กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพภายใต้พระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ.2530 ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่าย
สะสมในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนในจ�ำนวนเดียวกัน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบริหารโดย บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย จ�ำกัด และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) จ่ายสมทบเป็นเงิน 4,971,678.00 บาท บริษัท ข่าวสด จ�ำกัด
จ่ายสมทบเป็นเงิน 1,396,559.75 บาท บริษัท งานดี จ�ำกัด จ่ายสมทบเป็นเงิน 660,034.93 บาท

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย มีพนักงานจ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,289 คน แยกเป็น บริษัท มติชน
จ�ำกัด (มหาชน) 873 คน, บริษัทข่าวสด จ�ำกัด 234 คน, บริษัท งานดี จ�ำกัด 182 คน
ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2559 เป็นเงิน 465,099,909.55 บาท (ผลตอบแทนรวมประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าครองชีพ,โบนัส
และสวัสดิการอื่นๆ) แยกเป็น บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) 336,781,759.26 บาท บริษัท ข่าวสด จ�ำกัด 78,902,696.79 บาท บริษัท
งานดี จ�ำกัด 49,415,453.50 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและรับมือ
กับวิทยาการใหม่ๆที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอกในหลักสูตรต่างๆ

การก�ำกับดูแลกิจการ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความส�ำคัญต่อบริษัท โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กล่าวได้ว่าการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทขอรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
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สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าผูถ้ อื หุน้ ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน อันได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่ง
ในก�ำไร การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่ส�ำคัญๆของบริษัท
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น
ในปี 2559 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆแล้วบริษัทยังได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกใน
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
(1) ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีบริษทั ได้กำ� หนดวัน เวลาและสถานทีท่ จี่ ะจัดประชุมโดยจัด ณ ส�ำนักงานของบริษทั ซึง่
มีความพร้อมที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
(2) บริษทั จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้า โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามทีก่ ระทรวง
พาณิชย์ก�ำหนด และการก�ำหนดให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งแผนที่แสดงสถาน
ที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้า
ประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนีผ้ ถู้ อื หุน้ ยังสามารถเข้าดูขอ้ มูลต่างๆ เกีย่ วกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั www.matichon.co.th เป็นการ
ล่วงหน้าก่อนได้รบั เอกสารการประชุมด้วย และบริษทั ได้เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึง่ ชัว่ โมงเสมอ
(3) บริษทั จะชีแ้ จงวิธกี ารลงคะแนนและการนับคะแนนก่อนการประชุม และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม ซึง่ การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย
และรวดเร็ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ และการใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน งดออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
รวมทัง้ บริษทั ได้มกี ารบันทึกมติทปี่ ระชุมโดยแบ่งเป็นจ�ำนวนเสียงทีเ่ ห็นชอบ ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง ในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกค�ำถาม ค�ำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วย
(4) ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายหลังเริม่ การประชุมแล้ว มีสทิ ธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
(5) กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้จัดการจะท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนี้ ผู้บริหาร
ผูส้ อบบัญชีภายนอก และทีป่ รึกษาฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพือ่ รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) ด้วย
(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
(7) ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความส�ำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ด�ำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอเพิม่ วาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ลว่ งหน้าก่อนการประชุม ซึง่ ได้ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นอย่างไร
โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
(2) ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มระเบียบวาระโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
(3) สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และบริษทั ได้เสนอชือ่
กรรมการอิสระ 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(4) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�ำคัญ ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อน�ำผล
คะแนนมารวมค�ำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม
และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้
(5) จัดท�ำบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสร็จสิ้นภายใน 14 วันหลังการประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท
(6) ก�ำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมิชอบ โดยจะแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่
สาธารณชน ไปซื้อขายหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
บริษัท เมื่อแรกเข้ารับต�ำแหน่งและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการทราบเป็นประจ�ำ
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท ก�ำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ ดังนี้
การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และด�ำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็น
		 ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
(2) บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม แก่ผู้ถือหุ้น
(3) รายงานสถานภาพของบริษทั และผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอืน่ ๆ อย่างครบถ้วนตามความ
		 เป็นจริง
(4) แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทัง้ ด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ
		 ความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
(5) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณะหรือด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะ
		 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ
(1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานก�ำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
(1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
(2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการ
		 ตัดสินใจ
(3) รับประกันหนังสือที่ผลิตโดยบริษัท หากพบข้อบกพร่องสามารถเปลี่ยนคืนได้เสมอ
(4) รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
(5) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มรี ะบบและช่องทางให้ลกู ค้าร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพของสินค้า
		 และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
(1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
(2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้ง
		 ให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
(3) ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
(4) หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และ
		 ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
(5) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม�่ำเสมอ
การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน
(1) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน
(2) ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก�ำหนดทิศทางการท�ำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท
(4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตสุขภาพอนามัยร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน
(5) การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท�ำด้วยความสุจริตใจ และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความรู้
		 ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
(6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิการของพนักงาน
(7) บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคง
		 ในอาชีพการงานของพนักงาน
(8) มีจดุ มุง่ หมายเดียวกันทีจ่ ะร่วมกันผลักดันให้บริษัทประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ และจะร่วมกันดูแลทรัพยากรต่างๆ
		 ของบริษัท เสมือนเป็นของตนเอง
(9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่ก�ำหนด
การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงาน
		 ของคู่แข่ง เป็นต้น
(3) ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
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การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
(1) รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรตั้งอยู่
(2) ด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ร่วมสร้างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ชมุ ชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยูม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
		 ทั้งที่ด�ำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
(3) ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต�่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
(4) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน อันเนือ่ งมาจากการด�ำเนิน
		 งานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) บริษัทจัดกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง
(6) ปลูกจิตส�ำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
(7) ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการ ได้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และก�ำหนดช่องทางการแจ้งข้อเสนอแนะ ผ่านทาง e-mail ของ
เลขานุการคณะกรรมการ : secretary_b@matichon.co.th

