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คาํนิยาม 

 

คู่มือฯ หมายถงึ คู่มอืการกาํกบัดแูลกจิการและจรยิธรรมทางธุรกจิน้ี 

กรรมการ หมายถงึ กรรมการของบรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จาํกดั (มหาชน)  

คณะกรรมการบริษทั หมายถงึ คณะกรรมการของบรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษทัฯ หมายถงึ บรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

บริษทัฯ หมายถงึ บรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ย หมายถงึ บรษิัทใดๆ ที่บรษิัทฯ  มอีํานาจควบคุมกจิการ ไม่ว่าจะเป็น (ก) การถือหุ้น ทัง้

ทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละห้าสบิของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบรษิัทนัน้ หรอื (ข) การมอีํานาจควบคุมคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ในที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้ ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอืไม่ว่าเพราะเหตุใด 

หรอื (ค) การมอีาํนาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึง่หน่ึงของ

กรรมการทัง้หมด ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม  

โดยให้รวมถึงบรษิัทที่อยู่ภายใต้บรษิัททีบ่รษิัทฯ มอีํานาจควบคุมกจิการต่อไป

เป็นทอดๆ ดว้ย 

ผูบ้ริหารระดบัสูง หมายถงึ บุคคลที่ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 

รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ และผูอ้าํนวยการใหญ่สายงานการเงนิ 

ผูบ้ริหาร หมายถงึ บุคคลทีด่าํรงตําแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตามบทนิยามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

พนักงาน หมายถงึ พนกังานของบรษิทัฯ  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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บทนํา 

บรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จาํกดั (มหาชน) (“วีจีไอ”) ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ผี่านการจดัใหม้ี

ระบบการบรหิารจดัการทีด่เีลศิ มกีลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอํานาจ เพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และมมีาตรฐานชดัเจนเป็นสากล ตลอดจนมโีครงสร้างภายในองค์กรที่เชื่อมโยงกนัระหว่างคณะกรรมการ 

ผูบ้รหิาร พนักงานและผู้ถอืหุน้ ดว้ยมเีจตนารมณ์มุ่งเน้นการสรา้งประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และคํานึงถงึผูม้สี่วนได้

เสยีโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้  พนักงาน  คู่คา้  คู่แข่ง  เจา้หน้ี สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม เหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ไดใ้นการ

กาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ คุณค่าและนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มของวจีไีอ 

ดงันัน้ นับตัง้แต่ปี 2555 วจีไีอจงึไดจ้ดัทําและประกาศคู่มอืการกํากบัดูแลกจิการและจรยิธรรมทางธุรกจิ (“คู่มือฯ”) เพื่อ

กําหนดทิศทางในการทํางานให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั ซึ่งทุกคนได้รบัทราบและยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏบิตัหิน้าที ่ ในการน้ี คณะกรรมการเหน็ว่า วจีไีอควรทบทวนและปรบัปรุงสาระสําคญัในคู่มอืฯ เพื่อ

พฒันาและยกระดบัการกํากบัดูแลกจิการที่ดขีองวจีไีอให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและสภาพการแข่งขนัและการ

ประกอบธุรกจิในปจัจุบนั 

โดยในคู่มอืฯ ฉบบัน้ีประกอบดว้ย 3 สว่น คอื (1) บททัว่ไป (2) การกาํกบัดแูลกจิการ และ (3) จรยิธรรมธุรกจิ และจะใช้

บงัคบักบัวจีไีอและบรษิทัยอ่ยทุกบรษิทั ทัง้น้ี สาํหรบับรษิทัย่อยของวจีไีอ ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ให้พิจารณาคู่มอืการกํากบัดูแลกจิการและจรยิธรรมทางธุรกจิที่บรษิัทตนได้จดัทําขึน้แยกต่างหากเป็นการเพิม่เติม 

สาํหรบับรษิทัร่วมและกจิการทีค่วบคุมร่ วมกนั ทีว่จีไีอ และ/หรอื บรษิทัย่อยของวจีไีอถอืครองหุน้อย่างมนียัสาํคญัและสง่

ตวัแทนเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทันัน้ๆ วจีไีอจะสง่เสรมิใหบ้รษิทัดงักล่าวปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้ง ยดึมัน่อยู่บนหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละมจีรยิธรรมทางธุรกจิเทยีบเท่ากบัมาตรฐานสากลหรอืบรรทดั

ฐานของวีจีไอ ในการน้ี วีจีไอจะสื่อสารคู่มือฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรบัทราบและถือปฏิบตัิผ่านการ

ปฐมนิเทศและระบบ Intranet รวมทัง้จะเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
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ส่วนท่ี 1  

บททัว่ไป 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยม 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

เป็นผูนํ้าในธุรกจิสือ่โฆษณาทีม่อียู่ในวถิกีารดําเนินชวีติทีโ่ดดเด่น ดว้ยเทคโนโลยทีนัสมยัและตอบสนองความต้องการ

