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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
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 ทุน เรี ย กชาระแล้ว 185,349,200 บาท แบ่ง เป็ นหุ ้นสามัญ 185,349,200 หุ ้น มู ลค่า หุ ้นละ
1.00 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่ สูงสุ ด 10 รายแรก ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุด
ทะเบียนครั้ งล่ าสุ ดของบริษัทฯ) มีดังนี้
รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
1.นายขรรค์ชยั บุนปาน
2. นางสมพร จึงรุ่ งเรื องกิจ
3. บริ ษทั ไซเบอร์ เวนเจอร์ จากัด
4. นายวิชรัตน์ ชวาลอัมพร
5. น.ส.ปานบัว บุนปาน
6. นางวราภรณ์ พวงเรื องศรี
7. นายปราปต์ บุนปาน
8. นายศิริชยั จรุ งสถิตพงศ์
9. นายพีรวิช กาญจนาพงศ์กุล
10.นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร

จานวนหุ้นทีถ่ ือ
64,741,760
36,525,700
10,200,000
6,399,999
6,389,650
5,199,700
5,183,000
5,110,000
2,566,600
2,338,660

สั ดส่ วนการถือหุ้น
34.93
19.71
5.50
3.45
3.45
2.81
2.80
2.76
1.39
1.26
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รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่ สูงสุ ด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
1.นายขรรค์ชยั บุนปาน
2. นางสมพร จึงรุ่ งเรื องกิจ
3. บริ ษทั ไซเบอร์ เวนเจอร์ จากัด
4. นายวิชรัตน์ ชวาลอัมพร
5. น.ส.ปานบัว บุนปาน
6. นางวราภรณ์ พวงเรื องศรี
7. นายปราปต์ บุนปาน
8. นายศิริชยั จรุ งสถิตพงศ์
9. นางสมทรง ลาภานันต์รันต์
10.นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร

จานวนหุ้นทีถ่ ือ
64,741,760
37,020,000
10,200,000
6,404,099
6,389,650
5,251,800
5,183,000
5,161,400
2,405,400
2,338,660

สั ดส่ วนการถือหุ้น
34.93
19.97
5.50
3.46
3.45
2.83
2.80
2.79
1.30
1.26

การกระจายการถือหุ้น
การกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนล่ าสุ ด
ของบริษัทฯ)
การถือครองหลักทรั พย์
รายการ

บุคคลธรรมดา
จานวนราย
จานวนหุ้น

%

ผู้ถือหลักทรั พย์
สั ญชาติไทย
ผู้ถือหลักทรั พย์
สั ญชาติต่างด้ าว

1,081

160,913,980

86.82

จานวน
ราย
11

2

27,000

0.01

รวม

1,083

160,940,980

86.83

นิติบุคคล
จานวนหุ้น

รวม
%

20,521,220

11.07

จานวน
ราย
1,092

จานวนหุ้น

%

181,435,200

97.89

5

3,887,000

2.10

7

3,914,000

2.11

16

24,408,220

13.17

1,099

185,349,200

100.00

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่ าว ผู้ถือหลักทรัพย์ สัญชาติไทยจานวน 1,092 ราย รวมจานวน 181,435,200 หุ้น
(97.89 %) ซึ่งแบ่ งเป็ นนิตบิ ุคคลจานวน 11 ราย บุคคลธรรมดา 1,081 ราย และมีผ้ถู ือหุ้นสัญชาติต่างด้ าวจานวน 7 ราย รวม
จานวน 3,914,000 หุ้น (2.11 %) แบ่ งเป็ นนิตบิ ุคคลจานวน 5 ราย บุคคลธรรมดา 2 ราย

7.3 การออกหลักทรัพย์อนื่
- ไม่ มี -
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7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
1. นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัท
บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 50 ของ
ก าไรสุ ท ธิ หลัง หัก ภาษี เงิ น ได้นิติ บุ ค คลของงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การ โดยเสนอให้ มี ก ารจ่ า ยเงิ นปั นผล
ประจาปี ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ถัดจากปี ที่ดาเนินการ
2. นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
สาหรับบริ ษทั ย่อย พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่ งอ้างอิงนโยบายจากบริ ษทั ใหญ่ แต่ท้ งั นี้ จะนาเอา
เรื่ องของสภาพคล่องและแผนการลงทุนของบริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ งมาประกอบการพิจารณาในการประกาศ
จ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ า งกรรมการบริ ษ ัท ฯ ประกอบด้ว ยคณะกรรมการ3ชุ ด คื อ คณะกรรมการบริ ษัท ,
คณะกรรมการบริ หาร และ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่วางนโยบาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ต่างๆ รวมทั้งให้คาปรึ กษาใน
การดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ฯประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมด 12 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
จานวนครั้งการประชุม การเข้าร่ วมการประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
1. นายขรรค์ชยั บุนปาน
ประธานกรรมการ
12
8
2. นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ
12
11
3. นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์
รองประธานกรรมการ
12
10
4. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิ์ กรรมการผูจ้ ดั การ
12
12
5. นายฐากูร บุนปาน
บรรณาธิการอานวยการ
12
12
6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการอิสระ
12
12
7. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการ
12
12
ตรวจสอบ
8. ม.ร.ว.กาลูนเทพ เทวกุล
กรรมการอิสระและ
4
4
นายไทย สุ พานิชวรภาชน์ กรรมการตรวจสอบ
8
8
9.นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระและ
12
12
กรรมการตรวจสอบ
10.น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ รองกรรมการผูจ้ ดั การสาย
12
12
การเงิน
11. น.ส.ปานบัว บุนปาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสาย
12
11
การตลาด
12. นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ กรรมการ
12
8
หมายเหตุ - ม.ร.ว. กาลูนเทพ เทวกุล ลาออกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และแต่ งตั้ง นายไทย สุพานิชวรภาชน์ เป็ นกรรมการแทนเมื่อวันที่
25 เมษายน 2557
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การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯในปี พ.ศ. 2557 และ 2556 แสดงจานวนหุน้ โดยรวม
จานวนหุ ้นของคู่สมรส, บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะและผูถ้ ือหุ น้ ที่อยูภ่ ายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้
จานวนหุน้

ชื่อ-นามสกุล
31 ธ.ค.2557

31 ธ.ค.2556

จานวนหุน้
เพิ่ม(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 ทธิ์**

70,330

70,330

-

5. นายฐากูร บุนปาน**

258,860

258,860

-

6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

-

-

-

7. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

-

-

-

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 จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยจานวน 100 หุ ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบปี บัญชี
** ถือหุ ้นในบริ ษทั ข่าวสดจากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จานวน 1 หุ ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบปี บัญชี

ชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้ วย นายขรรค์ชยั

บุนปาน , นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์ ,
นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์ , นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิ์ , นายฐากูร บุนปาน กรรมการสองในห้ าคนนี้
ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
-สกุล
(ลด) ระหว่ างปี
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และอานาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขต
อานาจหน้ าทีใ่ นการตัดสิ นใจและดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังต่ อไปนี้
1.กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของบริ ษทั ฯ
3. กาหนดทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นตาม
นโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
4. จัดให้มีการจัดทารายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส ตามกฎระเบียบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีช่องทางการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ อย่างเหมาะสม
6. ดูแลให้มีระบบหรื อกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู งที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการทางาน
7. พิจารณาอนุมตั ิวงเงินเพื่อทาธุ รกรรมทางการเงิน เช่น วงเงินเพื่อการลงทุน, วงเงินเพื่อการกูย้ ืมโดยมิ
ให้อนุมตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่คณะกรรมการมีส่วนได้เสี ย
เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่ งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อนดาเนินการ
1. เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งใช้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. การท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ของรายการที่ ต้อ งขออนุ ม ัติ จากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ตาม
กฎระเบียบหรื อประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั จดทะเบียน
3. การซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์สาคัญซึ่ งมีมูลค่าของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯที่ตอ้ งขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ ้น ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบหรื อประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่ องการได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใด
ปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริ ษทั ก็ได้
คณะกรรมการบริหารประกอบด้ วย
1. นายขรรค์ชยั บุนปาน
2. นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์
3. นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์
4. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิ์
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. นายวรศักดิ์ ประยูรศุข
12. นายณัฎฐพงศ์ ลิมจิตติ
13. นางสาวสุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
รองประธานบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั งานดี จากัด
บรรณาธิการที่ปรึ กษา เทคโนฯ-เส้นทางเศรษฐี-สถาบันฝึ กอบรม
อาชีพมติชน
บรรณาธิการ หนังสื อพิมพ์มติชน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายสนับสนุน และรักษาการผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายผลิต
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงิน และรักษาการผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายบัญชี

อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
1. ประชุม รับทราบนโยบายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มาแปรให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์
2. ประชุม หารื อ เพื่อพิจารณาในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานโดยรวมของแต่ละหน่วยงานในองค์กร
เพื่อให้การทางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
3. ประชุม หารื อ เพื่อกาหนดแผนการทางาน ประสานงานในทางปฏิบตั ิของแต่ละเรื่ องที่สาคัญของทุก
หน่วยงานในองค์กร พร้อมพิจารณาทบทวน ประเมินผล ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
4. ประชุม รับทราบผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงานพร้อมให้คาเสนอแนะ
เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ได้แต่งตั้งให้ นางทวีพร พิชยั
ซึ่ งผ่านหลักสู ตร Company Secretary Program รุ่ นที่ 24/2550 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการบริ ษทั โดยเลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่ความรั บผิดชอบ ดังนี้
(1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
(3) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกาหนด
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คณะที่ปรึ กษา
1. พล.ต.อ.วสิ ษฐ เดชกุญชร
2. พล.อ.สาเภา ชูศรี
3. นายลิขสิ ทธิ์ ปานสมจิตต์
4. ม.ร.ว.กาลูนเทพ เทวกุล

รองประธานที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไทย สุ พานิชวรภาชน์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์
กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน)
4. น.ส.แสงสุ รีย ์ อินทเดช
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่ อถือของ
งบการเงิน
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริ ษทั
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
นิยามของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้พิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)และได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้
เท่ากับข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนดังนี้
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1.ถื อหุ ้นไม่เกิ น 1%ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯบริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั โดยนับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของ
กรรมการอิสระด้วย
2.ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อผูม้ ี
อานาจควบคุ มของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมบริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกันผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อ
ของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิ ดา
มารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หารผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ผมู ้ ีอานาจควบคุมหรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระรวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุ มหรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซ่ ึ งมี
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั
สังกัดอยูท่ ้ งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
6.ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงินซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า2ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุ มหรื อหุ ้นส่ วนของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8.ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษ ทั ย่อยหรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้า งหุ ้นส่ วนหรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่ วนร่ วมบริ หารงานลูก จ้าง
พนักงานที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อถือหุ ้นเกิน 1%ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่ นซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9.ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิ สระเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั
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ทั้งนี้ ภายหลัง ได้รับการแต่ งตั้ง ให้เป็ นกรรมการอิ ส ระของบริ ษทั แล้วกรรมการอิ ส ระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั
ร่ วมบริ ษ ทั ย่อยล าดับ เดี ย วกันผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั โดยมี การตัดสิ นใจใน
รู ปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงาน
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
กระบวนการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก
ปั จจุ บนั บริ ษทั ยังไม่มี การแต่ง ตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆโดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมา
สิ ทธิ ของผูล้ งทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
การเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ฯให้กระทาโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วธิ ีออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน
หรื อคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผูถ้ ือหุ น้
ต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนที่มีตาม (1.) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใด มากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
3. การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู ้ ป็ น
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ปี 2557
ค่ าตอบแทนรวมของกรรมการ 12 คน
แยกเป็ น
 เงินเดือน
 ค่าครองชีพ
 โบนัส
 เบี้ยประชุม
 ค่าตอบแทนประจา

บาท
12,871,500.00
420,000.00
1,540,000.00
2,404,000.00
1,080,000.00

18,315,500.00

ที่ปรึ กษา 7 คน





เงินเดือน
ค่าครองชีพ
โบนัส
เบี้ยประชุม

ค่ าตอบแทนรวมของผู้บริหาร จานวน 26
แยกเป็ น
 เงินเดือน
 ค่าครองชีพ
 โบนัส
 เบี้ยประชุม

4,750,000.00
120,000.00
646,250.00
476,000.00

5,992,250.00

คน
20,622,500.00
1,220,000.00
2,174,500.00
1,529,000.00

ค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

25,546,000.00
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1. ค่าตอบแทนรวมที่เป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริ ษทั ในรู ปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจา
เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 3,424,000 บาท รายละเอียดดังนี้
เบีย้ ประชุ ม
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ ง

ค่าตอบแทนประจา
(บาท)

ค่าตอบแทนรวม
(บาท)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายขรรค์ชัย บุนปาน
ประธานกรรมการ
2.นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
รองประธานกรรมการ
3.นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
รองประธานกรรมการ
4.นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
5. นายฐากูร บุนปาน
กรรมการผู้จัดการ
6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการอิสระ
7. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ม.ร.ว. กาลูนเทพ เทวกุล
นายไทย สุ พานิชวรภาชน์
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
9.นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
10. น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ ชัยกิจ
รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน

120,000

-

-

120,000

70,000

-

-

70,000

70,000

-

-

70,000

78,000

-

-

78,000

76,000

-

-

76,000

-

-

780,000

780,000

-

780,000

-

780,000

-

120,000
240,000

-

120,000
240,000

-

660,000

-

660,000

70,000

-

-

70,000

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

60,000

-

-

60,000

-

-

300,000

300,000

รวม

544,000

1,800,000

1,080,000

3,424,000

หมายเหตุ - ม.ร.ว. กาลูนเทพ เทวกุล ลาออกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และแต่ งตั้ง นายไทย สุพานิชวรภาชน์ เป็ นกรรมการแทนเมื่อวันที่
25 เมษายน 2557
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2. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จานวน 4 รายแรกต่อจาก
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารทุกรายที่อยูใ่ นลาดับขั้นเดียวกับผูบ้ ริ หารรายที่ 4 รวมจานวน 4 ท่าน
รายการ
เงินเดือน
โบนัสรวม
ค่ าตอบแทนอืน่ :-เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
รวม

ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน ประจาปี พ.ศ.2557
จานวนราย
4
4

จานวนเงิน (บาท)
6,010,500
739,000

4

176,400
6,925,900

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

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท มีผ้ ูบริ หารจานวน 28 ท่ าน ดังนี้(ผูบ้ ริ หารลาดับที่ 1- 4 เป็ น
ผูบ้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นายฐากูร บุนปาน
กรรมการผูจ้ ดั การ/ บรรณาธิ การอานวยการ
2. น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงินและรักษาการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
3. น.ส.ปานบัว บุนปาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด
4. นายณัฎฐพงศ์ ลิมจิตติ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายสนับสนุน และรักษาการ
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายผลิต
5. นายปราปต์ บุนปาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
6. นายกิตติชยั อินทร์ นุรักษ์
รองประธานบริ ษทั
7. นายชลิต กิติญาณทรัพย์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั งานดี จากัด
8. นายโอภาส เพ็งเจริ ญ
บรรณาธิการที่ปรึ กษา เทคโนฯ-เส้นทางเศรษฐี-สถาบันฝึ กอบรม
อาชีพมติชน
9. นายวรศักดิ์ ประยูรศุข
บรรณาธิการ หนังสื อพิมพ์มติชน
10. นายไพโรจน์ ปรี ชา
รองประธานบริ ษทั
11. นายเสถียร จันทิมาธร
บรรณาธิการที่ปรึ กษาหนังสื อเครื อมติชน
12. นายนฤตย์ เสกธีระ
บรรณาธิการบริ หารหนังสื อพิมพ์มติชน
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13. นายสุ วพงศ์ จัน่ ฝั่งเพ็ชร
14. นางสกุณา ประยูรศุข
15. นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พนั ธุ์
16. นายสุ ริวงค์ เอื้อปฏิภาน
17. น.ส.ชุมฉันท์ ชานิประศาสน์
18. นายพานิชย์ ยศปัญญา
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 รพล พิทยาสกุล
28. น.ส.กิตติวรรณ เทิงวิเศษ