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ
คณะกรรมการจัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารและเผยแพร่ขอ้ มูลทีห่ ลากหลายเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น
1) เว็บไซต์บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารและเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับบริษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์บริษทั ฯ (http://www.matichon.co.th)
และมีการปรับปรุงข้อมูล และรูปแบบเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน มีเนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน
2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆให้ผถู้ อื หุน้
นักลงทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal-SCP) และเว็บไซต์ของตลท. (http://www.set.or.th)
อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว เป็นต้น
2.การเปิดเผยข้อมูลและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะ
กรรมการและผูบ้ ริหาร นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และการรายงานข้อมูลข่าวสารตามเหตุการณ์ เช่น การได้มา/จ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
รายการที่เกี่ยวโยง การประชุมผู้ถือหุ้น การลาออกของกรรมการ ตลอดจนการรายงานผลการด�ำเนินงานทั้งรายไตรมาส และรายปี เช่น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ งบการเงินและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส เพื่อ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและหน่วยงานที่
ก�ำกับดูแล
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจและมีความเข้าใจใน
บทบาท หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี ท�ำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มสี ว่ นร่วมในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทั ตลอดจนก�ำกับ
ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้กับกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน ได้รับทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางการติดประกาศตามบอร์ด การประชุมฝ่ายบริหารประจ�ำเดือน วารสารภายในของ
บริษัทที่ออกเป็นรายเดือน ซึ่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท จะเป็นผู้สรุปสถานการณ์ และภาพรวมของผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบ
ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งทิศทางการด�ำเนินงาน และเป้าหมายของบริษัทในปีต่อไป
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา โดยอยู่ภายใต้ข้อกฎหมาย ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ
ของบริษัท โดยยึดหลักการนี้ในการกระท�ำในทุกกิจการ การตัดสินใจ และการท�ำธุรกรรมต่างๆ จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 12 คน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 6 คน
กรรมการที่เป็นอิสระ
จ�ำนวน 4 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 2 คน
บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระจ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษัทตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจน
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท กรรมการบริษัทมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งที่
แน่นอน ซึง่ ตามข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจากต�ำแหน่ง
โดยให้กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง

156

รายงานประจ�ำปี 2559

คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ“ เท่ากับข้อก�ำหนดตามประกาศ คณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนไว้ดงั นี้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1%ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกันผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือของผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ ในปัจจุบนั และก่อนได้รบั การแต่ง
ตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดาคูส่ มรสพีน่ อ้ งและบุตรรวมทัง้
คู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�ำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อยบริษทั ร่วมผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ�ำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6.ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัยผู้มีอ�ำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8.ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อยหรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั
ในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจ�ำหรือถือหุ้นเกิน 1%ของจ�ำนวนหุน้
ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย
9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ทัง้ นีภ้ ายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษทั แล้วกรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้
ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมบริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน
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การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
บริษทั ถือเป็นนโยบายทีจ่ ะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การเพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและมีการสอบทานการ
บริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยมีบทบาท อ�ำนาจ และหน้าทีท่ แี่ บ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพือ่ สร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและ
การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะ
ต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีเ่ หมาะสมในเรือ่ งต่างๆ เพือ่ ช่วยศึกษาและกลัน่ กรองรายละเอียด
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรับผิดชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ยังได้ก�ำหนดคุณสมบัติ
องค์ประกอบ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบนั บริษทั มีคณะกรรมการ
ชุดย่อยจ�ำนวน 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ในหัวข้อโครงสร้างการถือ
หุ้นและการจัดการ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจและมีความเข้าใจใน
บทบาท หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี ท�ำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มสี ว่ นร่วมในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทั ตลอดจนก�ำกับ
ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำ� หนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้ก�ำหนดนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ ตลอดจนปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม การด�ำเนินธุรกิจ โดยก�ำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษทั ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเห็นถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูและกิจการทีด่ ี โดยจัดให้มี
ช่องทางการสือ่ สารข้อมูลต่างๆ ทัง้ จากการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม่ การเพิม่ เนือ้ หาในหลักสูตรของการฝึกอบรมของพนักงาน
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รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแข้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
ก�ำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการไว้ นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ
รายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างสม�ำ่ เสมอ และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาความเหมาะสม
อย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยก�ำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการท�ำรายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผลความจ�ำเป็นในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ในวาระใดทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบตั ติ าม
นโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่จัดให้มีการบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
การประชุมคณะกรรมการ
ถือเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญในฐานะกรรมการบริษทั ทีต่ อ้ งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ รับทราบและตัดสินใจใน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท การประชุมแต่ละครั้งจะมีการก�ำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อ
พิจารณาเรื่องที่มีความส�ำคัญเร่งด่วน
ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เข้าสู่วาระการประชุมได้
ในปี 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจ�ำนวน 12 ครั้ง ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระ
การประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ กรรมการผู้จัดการซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพือ่
ให้สามารถน�ำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เมือ่ สิน้ สุดการประชุม เลขานุการบริษทั เป็นผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณาลงลายมือชือ่
รับรองความถูกต้อง โดยเสนอที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายปี เพื่อให้กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการ จะอยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับค่าตอบแทนของกรรมการของกิจการทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค�ำนึงถึงภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
(1) คณะกรรมการ จะส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ในระบบการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
(2) คณะกรรมการ จะได้รับการพัฒนาความรู้ จากหน่วยงานก�ำกับดูแลอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
(3) ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้ฝา่ ยจัดการ จัดหาเอกสาร และข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะน�ำลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้แก่กรรมการ
ใหม่
(4) คณะกรรมการ ก�ำหนดให้กรรมการผู้จัดการ รายงานเพื่อทราบเป็นประจ�ำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมให้
พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้
1. ประธานกรรมการของบริษัท ควรเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากบริษัท
มีความเชื่อมั่น และมีความเห็นว่า ประธานกรรมการสมควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านหนังสือพิมพ์
และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นส�ำคัญ เพราะจะท�ำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถ ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญ
ดังกล่าวอย่างเต็มที่
2. บริษทั ควรจัดให้มคี ณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา บริษทั ได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการบริษทั
ท�ำหน้าที่คณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาไปด้วยในคราวเดียวกัน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัท
ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและไม่มีข้อขัดข้องใดๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอให้มกี ารจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำ ปีถดั จากปีทดี่ ำ� เนินการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
ส�ำหรับบริษทั ย่อย พิจารณาตามความเหมาะสมซึง่ อ้างอิงนโยบายจากบริษทั ใหญ่ แต่ทงั้ นีจ้ ะน�ำเอาเรือ่ งของสภาพคล่องและแผนการ
ลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละแห่งมาประกอบการพิจารณาในการประกาศจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี

รายการระหว่างกัน
บริษัทมีรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกัน
ระหว่างบริษัทและกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 รายการธุรกิจกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
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