยมี พล.อ.ไพบู ล ย์ คุ ้ม ฉายา
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรม เป็ นประธานในพิธีรับมอบหนังสื อเข้าเรื อนจํา ในโครงการ "ห้องสมุด
พร้ อมปั ญญา 2558" สนองพระราชปณิ ธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายเป็ น
พระราชกุศลเนืJ องในโอกาสมหามงคลทรงเจริ ญพระชนมายุ 60 พรรษา และมี พล.อ.นิ วตั ร มี นะโยธิ น
ผูช้ ่วย รมว.ยุติธรรม นายธนวีร์ ประวัติ เลขานุ การ รมว.ยุติธรรม นายวิทยา สุ ริยะวงค์ อธิ บดีกรมราชทัณฑ์
นางสิ ริพร ชู ติกุลงั ผูอ้ าํ นวยการทัณฑสถานหญิงกลาง นายอายุตม์ สิ นธพพันธุ์ ผูบ้ ญั ชาการเรื อนจําพิเศษ
กรุ งเทพมหานคร พร้อมคณะผูบ้ ริ หารกรมราชทัณฑ์ร่วมพิธี
และวันทีJ 13 ตุ ลาคม 2558 ทีJ ท ณ
ั ฑสถานหญิ งนครราชสี มา จ.นครราชสี ม า สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิ นทรงเปิ ด "ห้องสมุดพร้อมปั ญญา" ทัณฑสถานหญิง
นครราชสี มา โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ ม้ ฉายา รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสุ วณา สุ วรรณจูฑะ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุ กิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา สุ ริยะวงค์ อธิ บดี
กรมราชทัณฑ์ นายเรื องศักดิP สุ วารี รองอธิ บดีกรมราชทัณฑ์ นางชฎาพร รักษาทรัพย์ ผูอ้ าํ นวยการทัณฑ
สถานหญิงนครราชสี มา ผูบ้ ริ หารกรมราชทัณฑ์ และนายบรรจง พงศ์ศาสตร์ ประธานมูลนิ ธิ ดร.โกวิท และ
มูลนิ ธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์ รองประธานกรรมการบริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน)
นายนฤตย์ เสกธี ระ บรรณาธิ การบริ หารหนังสื อพิมพ์มติชน เข้าเฝ้ าฯรอรับเสด็จ
พล.อ.ไพบูลย์ กราบบังคมทูลถวายว่า ในนามข้าราชการกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ และผูม้ า
เฝ้ าชมพระบารมีในใต้ฝ่าละอองพระบาท ต่างมีความปลืMมปี ติยินดีและสํานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณ เป็ นล้น
เกล้าล้นกระหม่อม ทีJใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดําเนิ นทรงเปิ ดห้องสมุดพร้อมปั ญญาทัณฑสถาน
หญิงนครราชสี มา ในวันนีM สําหรับทัณฑสถานหญิงนครราชสี มา เป็ นสถานทีJควบคุมผูต้ อ้ งขังคดีเด็ดขาดทีJ
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มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษและคดี ทวJั ไปอืJนๆกําหนดโทษถึ งประหารชี วิตปั จจุบนั มี
ผูต้ อ้ งขังในความควบคุม 3,590 คน แยกการควบคุมเป็ น 6 แดน มีอตั รากําลังเจ้าหน้าทีJ 118 นาย มีพMืนทีJ
ควบคุมภายในกําแพง 72 ไร่ เศษ มุ่งเน้นการดําเนิ นการแก้ไขพัฒนาพฤตินยั ผูต้ อ้ งขัง โดยใช้กระบวนการทีJ
หลากหลาย ได้นอ้ มนําแนวพระราชดําริ ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย ผูต้ อ้ งขัง ให้สามารถกลับตนเป็ นคน
ดีภายหลังพ้นโทษ โดยได้นาํ กระบวนการด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาจิตใจ การฝึ กอาชี พ ตลอดจนการ
ฝึ กระเบียบวินยั ให้กบั ผูต้ อ้ งขัง
พล.อ.ไพบู ล ย์ก ราบบัง คมทู ล ถวายรายงานอี ก ว่า ห้ อ งสมุ ด พร้ อ มปั ญ ญาทัณ ฑสถานหญิ ง
นครราชสี มาก่อสร้างในปี 2550 โดยเงินงบประมาณจากกรมราชทัณฑ์มีพMืนทีJ 200 ตารางเมตรเป็ นห้องสมุด
กลางและมีห้องสมุดสาขาประจําแดนและให้พฒั นากิจกรรมห้องสมุดมาอย่างต่อเนืJ องได้รับการสนับสนุ น
สืJ อสารสนเทศหลากหลายโดยจัดให้เหมาะสมกับบริ บทของผูต้ อ้ งขังหญิงทีJได้รับความร่ วมมือจากสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช และหน่ วยงานภาครัฐ