บรรณาธิการ หนังสื อพิมพ์มติชนสุ ดสัปดาห์
บรรณาธิการ หนังสื อพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
บรรณาธิการบริ หารหนังสื อพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
บรรณาธิการ หนังสื อพิมพ์ข่าวสด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ข่าวสด จากัด และ
บรรณาธิการบริ หารหนังสื อพิมพ์ข่าวสด
บรรณาธิการ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน
บรรณาธิการ นิตยสารเส้นทางเศรษฐี
บรรณาธิการ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม
ผูอ้ านวยการกลุ่มสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายสื่ อดิจิตอล –มติชนทีวี
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา
ผูจ้ ดั การโรงพิมพ์มติชนปากเกร็ ด
ที่ปรึ กษาฝ่ ายสังคมและธุ รกิจ
ผูอ้ านวยการศูนย์อาชีพและธุ รกิจมติชน
ผูจ้ ดั การสานักพิมพ์มติชน
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โครงสร้างบริ ษทั
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ

ที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการ

รองกรรมการผู้จดั การ
สายการเงิน
น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ
กิจ

บก.อานวยการ
นายฐากูร บุนปาน

รองประธานกรรมการ

รองกรรมการผู้จดั การ
สายการตลาด
น.ส.ปานบัว บุนปาน

กรรมการผู้จัดการ
นายฐากูร บุนปาน

รองกรรมการผู้จดั การ
สายสนับสนุน
นายณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
สานักตรวจสอบภายใน
สานักกรรมการ
ผู้จดั การ