ของลกูคา้ทุกกลุ่ม โดยตัง้มัน่อยู่บนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 

“To be the leader of innovative lifestyle media networks and solutions with commitments to corporate 

social responsibilities” 

พนัธกิจ (Mission) 

ใหค้าํปรกึษา คดัสรร และนําเสนอเครอืขา่ยสือ่โฆษณาทีม่อียู่ในวถิกีารดาํเนินชวีติทีโ่ดดเด่น สอดคลอ้งกบักลุ่มผูบ้รโิภค 

และคุม้ค่าต่อการลงทุน โดยคาํนึงถงึสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 

“To provide the best solutions with the highest impact lifestyle media networks towards society, 

community and the environment at large” 

ค่านิยม (Core Value) 

กลุ่มบรษิัทฯ กําหนดค่านิยมโดยใช้คําว่า “VGI HEART” เพื่อให้เกดิความรบัรู้และเป็นหลกัในการปฎิบตัิงาน อนั

ประกอบไปดว้ย  

VGI “Very Good Indeed” หมายถงึ 

Very -  ทาํงานดว้ยพลงัแห่งความทุ่มเท 

Good -  เป็นคนเก่ง คนด ีมคีวามสขุ 

Indeed - สรา้งสรรคผ์ลงานใหเ้ป็นเลศิ 

HEART หมายถงึ 

 Helpful หมายถงึ ใหค้วามช่วยเหลอื และใหบ้รกิาร ลกูคา้ เพื่อนร่วมงาน และสงัคมดว้ยความจรงิใจ 

พฤติกรรม - ปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นดว้ยความสภุาพอ่อนน้อม และเป็นมติร 

 - เสนอใหค้วามช่วยเหลอือยู่ตลอดเวลาโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

 - ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยความรวดเรว็ ทนัท ี

 - ใสใ่จตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ใหอ้ยู่ในสภาวะปกต ิ

 - ร่วมกจิกรรมของบรษิทัฯ สมํ่าเสมอ 
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 Energetic หมายถงึ มพีลงัขบัเคลื่อน กระตอืรอืรน้ มุ่งมัน่ขยนัขนัแขง็ และฝึกฝนพฒันาตนเองอยู่เสมอพรอ้มฟนั

ฝา่อุปสรรคในการทาํงานใหส้าํเรจ็อย่างไม่ย่อทอ้ 

พฤติกรรม - มพีลงัขบัเคลื่อนในการทาํงานใหส้าํเรจ็ 

 - ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค  

 - สนใจ และทุ่มเททีจ่ะเรยีนรูพ้ฒันาตนเองอยู่เสมอ  

 - แสวงหาแนวทางใหม่ๆ และเครื่องมอืทีท่นัสมยั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ และผลกาํไร 

 - กระตุน้ และเป็นแบบอย่างใหเ้พื่อนร่วมงานเกดิความกระตอืรอืรน้ 

 Adaptive หมายถงึ สามารถปรบัตวัไดก้บัทุกสถานการณ์ และยุคสมยัพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้โดย

มุ่งพฒันา และปรบัปรุงผลงานเพื่อสิง่ทีด่กีว่า 

พฤติกรรม - กลา้แสดงออกทางความคดิเหน็ทีนํ่าไปสูแ่นวทางทีด่กีว่าเสมอ 

 - เรยีนรูท้ีจ่ะมองปญัหาในหลายแง่มุม เพื่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการทาํงาน 

 - พรอ้มยอมรบัและเคารพความคดิเหน็ของผูอ้ื่น เพื่อนําไปสูก่ารปฏบิตั ิ

 - ไม่ยดึตดิกบัความสาํเรจ็ทีผ่่านมา จนหยุดพฒันาสิง่ทีม่อียู่ใหด้ยีิง่ขึน้ 

 - ปรบัตวัเขา้กบัทุกสถานการณ์ พรอ้มรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงไดทุ้กรปูแบบ 

 Reliable หมายถงึ มคีวามน่าเชื่อถอื สามารถไวว้างใจไดใ้นการทาํงานใหส้าํเรจ็ 

พฤติกรรม  - รกัษาความลบัของลกูคา้และบรษิทัฯ 

 - รกัษามาตรฐานในการใหบ้รกิารทีด่ต่ีอลกูคา้ 

 - รกัษาคาํมัน่สญัญาทีม่ต่ีอลกูคา้ คู่คา้ และพนกังาน 

 - ทาํงานใหส้าํเรจ็ ถูกตอ้ง แม่นยาํ รวดเรว็  

 - โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 Team Work หมายถงึ ผนึกพลงัประสานความต่าง และร่วมมอืร่วมใจกนัในทุกระดบัทัว่ทัง้องค์กร ให้บรรลุ

เป้าหมายเดยีวกนั  

พฤติกรรม  - ร่วมมอื สนบัสนุน รบัผดิชอบ ใหบ้รรลุเป้าหมายเดยีวกนั 

 - กลา้ขอความช่วยเหลอืผูอ้ื่น เพื่อใหง้านสาํเรจ็ 

 - ยอมรบั เคารพความคดิเหน็ ทกัษะ และคุณค่าของทมีงาน 

 - ร่วมกนัหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 - ทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ และสละเวลาสว่นตวัเพื่อประโยชน์สว่นรวม 