เอกชนในการสนับสนุ นหนังสื อหลายประเภท อาทิ บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ซี พี ออล จํากัด
มหาชน มูลนิ ธิอมตะ บริ ษทั อัมริ นทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จํากัด และ บริ ษทั เข็มทิศ ชี วิต จํากัด เป็ นต้น ปั จจุบนั มี
สืJ อสาระสนเทศในรู ปแบบหนังสื อวารสารนิตยสาร และสืJ ออิเล็กทรอนิกส์กว่า 10,000 รายการ
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นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชัน (Anti-corruption Policy)
บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมันJ ทีJจะดําเนินธุ รกิจทีJมีความโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้าน
และไม่ ส นับ สนุ น การคอร์ รั ป ชัJน เพืJ อ ให้ ก ารดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ เป็ นไปตามหลัก บรรษัท ภิ บ าล
(CG: Corporate Governance) ทีJดี และตระหนักดีว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชันJ เป็ นภัยอย่างร้ายแรงต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยังJ ยืน ด้วยเหตุนM ี บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํา“นโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชันJ ” เป็ นลายลักษณ์
อักษรขึMน โดยกําหนดให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัJน เพืJอมุ่งมันJ ทีJ จะ
ผลักดันและรักษาวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดมันJ ว่า “คอร์ รัปชั นเป็ นสิ งทียอมรั บไม่ ได้ ในการทําธุรกรรมทั8งกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน”
ความหมาย
การทุจริ ต (Corruption) หมายถึ ง การใช้อาํ นาจทีJ ได้มาหรื อการใช้ทรั พย์สินทีJมีอยู่ในทางมิชอบ เพืJอ
ประโยชน์ส่วนตนหรื อก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อประโยชน์ของผูอ้ ืJน การทุจริ ตอาจเกิ ดได้หลายลักษณะ
อาทิ การติดสิ นบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้หรื อการรับสิ นบนทัMงทีJเป็ นเงินและสิJ งของ
การมี ผ ลประโยชน์ ท ับ ซ้ อ น การฉ้ อ ฉล การฟอกเงิ น การยัก ยอก การปกปิ ดข้อ เท็ จ จริ ง การขัด ขวาง
กระบวนการยุติธรรม การค้าภายใต้แรงอิทธิ พล การทุจริ ตดังกล่าวมิได้หมายความถึ งเพียงความสัมพันธ์
ระหว่า งเอกชนกับ หน่ ว ยงานของรั ฐเท่ า นัMน แต่ ย งั ครอบคลุ ม ถึ ง ธุ รกรรมระหว่า งบุ ค คลหรื อกิ จการใน
ระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั น
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานดําเนิ นการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชันJ ในทุกรู ปแบบทัMงทางตรงหรื อ
ทางอ้อม โดยให้มี ก ารสอบทานการปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชัJนนีM อย่า งสมํJา เสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางปฏิ บตั ิและข้อกําหนดในการดําเนิ นการเพืJอให้สอดคล้องกับการเปลีJ ยนแปลงของธุ รกิ จ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริ ษัท และพนั ก งานทุ ก ระดับ ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชัJ น และ
จรรยาบรรณบริ ษทั โดยต้องไม่เข้าไปเกีJยวข้องกับการคอร์ รัปชันJ ทัMงทางตรงหรื อทางอ้อมเพืJอประโยชน์
ทัMงต่อบริ ษทั ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อคนรู ้จกั
2. การให้ หรื อรับ ของขวัญ ของกํานัล การเลีMยงรับรอง ต้องกระทําอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส
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3. การให้ เ งิ น บริ จ าค หรื อ เงิ น สนับ สนุ น ต้อ งมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ชัด เจน เป็ นไปอย่า งโปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบนอกจากนีM เงิ นสนับสนุ นทางการเมื องจะต้องโปร่ งใสและเป็ นไปตามกฎหมายทีJ สามารถ
ปฏิบตั ิได้เท่านัMน
4. ไม่ให้สินบนทัMงทางตรงหรื อทางอ้อม กับเจ้าหน้าทีJภาครัฐหรื อหน่ วยงานของรัฐ หรื อตัวแทนของรั ฐ
หรื อผูม้ ีส่วนเกีJยวข้อง หรื อภาคเอกชน เพืJอให้มีการตอบแทนการปฏิบตั ิทีJเอืMอประโยชน์ต่อกันหรื อหวัง
ผลประโยชน์เกีJยวกับงานของบริ ษทั
5. ไม่รับสิ นบนทัMงทางตรงหรื อทางอ้อม จากเจ้าหน้าทีJภาครัฐหรื อหน่ วยงานของรัฐ หรื อตัวแทนของรัฐ
หรื อผูม้ ีส่วนเกีJยวข้อง หรื อภาคเอกชน เพืJอเอืMอประโยชน์ต่อข้อตกลงหรื อสัญญาทางธุ รกิจ การจัดซืM อจัด
จ้างต้องเป็ นไปด้วยความโปร่ งใสตามระเบียบและกระบวนการของบริ ษทั
6. พนักงานทุ กระดับถื อเป็ นหน้าทีJ ในการแจ้งเบาะแสไปยังผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลทีJ ระบุ ไว้ในช่ อง
ทางการแจ้ง เบาะแส หากพบพฤติ ก รรมทีJ อาจส่ อถึ ง การคอร์ รัป ชัJน รวมถึ ง ให้ค วามร่ วมมื อในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมี ขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุ คคลทีJ
กําหนดให้ทาํ หน้าทีJรับผิดชอบเกีJยวกับการติดตามปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆทีJกาํ หนด
ไว้
7. บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุ ม้ ครองพนัก งานทีJ ป ฏิ เสธหรื อแจ้ง เรืJ องคอร์ รัปชัJนทีJ เกีJ ย วข้องกับ
บริ ษทั โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ีJให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชันJ
ดังทีJปรากฏในวิธีปฎิบตั ิในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน
8. ผูท้ ีJฝ่าฝื นข้อกําหนดเรืJ องการต่อต้านคอร์ รัปชันJ ของบริ ษทั จะต้องได้รับการพิจาณาโทษทางวินยั ตาม
ระเบียบของบริ ษทั และได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานัMนผิดกฎหมาย
9. บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการสืJ อสาร และประชาสัมพันธ์ เพืJอสร้างความรู ้และความเข้าใจแก่
กรรมการบริ ษทั พนักงานผูท้ ีJเกีJยวข้องกับริ ษทั ในเรืJ องทีJตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้าน
คอร์ รัปชันJ
หน้ าทีค วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีJและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีแนวปฏิ บตั ิ
ด้านการต่อต้านคอร์ รัปชันJ ทีJมีประสิ ทธิ ภาพ เพืJอให้มนJั ใจว่าฝ่ ายบริ หารและพนักงานให้ความสําคัญกับ
การต่อต้านคอร์ รัปชันJ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีJและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุ ม ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสีJ ย งให้ม นJั ใจว่า เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ
3. กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการและผูบ้ ริ หาร มีหน้าทีJและรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและให้
การส่ งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชันJ เพืJอสืJ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กีJยวข้องทุกฝ่ าย
รวมทัMงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพืJอให้สอดคล้องกับการเปลีJยนแปลงของ
ธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย
4. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าทีJและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิ บตั ิ อํานาจดําเนิ นการ ระเบียบปฏิ บตั ิและกฎหมาย ข้อกําหนด
ของหน่วยงานกํากับดูแล เพืJอให้มนJั ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในทีJเหมาะสม และเพียงพอต่อความ
เสีJ ยงด้านคอร์ รัปชันJ ทีJอาจเกิดขึMนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงประกาศมาเพืJอทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัวJ กัน ทัMงนีMให้มีผลบังคับใช้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ประกาศ ณ วันทีJ 27 กุมภาพันธ์ 2558
นายฐากูร บุนปาน
กรรมการผูจ้ ดั การ
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11. ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี ยง
1.ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิJงต่อระบบควบคุ มภายในและทีJผา่ นมา
บริ ษ ัท ไม่ มี ข ้อ บกพร่ อ งของระบบควบคุ ม ภายในทีJ จะมี ผลกระทบอย่า งเป็ นสาระสํ า คัญ ต่ อ การแสดง
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในงบการเงิน ทัMงนีMสามารถสรุ ปการกํากับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
ได้ดงั ต่อไปนีM
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีJ สอบทานให้บริ ษทั มี
ระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในทีJเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการสอบทานและรับทราบการปฏิบตั ิงานของสํานักงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
อย่างต่อเนืJ องและสมํJาเสมอ บริ ษทั ได้กาํ หนดให้สํานักงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้าทีJ
และตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั รวมทัMงประเมินความเพียงพอความเหมาะสมของระบบควบคุ ม
ภายในและรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การบริ หารความเสี ยง การบริ หารความเสีJ ยงของบริ ษทั ฯ กระทําโดยการประเมินความเสีJ ยงทัวJ
ทัMงองค์กร ทัMงทีJเป็ นปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกอย่างสมํJาเสมอ โดยคณะทํางานซึJ งประกอบด้วย ฝ่ าย
บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในสายงานทีJเกีJยวข้องกับแต่ละความเสีJ ยง หัวหน้างานในแต่ละหน่ วยงานทีJ
เกีJ ยวข้อง และสํานักตรวจสอบภายในจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุทีJทาํ ให้เกิ ดปั จจัยความเสีJ ยงต่างๆ การกําหนด
มาตรการบริ หารความเสีJ ยง รวมถึงติดตามการปฏิ บตั ิตามแผนการบริ หารความเสีJ ยง และรายงานผลให้กบั
คณะกรรมการตรวจสอบ เพืJอเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับระบบการควบคุ มภายใน และการบริ หารความเสีJ ยง
เพืJอสร้ างความมันJ ใจได้วา่ จะบริ หารจัดการความเสีJ ยงให้อยูใ่ นระดับทีJยอมรับได้ และมีการจัดสรรและใช้
ทรัพยากรอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุ ด ช่วยให้ขอ้ มูลทางการเงินมีความถูกต้องเชืJอถือได้

12. รายการระหว่ างกัน
บริ ษ ทั ฯ มี รายการระหว่า งกันกับ กิ จการทีJ เกีJ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดัง กล่ า วเป็ นไปตาม
เงืJ อนไขการค้าและเกณฑ์ตามทีJตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ และกิ จการเหล่านัMน ซึJ งเป็ นไปตามปกติธุรกิ จ
โดยได้ปรากฎอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
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