บก.มติชน

บก.
เทคโนโลยี
ชาวบ้ าน

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ าย
โฆษณา

ฝ่ ายผลิต

กองอาคาร
สถานที่

แผนกบุคคล

บก.
ประชาชาติ
ธุรกิจ

บก.
เส้ นทางเศรษฐี

กองจัดซื ้อ
และพัสดุ

งานรับจ้ าง
พิมพ์

โรงพิมพ์
ปากเกร็ด

แผนก
ยานยนต์

แผนก
พัฒนาบุคลากร
และ ประชาสัมพันธ์

บก.ข่าวสด

บก.
ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์อาชีพ
และธุรกิจ
มติชน

กอง
ระบบงาน
คอมพิวเตอร์

แผนก
ซ่อมบารุง
ยานยนต์

แผนกกฎหมาย

บก.มติชน
สุดสัปดาห์

สานักพิมพ์

บจก.
งานดี

มติชนทีวี

ศูนย์ข้อมูล

กองงาน
เตรียมพิมพ์

แผนกธุรการ
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กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ ยงชี พภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ.2530
ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้ อยละ 3 ของค่าจ้าง และเงิ นที่ บริ ษทั ฯจ่ายสมทบเข้า
กองทุนในจานวนเดี ยวกัน กองทุนสารองเลี้ ยงชี พบริ หารโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมกสิ กร
ไทย จากัด และจะจ่ายให้กบั พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 บริ ษ ัท มติ ช น จ ากัด (มหาชน) จ่ า ยสมทบเป็ นเงิ น
5,885,457.75 บาท บริ ษทั ข่าวสด จากัด จ่ายสมทบเป็ นเงิ น 1,348,848.25 บาท บริ ษทั งานดี จากัด จ่าย
สมทบเป็ นเงิน 810,380.79 บาท
บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ย่อย มีพนักงาน
จานวนทั้งสิ้ น 1,612 คน แยกเป็ น บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) 1,109 คน , บริ ษทั ข่าวสด จากัด 253 คน,
บริ ษทั งานดี จากัด 250 คน
ผลตอบแทนรวมของพนัก งานในปี 2557 เป็ นเงิ น 480,624,619.99 บาท (ผลตอบแทนรวม
ประกอบด้วยเงิ นเดื อน, ค่าครองชี พโบนัส และสวัสดิ การอื่นๆ) แยกเป็ น บริ ษทั มติ ชน จากัด (มหาชน)
338,454,580.89 บาท บริ ษทั ข่าวสด จากัด 81,706,483.18 บาท บริ ษทั งานดี จากัด 60,463,555.92 บาท
นโยบายในการพัฒ นาพนั ก งาน บริ ษ ัท ฯ มี นโยบายในการเพิ่ ม ศัก ยภาพและประสิ ท ธิ ผ ลของ
บุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน และรั บ มื อ กับ วิ ท ยาการใหม่ ๆ ที่ พ ฒ
ั นา
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอกในหลักสู ตรต่างๆ
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9. การกากับดูแลกิจการ
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี มีความสาคัญต่อบริ ษทั ฯ โดยแสดงให้เห็ นถึ งการมี ระบบบริ หาร
จัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ งช่ วยสร้ างความเชื่ อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ื อหุ ้น ผู ้
ลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย กล่ าวได้ว่าการกากับดู แลกิ จการที่ดีเป็ นเครื่ องมือเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริ ษทั ขอรายงานการปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ดังนี้
 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษ ัท ฯตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของสิ ท ธิ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท มาโดยตลอด ดัง นั้น บริ ษ ัท จึ ง มี
นโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าผูถ้ ือหุ ้นได้รับการ
คุ ม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน อันได้แก่ การซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น การมีส่วนแบ่งในกาไร การได้รับข้อมูลของ
บริ ษทั อย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึ งการใช้สิทธิ ลงคะแนนในเรื่ องที่ สาคัญๆของ
บริ ษทั เช่ น การจัดสรรเงิ นปั นผล การเลื อกตั้งกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสื อบริ คณห์สนธิ เป็ นต้น
ในปี 2557 นอกเหนื อจากสิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆแล้วบริ ษทั ยังได้ดาเนิ นการในเรื่ องต่างๆที่ เป็ นการ
ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
(1) ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี บริ ษทั ได้กาหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะจัดประชุ ม
โดยจัด ณ สานักงานของบริ ษทั ซึ่ งมีความพร้อมที่จะอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้
(2) บริ ษทั จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นการล่วงหน้า
โดยหนังสื อเชิ ญประชุ มมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุ ม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการ หนังสื อมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด และการกาหนดให้
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลื อกในการมอบฉันทะของผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่
ประชุม ซึ่งในหนังสื อเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผถู้ ือหุ ้นจะต้องนามาแสดงในวันประชุม
ด้วย เพื่อรักษาสิ ทธิ ในการเข้าประชุ ม รวมถึงข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และการออกเสี ยง
ลงคะแนน
นอกจากนี้ผถู ้ ือหุ น้ ยังสามารถเข้าดูขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุ มได้ทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั www.matichon.co.th เป็ นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุ มด้วย และบริ ษทั ได้เปิ ดให้ผถู ้ ื อ
หุ น้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชัว่ โมงเสมอ
(3) บริ ษทั จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนก่อนการประชุ ม และระหว่างการประชุ ม
จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นทุกคนมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็ น และซักถามโดยให้เวลา
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อย่างเหมาะสม ซึ่ งการลงคะแนนและนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยและรวดเร็ ว ซึ่ งการออกเสี ยง
ลงคะแนนบริ ษทั จะนับ 1 หุ ้นเป็ น 1 เสี ยง และถื อเสี ยงข้างมากเป็ นมติ และการใช้บตั รลงคะแนนเฉพาะ
กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ คัดค้าน งดออกเสี ยง และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
รวมทั้งบริ ษทั ได้มีการบันทึกมติที่ประชุ มโดยแบ่งเป็ นจานวนเสี ยงที่เห็ นชอบ ไม่เห็ นชอบและงด
ออกเสี ยง ในแต่ละวาระ ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในรายงานการประชุ ม และมีการบันทึ กคาถาม คาชี้ แจง
และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วย
(4) ให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นภายหลังเริ่ มการประชุ มแล้ว มีสิทธิ ออกเสี ยง หรื อ
ลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
(5) กรรมการส่ วนใหญ่เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยกรรมการผูจ้ ดั การจะทาหน้าที่เป็ นประธาน
ในที่ประชุม นอกจากนี้ผบู ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชีภายนอก และที่ปรึ กษาฝ่ ายกฎหมายจะเข้าร่ วมประชุ มด้วยเพื่อ
รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) ด้วย
(6) เผยแพร่ ข ้อมู ล ข่ า วสารให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ผ่า นช่ องทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯและสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์
รวมทั้งเว็บไซต์ของบริ ษทั
(7) ดาเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการสร้ างความเจริ ญเติบโตให้แก่ องค์กร เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ความสาคัญและดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
โดยได้ดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุ ม
ซึ่ งได้ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอมานั้นอย่างไร โดยได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ด้วย
(2) ดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม และจะไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบ
ระเบียบวาระก่อนตัดสิ นใจ
(3) สนับ สนุ นให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถก าหนดทิ ศ ทางการ
ลงคะแนนเสี ยงได้ และบริ ษทั ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
(4) สนับสนุ นให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระที่สาคัญ ซึ่ งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนน
ดังกล่าวในห้องประชุ ม เพื่อนาผลคะแนนมารวมคานวณกับคะแนนเสี ยงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสื อ
มอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสี ยงในห้องประชุ ม และเพื่อความโปร่ งใส บริ ษทั จัดเก็บ
บัตรลงคะแนนไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้
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(5) จัดทาบันทึ กรายงานการประชุ มอย่า งถู ก ต้อง ครบถ้วน และจัดส่ ง ต่ อตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ เสร็ จสิ้ นภายใน 14 วัน
หลังการประชุม และได้เผยแพร่ รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
(6) กาหนดมาตรการการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยมิชอบโดยจะแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการ
พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ น้ บริ ษทั ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยแก่สาธารณชน ไปซื้ อขายหุ น้ ของบริ ษทั
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้อง
รายงานการถื อหลัก ทรั พย์ของบริ ษ ทั เมื่ อแรกเข้า รั บ ตาแหน่ ง และรายงานทุ ก ครั้ งเมื่ อมี ก ารซื้ อหรื อขาย
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการต่อสานักงาน ก.ล.ต. และจัดส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการทราบ
เป็ นประจา
 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั กาหนดหลักปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ไว้ ดังนี้
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และอย่างสุ ดความสามารถ และดาเนินการใดๆด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย
(2) บริ หารกิจการของบริ ษทั ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า มัน่ คงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม
แก่ผถู ้ ือหุ น้
(3) รายงานสถานภาพของบริ ษทั ฯ และผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงาน
อื่นๆ อย่างครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
(4) แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งด้านบวกและด้าน
ลบ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
(5) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลภายในใดๆ ที่ยงั มิได้เปิ ดเผยแก่สาธารณะหรื อ
ดาเนินการใดๆในลักษณะซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆของหน่วยงานกากับดูแล อย่างเคร่ งครัด
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การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
(1) ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
(2) ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามี
ข้อมูลเพียงพอในการตัดสิ นใจ
(3) รับประกันหนังสื อที่ผลิตโดยบริ ษทั หากพบข้อบกพร่ องสามารถเปลี่ยนคืนได้เสมอ
(4) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
(5) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรี ยน
เกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
(1) ปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย
(2) ปฏิ บ ตั ิ ต ามสั ญ ญา หรื อเงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ตกลงกันไว้อย่า งเคร่ ง ครั ด กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรี บแจ้งให้คู่คา้ และ / หรื อเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไข
(3) ในการเจรจาต่อรองทางธุ รกิ จ พึงละเว้นการเรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้า
กับคู่คา้ และ/ หรื อเจ้าหนี้
(4) หากมีขอ้ มูลว่ามีการเรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น พึงเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่
ค้า และ/หรื อเจ้าหนี้ และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
(5) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอ
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อพนักงาน
(1) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละ
คน
(2) ส่ งเสริ มพัฒนา และเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและความมัน่ คงใน
อาชีพ
(3) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการกาหนดทิศทางการทางานและการแก้ไขปั ญหาของบริ ษทั
(4) ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้อ มในการท างานให้ มี ค วามปลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต สุ ข ภาพอนามัย ร่ า งกาย และ
ทรัพย์สินของพนักงาน
(5) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึ งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุ จริ ตใจ และ
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
(6) ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิการของพนักงาน
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(7) บริ หารพนักงานโดยหลี ก เลี่ ย งการกระท าใดๆ โดยไม่ เป็ นธรรมและไม่ ถูก ต้องซึ่ ง มี ผลกระทบต่ อ
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในอาชีพการงานของพนักงาน
(8) มีจุดมุ่งหมายเดี ยวกันที่จะร่ วมกันผลักดันให้บริ ษทั ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ และจะ
ร่ วมกันดูแลทรัพยากรต่างๆของบริ ษทั เสมือนเป็ นของตนเอง
(9) ให้พนักงานร้องเรี ยนในกรณี ไม่ได้รับความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาหนด
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
(1) ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่นการ
จ่ายสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น
(3) ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม
(1) รับผิดชอบและยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ที่องค์กรตั้งอยู่
(2) ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริ ษทั
ตั้งอยูม่ ีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ทั้งที่ดาเนินการเองและร่ วมมือกับรัฐ และชุมชน
(3) ป้ องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสี ยให้อยูใ่ นระดับต่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
(4) ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุ มชน
อันเนื่ องมาจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยให้ความร่ วมมื ออย่างเต็มที่ กบั เจ้าหน้าที่ ภาครั ฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) บริ ษทั ฯจัดกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง
(6) ปลูกจิตสานึกเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
(7) ส่ งเสริ มการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
คณะกรรมการ ได้ค านึ งถึ ง สิ ท ธิ ข องผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ตามกฎหมาย และกาหนดช่ องทางการแจ้ง
ข้อเสนอแนะ ผ่านทาง e-mail ของ เลขานุการคณะกรรมการ : secretary_b@matichon.co.th
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) คณะกรรมการ มี บทบาทและหน้าที่ ในการเปิ ดเผยข้อมูลส าคัญที่ เกี่ ย วข้องกับ บริ ษทั ทั้ง ข้อมูลทาง
การเงิ นและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางของ
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(2)
(3)