คาํขวญั (Motto): “Always from the Heart” “เราดแูลคณุด้วยใจ” 
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โครงสรา้งการกาํกบัดแูลภายในองคก์ร 

บรษิัทฯ มกีารกําหนดโครงสรา้งการประกอบธุรกจิ ระบบบรหิารจดัการ และระบบการกํากบัดูแลกจิการ ซึง่สนับสนุน

และสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์ฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้แนะนําของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ดงัน้ี 

โครงสรา้งการประกอบ

ธรุกิจ 

: บรษิทัฯ ในฐานะผูนํ้าในธุรกจิสื่อโฆษณาทีม่อียู่ในวถิกีารดําเนินชวีติ ไดมุ้่งเน้นใน

การดําเนินธุรกิจหลกั 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกจิสื่อโฆษณานอกบ้าน และธุรกิจ

บริการด้านดิจทิลั ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต่อเน่ืองและสนับสนุนซึ่งกนัและกนั ภายใต ้

กลยุทธแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิซึง่กาํหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั  

ทัง้น้ี เพื่อให้การดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัทฯ เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมาย

ทางธุรกจิ บรษิัทฯ จงึได้กําหนดนโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม 

และนโยบายการบรหิารงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมขึน้ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกจิการที่สอดคล้อง สนับสนุน หรืออยู่ในความ

เชีย่วชาญของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ จะพจิารณาจากผลตอบแทนและผลประโยชน์

อื่นที่บริษัทฯ จะได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อ

ประโยชน์ใหก้บัธุรกจิของบรษิทัฯ  

นโยบายการบริหารงานในบริษทัย่อย 

บรษิัทฯ จะกําหนดแนวนโยบายในการดําเนินธุรกจิทีบ่รษิัทฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่า

เป็นการสนับสนุนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 

ผ่านการอนุมัติงบประมาณประจําปี และโดยการส่งตัวแทนในระดับกรรมการ 

กรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน ของบรษิทัฯ เขา้ไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมในบรษิทัย่อย เพื่อกําหนดกลยุทธก์ารดําเนินธุรกจิของบรษิทั

ย่อยและตดิตามการทํางานของบรษิทัย่อยว่าไดด้ําเนินไปตามกรอบธุรกจิทีบ่รษิทัฯ 

ไดก้ําหนดไวห้รอืไม่ ทัง้น้ี กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานทีเ่ป็น

ตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ

กรรมการบรหิาร (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่บรษิทัย่อยทีม่ขีนาดเลก็ คณะกรรมการบรษิทั

หรอืคณะกรรมการบรหิาร อาจมอบหมายใหก้รรมการผูอ้ํานวยการใหญ่เป็นผูแ้ต่งตัง้

บุคคลไปเป็นกรรมการในบรษิทัดงักล่าวกไ็ด ้

ทัง้น้ี บุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ จะใชดุ้ลยพนิิจไปในแนวทางเพื่อประโยชน์แก่

บรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ ในภาพรวม สาํหรบัเรื่องทีม่คีวามสาํคญัหรอืมนีัยต่อธุรกจิ

ของบรษิัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผูม้อีํานาจควบคุมในบรษิัทย่อยที่เป็น

ตัวแทนของบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงาน หรือเสนอเรื่อง

เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิแล้วแต่กรณี 
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และผู้อํานวยการใหญ่สายงานการเงนิมหีน้าที่รายงานฐานะทางการเงนิและผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัย่อยหลกัตามการดาํเนินธุรกจิหลกัผ่านการรายงานทางการเงนิ

ต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกไตรมาส 

นโยบายการบริหารงานในบริษทัรว่ม 

เมื่อบรษิัทฯ ได้เขา้ร่วมทุนกบับริษัทอื่นแล้ว บริษัทฯ จะส่งตัวแทน ซึ่งได้รบัการ

แต่งตัง้จากกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ เวน้แต่บรษิทัร่วมซึง่บรษิทัฯ ไม่มอีํานาจ

ควบคุมกจิการ แต่ถอืครองหุน้อย่างมนีัยสาํคญั ใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะ

กรรมการบรหิาร )แลว้แต่กรณี  (เป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการใน

บรษิัทดงักล่าว เขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมนัน้ๆ เพื่อเป็นการติดตามการ

ทาํงานของบรษิทัร่วมว่าไดด้าํเนินงานตามแนวทางทีบ่รษิทัฯ ไดค้าดหวงัไว ้ทัง้น้ี ใน

กรณีที่จําเป็น บริษัทฯ อาจจะจัดให้มีสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ 

Agreement) ของบรษิทัร่วม หรอืขอ้ตกลงอื่นเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการบรหิาร

จดัการ และการมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องทีส่าํคญั ตลอดจนเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า