(4)
(5)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เฉพาะภาษาไทย
คณะกรรมการรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการผ่านรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการมีหน้าที่เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยรวมถึง
ข้อมูลการเข้าร่ วมการประชุ มของกรรมการนอกจากนั้นยังจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนแก่ กรรมการเป็ น
รายบุคคล และ ผูบ้ ริ หารเป็ นรายคณะ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเป็ นผูท้ าหน้าที่สื่อกลางการสื่ อสารระหว่างผู ้
ถือหุ น้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย นักลงทุน นักวิเคราะห์
คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีการจัดทาบัญชี งบดุ ล งบกาไรขาดทุ นและรายงานการ
ตรวจสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจาปี และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุ มผู ้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ มีประสบการณ์ในการ
ดาเนิ นธุ รกิจและมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ตอ้ งรับผิดชอบเป็ นอย่างดี ทาให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย และ
แผนธุ รกิ จของบริ ษทั ตลอดจนกากับดูแล ติดตาม และประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายบริ หารและฝ่ าย
จัดการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและแผนธุ รกิ จที่กาหนดไว้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผล และ
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานที่กากับดูแล และหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ
ตามมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ และความมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ื อ
หุ น้ ขณะเดียวกันก็คานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีการสื่ อสารกลยุทธ์ เป้ าหมาย และผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ได้รับทราบและเข้าใจทัว่ ทั้งองค์กร ผ่านทางการติดประกาศตาม
บอร์ ด การประชุ มฝ่ ายบริ หารประจาเดือน วารสารภายในของบริ ษทั ฯที่ออกเป็ นรายเดื อน ซึ่ งกรรมการ
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูส้ รุ ปสถานการณ์ และภาพรวมของผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯในรอบปี ที่
ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งทิศทางการดาเนินงาน และเป้ าหมายของบริ ษทั ในปี ต่อไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ จะยึดหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตรงไปตรงมา โดยอยูภ่ ายใต้ขอ้
กฎหมาย ข้อกาหนด ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยยึดหลักการนี้ ในการกระทาในทุกกิจการ การตัดสิ นใจ และ
การทาธุ รกรรมต่างๆ จะดาเนินธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์เป็ นที่ต้ งั
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การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 12 คน ประกอบด้วย
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จานวน 7 คน
 กรรมการที่เป็ นอิสระ
จานวน 4 คน
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จานวน 1 คน
บริ ษทั มีกรรมการที่เป็ นอิสระจานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนที่จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุ ประสงค์และข้อบัง คับของบริ ษ ทั ตลอดจนมติ ของที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และ
ระมัดระวัง รั กษาผลประโยชน์ข องบริ ษ ทั กรรมการบริ ษ ทั มี วาระการดารงตาแหน่ ง ที่ แน่ นอน ซึ่ งตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดไว้ว่าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3
ออกจากตาแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดารงตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดคุ ณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกาหนดตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนไว้ดงั นี้
1.ถื อหุ ้นไม่เกิ น 1%ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯบริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั โดยนับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องของ
กรรมการอิสระด้วย
2.ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อผูม้ ี
อานาจควบคุ มของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมบริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกันผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อ
ของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิ ดา
มารดาคู่สมรสพี่นอ้ งและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หารผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ผมู ้ ีอานาจควบคุมหรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระรวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่ อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุ มหรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซ่ ึ งมี
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ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั
สังกัดอยูท่ ้ งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
6.ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงินซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า2ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุ มหรื อหุ ้นส่ วนของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า2ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8.ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษ ทั ย่อยหรื อไม่ เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มี นัย ในห้างหุ ้นส่ วนหรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงานลู ก จ้า ง
พนักงานที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อถือหุ ้นเกิน 1%ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่ นซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9.ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั
ทั้งนี้ ภายหลัง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิ สระของบริ ษทั แล้วกรรมการอิ ส ระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อยบริ ษทั
ร่ วมบริ ษ ทั ย่อยล าดับ เดี ย วกันผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษ ทั โดยมี ก ารตัดสิ นใจใน
รู ปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงาน
การรวมหรือแยกตาแหน่ ง บริ ษทั ฯถือเป็ นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผูจ้ ดั การเพื่อให้เกิ ดการถ่วงดุลและมีการสอบทานการบริ หารงานได้อย่างโปร่ งใส โดยมีบทบาท
อานาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริ หารและการกากับ
ดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้ง กรรมการอิ สระ ดารงตาแหน่ งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษ ทั มอบหมายให้เลขานุ ก ารบริ ษ ทั ท าหน้าที่ใ ห้ค าแนะนาด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่า งๆ ที่ ค ณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิ บตั ิ หน้าที่ ใ นการดู แลกิ จกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
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คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในเรื่ องต่างๆ เพื่อ
ช่ วยศึ กษาและกลั่นกรองรายละเอี ยด ตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้คณะกรรมการชุ ดย่อย
รั บ ผิดชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ยัง ได้ก าหนดคุ ณสมบัติ องค์ป ระกอบ วาระการดารง
ต าแหน่ ง และหน้ า ที่ 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 ดย่อยจานวน 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งรายละเอียดเกี่ ยวกับรายชื่ อ หน้าที่
ความรับผิดชอบ อยูใ่ นหัวข้อโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ

บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ มีประสบการณ์ในการ
ดาเนิ นธุ รกิจและมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ตอ้ งรับผิดชอบเป็ นอย่างดี ทาให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย และ
แผนธุ รกิ จของบริ ษทั ตลอดจนกากับดูแล ติดตาม และประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายบริ หารและฝ่ าย
จัดการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและแผนธุ รกิ จที่กาหนดไว้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผล และ
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานที่กากับดูแล และหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ
ตามมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ และความมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ื อ
หุ น้ ขณะเดียวกันก็คานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่ งใส
ความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย จึงได้กาหนดนโยบายกากับดูแลกิจการ ตลอดจน
ปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิ จการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดาเนิ นธุ รกิ จ โดยกาหนดให้มี
การทบทวนนโยบายอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้สนับสนุ นให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเห็นถึงความสาคัญของ
การกากับดูและกิจการที่ดี โดยจัดให้มีช่องทางการสื่ อสารข้อมูลต่างๆ ทั้งจากการปฐมนิ เทศกรรมการ และ
พนักงานใหม่ การเพิม่ เนื้อหาในหลักสู ตรของการฝึ กอบรมของพนักงาน
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแข้งทางผลประโยชน์
และรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน โดยก าหนดเป็ นนโยบายและขั้น ตอนการอนุ ม ัติ ร ายการไว้ นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เกี่ ย วกับ รายการที่ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ และรายการที่ เกี่ ย วโยงกันอย่า งสม่ าเสมอ และคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้พิ จารณาความ
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เหมาะสม อย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกาหนดราคา
และเงื่อนไขเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิ ดเผยรายการระหว่าง
กันที่มีสาระสาคัญจะเปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจาเป็ นในรายงานประจาปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย ประธานกรรมการจะขอ
ความร่ วมมือให้กรรมการปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุ มเพื่อรับทราบ และงดออก
เสี ยงหรื อแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่จดั ให้มีการบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี ที่
น่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ดูแลให้มี กระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุ ม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี หน้าที่ พิจารณาถึ งปั จจัยเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้ น รวมถึ งกาหนดแนวทางการ
บริ หารความเสี่ ยงอย่างครอบคลุม
การประชุมคณะกรรมการ
ถือเป็ นหน้าที่สาคัญในฐานะกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
เพื่อรับทราบและตัดสิ นใจในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั การประชุ มแต่ละครั้งจะมีการกาหนดวาระการ
ประชุมล่วงหน้าไว้ชดั เจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่ องที่มีความสาคัญเร่ งด่วน
ในการประชุ ม ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ ร่ วมกันพิจารณา และให้ความเห็ นชอบใน
การจัดวาระการประชุ มคณะกรรมการ โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆเข้าสู่
วาระการประชุมได้
ในปี 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุ มแต่ละครั้งบริ ษทั ได้จดั ส่ ง
เอกสารประกอบวาระการประชุ มล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริ ษทั มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆอย่าง
เพียงพอ
ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ กรรมการผูจ้ ดั การซึ่ งท าหน้า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ได้เ ปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุ มคณะกรรมการให้ถือมติของเสี ยง
ข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่ งมี เสี ยงหนึ่ งเสี ยง โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุ ม
และ/หรื อไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู งได้เข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์และ
รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุ ม เลขานุ การคณะกรรมการเป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทารายงานการประชุ มและจัดส่ งให้
กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณาลงลายมือชื่ อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอที่ประชุ มรับรองในการประชุ มครั้ง
ถัดไป
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเป็ นรายปี เพื่อให้กรรมการร่ วมกัน
พิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
ค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการ จะอยูใ่ นลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับค่าตอบแทนของกรรมการ
ของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน คานึงถึง ภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละคน และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
(1) คณะกรรมการ จะส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ผเู ้ กี่ยวข้อง
ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
(2) คณะกรรมการ จะได้รับการพัฒนาความรู้ จากหน่วยงานกากับดูแลอย่างสม่าเสมอและ ต่อเนื่ อง
(3) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯกาหนดให้ฝ่ายจัดการ จัดหาเอกสาร
และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะ
ธุ รกิจและแนวทางการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
(4) คณะกรรมการ กาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานเพื่อทราบเป็ นประจาถึงแผนการพัฒนาและสื บ
ทอดงาน เพื่อเตรี ยมให้พร้อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่ องถึงผูส้ ื บทอดงานในกรณี ที่ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้

หลักเกณฑ์ การกากับดูแลกิจการทีด่ ีทบี่ ริษัทฯ ไม่ สามารถปฏิบัติได้
ประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ ไม่ได้
เป็ นกรรมการอิสระ เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ มีความเชื่ อมัน่ และมีความเห็นว่า ประธานกรรมการสมควรเป็ น
บุคคล ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ดา้ นหนังสื อพิมพ์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นสาคัญ เพราะจะ
ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากความสามารถ ประสบการณ์ และความรู ้ความเชี่ยวชาญดังกล่าว
อย่างเต็มที่
1. ประธานกรรมการของบริ ษัท ควรเป็ นกรรมการอิสระ
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2. บริษัทควรจัดให้ มีคณะกรรมการค่ าตอบแทนและคณะกรรมการ สรรหา บริ ษทั ฯ ได้
มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทาหน้าที่คณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
ไปด้วยในคราวเดียวกัน ซึ่ งตลอดเวลาที่ผา่ นมา คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่าง
เหมาะสมและไม่มีขอ้ ขัดข้องใดๆ
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
โครงการและกิจกรรมเพือ่ สั งคม
บริ ษทั มติ ชน จากัด (มหาชน) ยังคงดาเนิ นกิ จกรรมเพื่อสั งคมในหลายโครงการและการ
บริ จาคในรู ป แบบต่า งๆ เพื่อช่ วยสั งคมในหลายด้าน ควบคู่ไ ปกับการดู แลพนักงานให้ดียิ่งขึ้ นทั้งด้า น
สวัสดิการต่างๆ และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญต่อกิ จกรรมด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน นอกจากการปฏิ บตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมายแล้ว บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มด้าน
สุ ขภาพให้กบั พนักงาน ซึ่ งขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน และคณะกรรมการสวัสดิ การในสถานประกอบกิ จการ ที่เป็ นตัวแทนจากส่ วนงานต่างๆ ของ
บริ ษทั ฯ เพื่อดูแลและรั กษาผลประโยชน์ให้กบั พนักงาน กิ จกรรมด้านสุ ขภาพที่จดั ให้กบั พนักงาน ได้แก่
โครงการเปลี่ ยนวิถีชีวิตพิชิตโรคเรื้ อรัง ฉี ดวัคซี นป้ องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ตรวจสุ ขภาพประจาปี
ตามปัจจัยเสี่ ยง ตรวจสุ ขภาพสายตา การอบรมและตรวจสุ ขภาพต่างๆ เป็ นต้น
นอกจากนั้นบริ ษ ัท ฯ ยัง มี นโยบายที่ จะลดอุ บตั ิ เหตุ จากการท างานให้ เ ป็ นศู นย์ เพื่ อลดการ
บาดเจ็บและสู ญเสี ยที่เกิดจากอุบตั ิเหตุในการทางานอย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั ฯ ได้ร่วมโครงการรณรงค์ลด
สถิติอุบตั ิเหตุจากการทางานให้เป็ นศูนย์ (Zero Accident) ที่จดั โดยกรมสวัสดิ การและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน จนประสบผลสาเร็ จได้รับรางวัลระดับทองแดงติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2556 และใน
ปี 2557 บริ ษทั ฯ ไม่มีพนักงานเกิ ดอุ บตั ิ เหตุจากการทางานต่อเนื่ องสู งสุ ด 246 วัน สะท้อนให้เห็ นถึงการ
จัดการที่ดีดา้ นความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะมุ่งมัน่ ที่จะลด
การเกิดอุบตั ิเหตุให้เป็ นศูนย์ให้ได้ตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป

- สวัสดิการต่ างๆ
มอบเข็มกลัดทองคาให้ พนักงานทีท่ างานนาน 10 ปี
วันที่ 9 มกราคม 2557 บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) ได้มอบเข็มกลัดทองคา หนัก 1 บาท ให้กบั
พนักงานในเครื อมติ ชนที่ทางานครบ 10 ปี จานวน 56 คน เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสาหรับพนักงานที่
ทางานมานาน
มอบทุนการศึกษาให้ บุตรพนักงานในเครือมติชน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) ได้มอบทุนส่ งเสริ มการศึกษาให้กบั บุตร
พนักงาน ประจาปี 2557 จานวน 521 ทุน เป็ นเงิน 1,512,631 บาท ซึ่งจัดเป็ นปี ที่ 21
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กิจกรรมต่ างๆ ในการร่ วมพัฒนาสั งคม ปี 2557
โครงการปลูกต้ นสักและต้ นตะเคียน ณ วัดวิเวกวายุพดั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่วดั วิเวกวายุพดั ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา ร่ วมปลูก
ต้นสักจานวน 200 ต้น และต้นตะเคียน 200 ต้น พร้อมมอบทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรี ยนวัดวิเวกวายุพดั และ
โรงเรี ยนคลองจิก โรงเรี ยนละ 10,000 บาท รวม 20,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยน
กิจกรรมปลูกต้ นไม้ เพิม่ พืน้ ทีส่ ี เขียวเนื่องในวันสิ่ งแวดล้ อมโลกที่ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 5 มิ ถุ นายน 2557 ร่ วมกับ จัง หวัดบึ ง กาฬ และองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดบึ งกาฬ พร้ อม
เครื อข่ายภาครัฐและเอกชน วัด โรงเรี ยน นักเรี ยน นักศึกษา กว่า 1,000 คน ร่ วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
บริ เวณศาลากลางหลังใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ และมอบพันธุ์กล้าไม้พะยูงให้ทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่ วมใน
การรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งเป็ นการเพิ่มภูมิทศั น์ สร้างเอกลักษณ์และ
สร้างสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ให้แก่ผทู ้ ี่มาติดต่อราชการ โดยพันธุ์ไม้ที่นามาปลูกได้แก่ ต้นอินทนิ ลน้ า ต้น
ประดู่ป่า ต้นพะยูง ต้นตะแบก เป็ นต้น
กิจกรรม “คลองสวยน้าใส ยุวชนไทยรั กษ์ แผ่ นดิน” ณ โรงเรี ยนวัดน้ อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17 มิถุนายน 2557 จัดกิจกรรม “คลองสวยน้ าใส ยุวชนไทยรักษ์แผ่นดิน” ณ โรงเรี ยนวัดน้อย
นพคุณ เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสานึ กให้ประชาชนสองฝั่ งคลองช่ วยกันรักษา
ความสะอาดคลองเปรมประชากร โดยโยนอีเอ็มบอล และเทน้ าหมักชี วภาพที่คลองเปรมประชากรบริ เวณ
หน้าวัดน้อยนพคุ ณ ในงานครั้งนี้ สอดคล้องกับโครงการ “แบ่งปั นความรู ้ เชิ ดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ าลา
คลอง” ที่บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพฒั น์ มูลนิ ธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ร่ วมกับภาคี
เครื อข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้จดั ขึ้นที่เกี่ยวกับเรื่ องน้ าคือต้องการให้คนไทยระลึกถึงความสาคัญของ
แม่น้ าลาคลอง โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาดู แลรักษาฟื้ นฟูแม่น้ าลาคลองโดยมีคลอง
เปรมประชากรเป็ นตัวอย่าง ซึ่ งได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการดูแลคลองเปรมประชากร และรวมตัว
กันเป็ นชมรมหรื อเครื อข่ายจัดกิ จกรรมใหญ่หลายครั้ง ตั้งแต่ตน้ คลอง กลางคลอง และปลายคลอง ได้แก่
โรงเรี ยนวัดเปรมประชากร ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี วันที่ 2 มีนาคม 2555 วัดเสมียนนารี ถึงวัดเทวสุ
นทร กรุ งเทพมหานคร วันที่ 26 เมษายน 2555 วัดเปรมประชากร ต.เชี ยงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรี อยุธยา วันที่ 18 สิ งหาคม 2555 และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารถึง วัดน้อยนพ
คุณ กรุ งเทพมหานคร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 การจัดกิ จกรรมแต่ละครั้งที่ผ่านมานั้นทาให้เครื อข่าย
คลองเปรมประชากรทวีจานวนมากขึ้นและนามาสู่ การดู แลรั กษาและฟื้ นฟูคลองเปรมประชากรด้วยกัน
ภายใต้ชื่อ “คลองสวยน้ าใส ร่ วมใจบวชคลองเปรมประชากร เทิดไท้องค์ราชัน”
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โครงการปลูกต้ นสั กและต้ นตะเคียน ณ วัดทองสะอาด จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 18 กันยายน 2557 ที่วดั ทองสะอาด ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ร่ วม ปลูก
ต้นสัก ต้นตะเคียน และต้นพะยูง ประมาณ 250 ต้น พร้อมมอบทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรี ยนเทศบาลคลอง
พระอุดม จานวน 10,000 บาท และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลคลองพระอุดม จานวน 10,000 บาท
ร่ วมบริจาคโลหิตเป็ นปี ที่ 20
บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) สนับสนุ นและร่ วมกับพนักงานบริ จาคโลหิ ตมาเป็ นเวลา 20 ปี
นับเป็ นจานวน 7,284 ยูนิต โดยศูนย์บริ การโลหิ ตแห่ งชาติ สภากาชาดไทย ได้จดั หน่ วยเคลื่ อนที่มารั บ
บริ จาคโลหิตจากพนักงานทุก 3 เดือน โดยมีพนักงานร่ วมบริ จาคครั้งละกว่า 100 คน
โครงการดนตรีในสวนปี ที่ 21
บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) ร่ วมกับ กรุ งเทพมหานคร จัดแสดง “ดนตรี ในสวน สมัยกาลดนตรี
ไทย” ช่ วงเดื อนกุ ม ภาพันธ์ ถึ ง เมษายน ของทุ ก ปี ณ สวนลุ ม พิ นี และสั ญจรไปตามสถานที่ ต่ างๆ ให้
ประชาชนได้ชมฟรี เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อกันมาเป็ นปี ที่ 21 ซึ่ งได้รับการต้อนรับและชื่ นชมจากผูท้ ี่
เข้าชมเป็ นจานวนมาก
และในปี 2558 บริ ษทั มติ ชน จากัด (มหาชน) ยังคงจัดกิ จกรรมอย่างต่อเนื่ องภายใต้โครงการ
“แบ่งปั นความรู ้ เชิ ดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ าลาคลอง” คือ โครงการ “ห้องสมุดพร้อมปั ญญา 2558” เพื่อ
สนองพระราชปณิ ธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายเป็ นพระราชกุศลเนื่ องใน
โอกาสมหามงคล ที่ทรงเจริ ญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในปี 2558
สื บเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2548 บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) ร่ วมกับกรมราชทัณฑ์ มูลนิธิ ดร.โกวิท
วรพิพฒั น์ มูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ดาเนินการโครงการ “ห้องสมุดพร้อมปั ญญา” โดยบริ ษทั มติชน ฯ เข้า
ไปช่วยรณรงค์รับบริ จาคเงินมาซื้ อหนังสื อใหม่เข้าห้องสมุดในทัณฑสถานและเรื อนจา จานวน 103 แห่ งทัว่
ประเทศ
ทั้งนี้ “ห้องสมุดพร้อมปั ญญา” เป็ นห้องสมุดในโครงการ “ปรับปรุ งห้องสมุดเรื อนจา/ทัณฑสถาน
เพื่อเฉลิ มพระเกี ยรติ ส มเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ซึ่ งกรมราชทัณฑ์ จัดทาเป็ น
โครงการเฉลิ ม พระเกี ยรติ ฯ ในโอกาสที่ ส มเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเจริ ญ
พระชนมายุ 48 พรรษา ในปี พ.ศ. 2546
กรมราชทัณฑ์ต้ งั เป้ าหมายที่ จะพัฒนาห้องสมุ ดเรื อนจา/ทัณฑสถานทัว่ ประเทศให้เป็ นศูนย์การ
เรี ยนรู้ที่เพียบพร้อม สาหรับให้ผตู้ อ้ งขังที่เป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส ได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ครั้นเมื่อกรมราชทัณฑ์ได้นาความกราบบังคมทูลทราบฝ่ าละอองพระบาท พระองค์ทรงมีพระ
มหากรุ ณาธิ คุณพระราชทานชื่ อห้องสมุดในโครงการฯ พร้อมด้วยความหมายว่า “ห้องสมุดพร้อมปั ญญา”
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หมายความว่า “ถึงพร้อมด้วยปั ญญา” โดยห้องสมุดที่ดาเนิ นการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสาหรับห้องสมุด
เรื อนจา/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์จะทาเรื่ องกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานพระราชานุ ญาต ใช้ชื่อ
“พร้อมปัญญา” สาหรับห้องสมุดแต่ละแห่งเป็ นรายๆ ไป
กระทัง่ ปี พ.ศ. 2547 นายขรรค์ชยั บุนปาน ประธานกรรมการบริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) และ
คณะมีโอกาสเข้าเฝ้ าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระองค์
ทรงมีกระแสพระราชดารัสเรื่ องห้องสมุดในเรื อนจาว่า ทาอย่างไรจึงจะส่ งเสริ มห้องสมุดเรื อนจาให้มีความ
เคลื่อนไหว มีชีวิตชี วา โดยนายขรรค์ชยั และคณะรู ้สึกปลื้มปี ติยินดีเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะได้นอ้ มนาแนวกระแส
พระราชดารัสใส่ เกล้าฯ รับอาสาที่จะช่ วยผลักดันให้โครงการปรับปรุ งห้องสมุดเรื อนจา/ทัณฑสถานเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ ฯ บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
หลังจากนั้น บริ ษทั มติชนฯ จึงได้ประสานงานไปยังนายนัทธี จิตสว่าง อธิ บดี กรมราชทัณฑ์ แจ้ง
ความประสงค์ที่ จะอาสาเข้า ช่ วยเหลื อ เป็ นตัวกลางในการระดมการบริ จาคในด้านต่ า งๆ เพื่ อแสวงหา
หนังสื อให้กบั “ห้องสมุดพร้อมปั ญญา” ทั้ง 103 แห่ ง พร้อมกันนั้น บริ ษทั มติชนฯ ได้ชกั ชวนพันธมิตร คือ
มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพฒั น์ มูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ และกระทรวงศึกษาธิ การ ให้มาช่วยสนับสนุน
ผลการดาเนิ นการในครั้งนั้น ปรากฏว่ามีผบู ้ ริ จาคเงิ นในโครงการ ระดมทุนและหนังสื อใหม่มอบ
ให้ “ห้องสมุดพร้อมปั ญญา” กรมราชทัณฑ์ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 10,100,000 บาท (สิ บล้านหนึ่งแสนบาท)