การร่วมลงทุนในกจิการดงักล่าวจะสามารถสรา้งผลตอบแทนและก่อใหเ้กดิประโยชน์

สงูสดุแก่กลุ่มบรษิทัฯ  

ระบบการบริหารจดัการ :  บรษิทัฯ มรีะบบบรหิารจดัการทีด่ ีผ่านโครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ  ซึง่มกีาร

แบ่งแยกอํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบออกจากกนัอย่างชดัเจน เพื่อรกัษา

ความสมดุล ตลอดจนมกีลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอํานาจ ระหว่างบทบาท

ใน (1) การกาํกบัดแูล (2) การบรหิารจดัการ และ (3) การปฏบิตังิาน เพื่อใหม้ัน่ใจ

ได้ว่าการบรหิารจดัการของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  อนั

ประกอบไปด้วยการมี (ก) คณะกรรมการบริษัทผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ และวสิยัทศัน์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ ซึ่งแต่งตัง้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความ

รบัผิดชอบหลกัในการกํากบัดูแลกจิการและการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร 

รวมทัง้กําหนดวิสยัทัศน์  พนัธกิจ  ค่านิยม  กลยุทธ์  ทิศทางและเป้าหมายการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ (ข) คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งแต่งตัง้โดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพื่อบริหารและดําเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ

บรหิาร (ค) กรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่และคณะผูบ้รหิารทีม่ทีกัษะ ประสบการณ์ 

คุณสมบตั ิและความเป็นมอือาชพีในการบรหิารงานขององคก์ร โดยมหีน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบหลกัในการดําเนินงานอนัเป็นกจิวตัรประจําวนัของบรษิทัฯ และ

บรหิารจดัการงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และ (ง) พนักงานของบริษัทฯ ที่ปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย  
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  นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัยดึมัน่ต่อหลกัการเคารพในสทิธคิวามเท่าเทยีมกนัของผูถ้อื

หุน้  และการแสดงความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม  ซึง่เป็นปจัจยัสาํคญั

ในการเพิม่มลูค่าและผลตอบแทนสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

ระบบการกาํกบัดแูลกิจการ : บรษิทัฯ ยดึมัน่ในหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี รวมถงึการมรีะบบการควบคุม

ภายในและการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจได้

ว่าการบรหิารจดัการและการควบคุมการดําเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมี

ระเบยีบและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่

จะสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ ของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ จึงมีการจดัทํานโยบายต่างๆ  ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ ี อาทเิช่น  คู่มอืฯ มาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่  เป็นตน้ โดยมี

คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื คณะกรรมการชุดย่อย ทําหน้าที่กํากบัดูแลและ

ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายต่างๆ  ของบรษิทัฯ ตลอดจนสื่อสารใหบ้รษิทั

ย่อยในกลุ่มบรษิทัฯ นําไปปรบัใชแ้ละยดึถอืเป็นหลกัปฏบิตัใินการดาํเนินงาน 

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบรษิทัฯ ในฐานะทีเ่ป็นผูนํ้าในธุรกจิโฆษณาทีม่อียู่ในวถิกีารดําเนินชวีติประจําวนัของทุกกลุ่มคน ซึง่หากพจิารณา

จากลกัษณะการประกอบธุรกจิแลว้อาจจะพบว่า เป็นธุรกจิทีเ่น้นการใหบ้รกิาร ซึง่อาจไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและ

สงัคมโดยตรง อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อกระบวนการทํางาน ซึง่เป็นหน่ึงในปจัจยัทีส่่งผลกระทบ

ต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมในทางออ้ม ดงันัน้ แนวทางการดําเนินความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมของกลุ่มบรษิทัฯ 

จงึดาํเนินไปดว้ยความสาํนึกว่า ความรบัผดิชอบของสงัคมเกดิขึน้อยู่ตลอดเวลา ตัง้แต่นโยบายหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ ไป

จนถงึระดบัปฏบิตักิาร และดาํเนินอยู่ในทุกๆ อณูขององคก์ร เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเชื่อว่าหากองคก์รทางธุรกจิ

ทัง้หลายแต่ละองคก์รไดผ้นึกกาํลงัร่วมกนัผลกัดนัการดาํเนินธุรกจิอย่างมจีติสาํนึกต่อสงัคมและส่วนรวมไปร่วมกนั เพื่อ

ผลระยะยาวในทิศทางเดียวกนัทุกภาคส่วนแล้ว พลงัการขบัเคลื่อนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างมี

นยัสาํคญั อนันําไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืทัง้ในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ 

ทัง้น้ี กลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดกรอบแนวทาง “ส่ือโฆษณาท่ีชาญฉลาด การบริการท่ีดีเลิศ พนักงานมีความสุข 

(Smart Advertising, Execellent Service, Happy Employees)” เป็นกลยุทธเ์พื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนื รวมทัง้

กาํหนดนโยบายการปฏบิตังิานเพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืดงัต่อไปน้ี 