โดยนาไปซื้ อหนังสื อตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ในปี พ.ศ.2558 สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงเจริ ญพระชนมายุ 60
พรรษา บริ ษทั มติชนฯ มี ความประสงค์สานต่อโครงการห้องสมุดพร้อมปั ญญา โดยเป็ นสื่ อกลางรณรงค์
ระดมทุนซื้ อหนังสื อเข้าห้องสมุด “พร้อมปั ญญา” อีกครั้ง เพื่อเพิ่มเติมหนังสื อเดิ ม และนาหนังสื อใหม่ไป
สับเปลี่ยนหนังสื อเก่าต่อไป
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่ วมเฉลิมพระเกียรติเนื่ องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี ทรงเจริ ญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 เพื่ อหาหนังสื อเข้าห้องสมุ ดในโครงการ
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยดาเนินการแล้ว และเพื่อส่ งเสริ มการอ่านให้แก่ผตู ้ อ้ งขัง
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นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (Anti-corruption Policy)
บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุ รกิจที่มีความโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้าน
และไม่ ส นับ สนุ น การคอร์ รั ป ชั่น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ เป็ นไปตามหลัก บรรษัท ภิ บ าล
(CG: Corporate Governance) ที่ดี และตระหนักดีว่าการทุจริ ตคอรัปชัน่ เป็ นภัยอย่างร้ ายแรงต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทา“นโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์
อักษรขึ้น โดยกาหนดให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชั่น เพื่อมุ่งมัน่ ที่ จะ
ผลักดันและรักษาวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดมัน่ ว่า “คอร์ รัปชั่ นเป็ นสิ่ งที่ยอมรั บไม่ ได้ ในการทาธุรกรรมทั้งกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน”
ความหมาย
การทุจริ ต (Corruption) หมายถึ ง การใช้อานาจที่ ได้มาหรื อการใช้ทรั พย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรื อก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น การทุจริ ตอาจเกิ ดได้หลายลักษณะ
อาทิ การติดสิ นบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้หรื อการรับสิ นบนทั้งที่เป็ นเงินและสิ่ งของ
การมี ผ ลประโยชน์ ท ับ ซ้อ น การฉ้อ ฉล การฟอกเงิ น การยัก ยอก การปกปิ ดข้อ เท็จ จริ ง การขัด ขวาง
กระบวนการยุติธรรม การค้าภายใต้แรงอิทธิ พล การทุจรติ ดงั กล่าวมิได้หมายความถึ งเพียงความสัมพันธ์
ระหว่า งเอกชนกับ หน่ ว ยงานของรั ฐเท่ า นั้น แต่ ย งั ครอบคลุ ม ถึ ง ธุ รกรรมระหว่า งบุ ค คลหรื อกิ จการใน
ระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานดาเนิ นการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงหรื อ
ทางอ้อม โดยให้มี ก ารสอบทานการปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่นนี้ อย่า งสม่ า เสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางปฏิ บตั ิและข้อกาหนดในการดาเนิ นการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของธุ รกิ จ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริ ษัท และพนั ก งานทุ ก ระดับ ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น และ
จรรยาบรรณบริ ษทั โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมเพื่อประโยชน์
ทั้งต่อบริ ษทั ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อคนรู ้จกั
2. การให้ หรื อรับ ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง ต้องกระทาอย่างเปิ 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 ระสงค์ ชัด เจน เป็ นไปอย่า งโปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบนอกจากนี้ เงิ นสนับสนุ นทางการเมื องจะต้องโปร่ งใสและเป็ นไปตามกฎหมายที่ สามารถ
ปฏิบตั ิได้เท่านั้น
4. ไม่ให้สินบนทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรื อหน่ วยงานของรัฐ หรื อตัวแทนของรั ฐ
หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อภาคเอกชน เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบตั ิที่เอื้อประโยชน์ต่อกันหรื อหวัง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริ ษทั
5. ไม่รับสิ นบนทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรื อหน่ วยงานของรัฐ หรื อตัวแทนของรัฐ
หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อภาคเอกชน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อข้อตกลงหรื อสัญญาทางธุ รกิจ การจัดซื้ อจัด
จ้างต้องเป็ นไปด้วยความโปร่ งใสตามระเบียบและกระบวนการของบริ ษทั
6. พนักงานทุกระดับถื อเป็ นหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสไปยังผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่ระบุไว้ในช่ อง
ทางการแจ้ง เบาะแส หากพบพฤติ ก รรมที่ อาจส่ อถึ ง การคอร์ รัป ชั่น รวมถึ ง ให้ค วามร่ วมมื อในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมี ขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุ คคลที่
กาหนดให้ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆที่กาหนด
ไว้
7. บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุ ม้ ครองพนัก งานที่ ป ฏิ เสธหรื อแจ้ง เรื่ องคอร์ รัปชั่นที่ เกี่ ย วข้องกับ
บริ ษทั โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ดังที่ปรากฏในวิธีปฎิบตั ิในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน
8. ผูท้ ี่ฝ่าฝื นข้อกาหนดเรื่ องการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั จะต้องได้รับการพิจาณาโทษทางวินยั ตาม
ระเบียบของบริ ษทั และได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
9. บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการสื่ อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู ้และความเข้าใจแก่
กรรมการบริ ษทั พนักงานผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับริ ษทั ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีแนวปฏิ บตั ิ
ด้านการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารและพนักงานให้ความสาคัญกับ
การต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุ ม ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ ย งให้ม นั่ ใจว่า เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพ
3. กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการและผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบและให้
การส่ งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย
4. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิ บตั ิ อานาจดาเนิ นการ ระเบียบปฏิ บตั ิและกฎหมาย ข้อกาหนด
ของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความ
เสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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11. ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ ยง
1.ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุ มภายในและที่ผา่ นมา
บริ ษ ัท ไม่ มี ข ้อ บกพร่ อ งของระบบควบคุ ม ภายในที่ จะมี ผ ลกระทบอย่า งเป็ นสาระส าคัญ ต่ อ การแสดง
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในงบการเงิน ทั้งนี้สามารถสรุ ปการกากับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
ได้ดงั ต่อไปนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั มี
ระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการสอบทานและรับทราบการปฏิบตั ิงานของสานักงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
อย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ บริ ษทั ได้กาหนดให้สานักงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระทาหน้าที่
และตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั รวมทั้งประเมินความเพียงพอความเหมาะสมของระบบควบคุ ม
ภายในและรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การบริ หารความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ กระทาโดยการประเมินความเสี่ ยงทัว่
ทั้งองค์กร ทั้งที่เป็ นปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกอย่างสม่ าเสมอ โดยคณะทางานซึ่ งประกอบด้วย ฝ่ าย
บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละความเสี่ ยง หัวหน้างานในแต่ละหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้อง และสานักตรวจสอบภายในจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทาให้เกิ ดปั จจัยความเสี่ ยงต่างๆ การกาหนด
มาตรการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงติดตามการปฏิ บตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยง และรายงานผลให้กบั
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับระบบการควบคุ มภายใน และการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อสร้ างความมัน่ ใจได้วา่ จะบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และมีการจัดสรรและใช้
ทรัพยากรอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุ ด ช่วยให้ขอ้ มูลทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้

12. รายการระหว่ างกัน
บริ ษ ทั ฯ มี รายการระหว่า งกันกับ กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดัง กล่ า วเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ และกิ จการเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิ จ
โดยได้ปรากฎอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