1. พฒันาธุรกจิใหเ้ตบิโต และมกีารกระจายความเสีย่งสูธุ่รกจิทีม่รีายไดม้ัน่คง 

2. มุ่งสูก่ารเป็นผูใ้หบ้รกิารสือ่โฆษณาทีม่อียู่ในวถิกีารดาํเนินชวีติทีโ่ดดเด่น และมรีปูแบบทีช่าญฉลาด (ดงึดดู ฉบัไว คุม้ค่า) 

3. พนกังานเป็นมอือาชพีในการทาํงานตามคุณลกัษณะ HEART เพื่อสง่มอบบรกิารทีส่รา้งความประทบัใจ 

4. ดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม 

5. ให้ความสําคญักบัการจดัการสิง่แวดล้อม การพฒันาคุณภาพชวีิตของพนักงาน สงัคม และชุมชน ทัง้ที่อยู่ใน

กระบวนการ (CSR In Process) และอยู่นอกเหนือจากการดาํเนินธุรกจิปกต ิ(CSR After Process) 
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ส่วนท่ี 2 

การกาํกบัดแูลกิจการ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ขอ้แนะนําของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ สทิธขิองผู้ถอืหุน้ การ

ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั การคํานึงถงึบทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ ให้ความสําคญัต่อสทิธขิองผูถ้ือหุ้นในฐานะเจ้าของบรษิัทฯ โดยส่งเสรมิใหผู้้ถอืหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน 

รายย่อยหรอืนกัลงทุนสถาบนั ไดใ้ชส้ทิธขิองตนตามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ อาทเิช่น การซือ้ขายหรอืการโอนหุน้ การมี

ส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รบัขอ้มูลสารสนเทศของกจิการอย่างเพยีงพอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด

หลกัทรพัย์ฯ เวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ หรอืช่องทางอื่นๆ การเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรบัทราบผลการดําเนินงานประจําปี 

และการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัเิรื่องต่างๆ ทีส่าํคญัตามทีก่ฎหมายกําหนด ไม่ว่าจะเป็น

การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละพจิารณาค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัช ีการจ่ายหรอืงดจ่ายเงนิปนัผล การเพิม่ทุนและออกหุน้ใหม่ ตลอดจนการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในเรื่องต่างๆ ที่

คณะกรรมการบรษิทัไดร้ายงานใหท้ราบหรอืไดข้อความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

การจดัประชุมผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ กาํหนดใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ และการ

ประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นซึ่งเรยีกว่าการประชุมวสิามญั บรษิทัฯ จะจดัประชุมเพิม่ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดย

บรษิัทฯ ได้จดัให้มเีลขานุการบริษัทที่จะจดัการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย แนวทางที่กําหนดโดยตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และนโยบายของบรษิทัฯ และยงัสง่เสรมิใหก้รรมการทุกคน คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร และเลขานุการ

บรษิทัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้หากไม่ตดิภารกจิสาํคญั เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟงัความคดิเหน็ของผูถ้อืหุ้น 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะจดัใหม้ ี(ก) ทีป่รกึษากฎหมายทําหน้าทีเ่ป็นผูใ้หค้วามเหน็ทางกฎหมายและเป็นคนกลางในการ

ตรวจสอบและการลงคะแนนเสยีง โดยบรษิทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยส่งตวัแทนเป็นพยานในการตรวจนับ

คะแนน (ข) ผูส้อบบญัช ีสาํหรบักรณีการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีซึง่มวีาระพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ 

และ (ค) ทีป่รกึษาทางการเงนิ สาํหรบักรณีทีม่กีารเสนอวาระเกีย่วกบัธุรกรรมทีซ่บัซอ้นและเขา้ใจยาก เพื่อตอบคําถาม

และชีแ้จงในทีป่ระชุม 

การส่งหนังสือเชิญประชมุและการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ มอบหมายให ้บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

เป็นผูด้าํเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิโดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําหนังสอืเชญิ

ประชุมฉบบัภาษาองักฤษสาํหรบัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาตดิว้ย ทัง้น้ี หนงัสอืเชญิประชุมจะระบุสถานที ่วนั และเวลาประชุม 

วาระการประชุมพร้อมทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ซึง่รวมถึงวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระ และ

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิัทอย่างเพยีงพอ และในวาระทีต่้องมกีารออกเสยีงลงคะแนน ไดร้ะบุจํานวนคะแนน

เสยีงทีจ่ะสามารถผ่านมตใินวาระนัน้ๆ ได ้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจะไม่มวีาระ

ซ่อนเร้นหรอืเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสอืเชญิประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วน
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รวมทัง้นําขอ้มลูหนงัสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั และประกาศลงหนงัสอืพมิพถ์งึการเรยีกประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 

วนัตดิต่อกนัก่อนวนัประชุม 

บรษิทัฯ จะอาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยจะไม่มกีาร

กําหนดเงื่อนไขพเิศษในลกัษณะทีเ่ป็นการจํากดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุม รวมทัง้ไม่กําหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้ในช่วง

วนัหยุดต่อเน่ืองหรอืวนันักขตัฤกษ์ กําหนดเวลาประชุมในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม และกําหนดสถานทีป่ระชุมในบรเิวณที่

สะดวกต่อการเดนิทางมขีนาดเพยีงพอรองรบัจาํนวนผูถ้อืหุน้ และมกีารรกัษาความปลอดภยั ในการน้ี บรษิทัฯ จะเปิดให้

ผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชัว่โมงก่อนเริม่การประชุม และจดัใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสาร และ

ลงทะเบยีนแยกตามประเภทของผูท้ีม่าเขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ผูถ้ือหุน้ทีม่อบฉันทะใหก้บัผูร้บั

มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทน ผูถ้อืหุน้สถาบนั และผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ผ่านคสัโตเดยีน พรอ้มทัง้ใชร้ะบบ Barcode ในการ

ลงทะเบียนและนับคะแนนเสยีง เพื่อเพิม่ความโปร่งใส สะดวก รวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นยงั

สามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุม เพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในวาระทีย่งัไม่ไดพ้จิารณาลงมต ิ

การดาํเนินการระหว่างและภายหลงัการประชมุผูถื้อหุ้น 

ก่อนเริม่การประชุม เลขานุการที่ประชุมจะแนะนําคณะกรรมการบรษิทั คณะผู้บรหิาร ผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ และที่

ปรกึษาทีเ่ขา้ประชุม และแจง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบถงึหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสยีงในที่

ประชุม และเมื่อมกีารใหข้อ้มลูตามระเบยีบวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความ

คดิเห็นและซกัถามคําถามเกี่ยวกบัวาระนัน้ๆ อย่างเท่าเทียมกนั และตอบคําถามอย่างตรงประเด็น อีกทัง้ให้เวลา

อภิปรายพอสมควร สําหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการ จะจดัให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดย

กรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีจะออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวในการ

พจิารณาวาระการแต่งตัง้กรรมการท่านเดมิเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหน่ึง 

ภายหลงัการประชุม บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ตรวจสอบได ้

โดยบนัทกึมตทิีป่ระชุมอย่างชดัเจน พรอ้มทัง้คะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงในทุกๆ วาระทีต่้องมี

การลงคะแนนเสยีง ตลอดจนมกีารบนัทกึสรุปความคดิเหน็ ขอ้ซกัถาม และการตอบขอ้ซกัถามที่เป็นสาระสาํคญัและ

เกีย่วขอ้งกบัการประชุมในแต่ละวาระ โดยบรษิทัฯ จะแจง้รายงานสรุปผลการลงมตผิ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ภายในวนัเดยีวกนักบัวนัประชุม หรอือย่างชา้ภายใน 9.00 น. ของวนัทาํการถดัไป และจะจดัสง่รายงานการประชุมผูถ้อื

หุน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนั รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุคนอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม โดยไม่คาํนึงถงึเพศ อายุ เชือ้ชาต ิ ศาสนา ความเชื่อ 

ความคดิเหน็ทางการเมอืง และไม่ว่าผูถ้อืหุน้รายนัน้จะเป็นผูถ้อืหุน้รายย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืนกัลงทุนสถาบนั 

การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยใชส้ทิธขิองตนเสนอวาระการประชุมและ

ชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุน้อย่างเป็นธรรม

และเท่าเทยีมกนั โดยให้สทิธผิูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนั ที่มสีดัส่วนการถอืหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ
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จาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ สามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี โดยบรษิทัฯ จะนําหลกัเกณฑน้ี์เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และแจง้ข่าวผ่าน

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรพัย์ฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการได้ภายใน

ระยะเวลาทีบ่รษิทัฯ กาํหนด 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่จะพิจารณาในการประชุม 

ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า พรอ้มกบัการเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนวนัประชุมทุกครัง้ 

การมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้ารว่มประชุมแทน 

เพื่อรกัษาสทิธใิหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัฯ จะแนบแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม และระบุ

ถงึเอกสารและหลกัฐานทีต่้องใชใ้นการมอบฉันทะอย่างชดัเจน โดยผูถ้อืหุน้สามารถมอบหมายให้ตวัแทนของผูถ้อืหุ้น

หรอืกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผูถ้ือหุน้ได้ โดยบรษิทัฯ 

จะแจ้งในหนังสอืเชญิประชุมถึงรายชื่อกรรมการอสิระทีผู่้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากน้ี 

บรษิทัฯ จะเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมและหนังสอืมอบฉันทะแบบต่างๆ พร้อมทัง้รายละเอยีดและขัน้ตอนต่างๆ บน

เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการอาํนวยความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้

สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะเพื่อมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอสิระล่วงหน้าก่อนการประชุมได ้โดยไม่จําเป็นต้องส่งใน 

วนัประชุมผู้ถือหุ้นเท่านัน้ และเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนสถาบนั และ/หรอื ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านคสัโตเดยีนเขา้ร่วม

ประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหม้กีารตรวจสอบรายชื่อ ขอ้มูลและเอกสารประกอบการลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วม

การประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น อีกทัง้ยงัมีการจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร

ประกอบการประชุมจากผูถ้อืหุน้ เมื่อมกีารรอ้งขอ นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมอากรแสตมป์สาํหรบับรกิารผูถ้อืหุน้ที่

มอบฉนัทะใหต้วัแทนของผูถ้อืหุน้หรอืกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนโดยไม่

คดิค่าใชจ้่าย 

การเข้าถึงข้อมูลของบริษทัฯ  

เพื่อเป็นการรกัษาสทิธแิละปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั บรษิทัฯ จะไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้กลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึงเป็นพเิศษ และจะไม่กระทาํการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการจํากดัสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัฯ เอกสารทีจ่ดัส่ง

ใหก้บัผูถ้ือหุ้นชาวต่างชาต ิหรอืสารสนเทศทีเ่ปิดเผยในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต้องมกีารจดัทําและแปลเป็นภาษาองักฤษ  

ในการน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ ที ่

www.vgi.co.th หรอืสามารถตดิต่อฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ความสมัพนัธก์บั 

ผูล้งทุนภายใตห้มวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส) 

การใช้ข้อมูลภายในและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ กาํหนด (1) หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของกลุ่มบรษิทัฯ ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ใชข้อ้มูลภายใน

เพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนด และ

หา้มมใิห้เปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรอืผูท้ี่ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง ก่อนทีจ่ะมกีารเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบ

http://www.vgi.co.th/
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โดยทัว่ถงึกนัผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (2) ใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัทํารายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนและบุคคล

ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนด เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ และหา้ม

มใิหก้รรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร ทีม่สี่วนไดเ้สยีกบัธุรกรรมทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ทํา เขา้ร่วมการประชุมเพื่อนําเสนอขอ้มูล 

และ/หรอื ออกเสยีงลงคะแนน ทัง้น้ี เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ ไดด้ําเนินการต่างๆ บนหลกัความเป็นธรรมและ

เท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิัทฯ เลง็เหน็และคํานึงถึงบทบาทและผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยี ซึ่งมสี่วนเกี่ยวขอ้งในการดําเนินธุรกจิของ

บรษิทัฯ ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ คู่แขง่ เจา้หน้ี ตลอดจนสาธารณชนและสงัคม จงึไดใ้หค้วามสาํคญักบัสทิธิ

ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ผ่านการดูแลใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ใหไ้ดร้บัการปฏบิตัอิย่างเหมาะสม เสมอภาค และ

เป็นธรรม ดว้ยบรษิัทฯ เชื่อมัน่ว่า ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มมคีวามสําคญัต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื

และความสาํเรจ็ในระยะยาวของกลุ่มบรษิทัฯ 

การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บริษัทฯ ได้มกีารกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ดีที่สองคล้องกบัผู้มีส่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ตลอดจนสือ่สารใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัติาม ทัง้น้ี เพื่อให้

มัน่ใจไดว้่าผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัการดูแลอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกบัความต้องการ และมชี่องทางการสื่อสารที่

เพยีงพอไวใ้น (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่3 จรยิธรรมทางธุรกจิ) 

การจดัให้มีช่องทางการติดต่อหรอืแจ้งเรือ่งรอ้งเรียน  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปญัหาต่อ (1) 

คณะกรรมการบรษิทัไดโ้ดยตรงผ่านฝ่ายเลขานุการบรษิทั และ/หรอื (2) คณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรงผ่านฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางดงัต่อไปน้ี โดยบรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนไวเ้ป็นความลบั 

ฝา่ยเลขานุการบรษิทั : โทรศพัท:์ +66 (0) 2273 8884 ต่อ 556 หรอื 557 

โทรสาร: +66 (0) 2273 8883 

E-mail: companysecretary@vgi.co.th 

หรอืทางไปรษณียไ์ปยงัฝา่ยเลขานุการบรษิทัตามทีอ่ยู่ของบรษิทัฯ 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน : โทรศพัท:์ +66 (0) 2273 8611-15 ต่อ 1117-1119 

โทรสาร: +66 (0) 2273 8616 

E-mail: internalaudit@vgi.co.th 

หรอืทางไปรษณียไ์ปยงัฝา่ยตรวจสอบภายในตามทีอ่ยู่ของบรษิทัฯ 

สาํหรบัพนกังานของกลุ่มบรษิทัฯ เน่ืองดว้ยกลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่าพนักงานเป็นปจัจยัหลกัและเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่าใน

การดาํเนินธุรกจิ ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ จงึไดเ้ปิดช่องทางใหก้บัพนกังานใหส้ามารถยื่นเรื่องรอ้งทุกขห์รอืขอ้รอ้งเรยีน โดย

ไดก้าํหนดวธิกีารและขัน้ตอนการรอ้งทุกขห์รอืขอ้รอ้งเรยีน รวมทัง้ความคุม้ครองแก่พนักงานผูย้ื่นเรื่องรอ้งทุกขห์รอืขอ้

รอ้งเรยีน และ/หรอื พยานผูใ้หข้อ้มูล จากการปฏบิตัไิม่เป็นธรรม เช่น การโยกยา้ยหน้าทีก่ารงาน การลงโทษทางวนิัย 

mailto:companysecretary@vgi.co.th
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เป็นตน้ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในระเบยีบและแนวปฏบิตักิารบรหิารทรพัยากรมนุษย ์และประกาศใหก้บัพนกังานทราบ

โดยทัว่กนัใน Intranet ของบรษิทัฯ  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมชี่องทางการรบัแจง้การกระทําทีเ่กีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ภายในองคก์ร เพื่อใหผู้ม้สี่วนได้

เสยีแจง้เบาะแส หรอืการกระทาํใด ๆ ทีส่งสยัว่าเป็นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มบรษิทัฯ ดงัน้ี 

ฝา่ยกฎหมายและกาํกบัดแูล : โทรศพัท:์ +66 (0) 2273 8884 ต่อ 102 

โทรสาร: +66 (0) 2273 8883 

E-mail: VGI_CAC@vgi.co.th  

หรอืทางไปรษณียไ์ปยงัฝา่ยกฎหมายและกาํกบัดแูลตามทีอ่ยู่ของบรษิทัฯ 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มอย่างสมํ่าเสมอ โดยขอ้มูลทีเ่ปิดเผยจะต้องมี

สาระสาํคญัทีถู่กต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่สอดคลอ้งกบักฎเกณฑแ์ละกฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้ง ตลอดจนหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ทีีเ่ป็นมาตรฐานสากล ผ่านการเปิดเผยขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดง

ถงึความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 

การรายงานของคณะกรรมการทัง้เรือ่งทางการเงินและเรือ่งท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 

คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงนิ และทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิอย่าง

ครบถว้น ถูกตอ้ง เพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลา เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดร้บัสารสนเทศอย่าง

เท่าเทยีมกนั รวมทัง้จดัทาํและปรบัปรุงขอ้มลูบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ใหม้คีวามครบถ้วนอย่างสมํ่าเสมอและรวดเรว็ทนั

เหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบรษิทัฯ จะถูกจดัทําขึน้อย่างรอบคอบ มคีวามชดัเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ดว้ยภาษาที่

กระชบัและเขา้ใจง่าย 

ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน  

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัความคดิเหน็ทีน่กัลงทุนและประชาชนทัว่ไปมต่ีอบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัตัง้ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธข์ึน้

เพื่อทําหน้าทีเ่ป็นสื่อกลางในการสื่อสารขอ้มูลระหว่างบรษิทัฯ กบันักลงทุน ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์

และผูส้นใจ ทัง้น้ี ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธเ์ป็นสือ่กลางของการสือ่สารแบบสองดา้น (Two-way communications) โดยดา้น

หน่ึงคอื การนําขอ้มลูบรษิทัฯ เผยแพร่สูน่กัลงทุน ซึง่ขอ้มูลดงักล่าวรวมถงึข่าวสารดา้นการดําเนินงาน ผลประกอบการ 

และเหตุการณ์สําคญัๆ ที่มผีลกระทบกบัผลประกอบการ ทัง้น้ี ขอ้มูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และทนัต่อเวลา

สาํหรบัการตดัสนิใจของนักลงทุน และอกีด้านหน่ึงคอืรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากกลุ่มนักลงทุนนําเสนอสู่

คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหร้บัทราบมุมมองของนักลงทุนทีม่ต่ีอบรษิทัฯ โดยรายงานเป็นราย

ไตรมาส ดว้ยเหตุน้ีเอง คณะกรรมการบรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้จีรรยาบรรณของนักลงทุนสมัพนัธข์ึน้  เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏบิตังิานและช่วยสง่เสรมิใหก้ารดาํเนินงานของนกัลงทุนสมัพนัธต์ัง้อยู่บนหลกัจรยิธรรมและเป็นไปตามหลกัการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีโดยเน้นใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั  และ

ยดึถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายเป็นสําคญั ทัง้น้ี นอกเหนือจากการปฏบิตัิตามคู่มอืฯ ของ

บรษิัทฯ  แล้ว  นักลงทุนสมัพนัธ์  กรรมการ  ผู้บรหิาร  และพนักงานทุกคนที่เกี่ยวขอ้งกบังานนักลงทุนสมัพนัธ์ยงัต้อง
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ปฏบิตัติามจรรยาบรรณของนักลงทุนสมัพนัธอ์ย่างเคร่งครดั  โดยรายละเอยีดของ “จรรยาบรรณของนักลงทุนสมัพนัธ”์ 

สามารถพจิารณาไดบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.vgi.co.th 

อน่ึง ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธม์แีผนการดําเนินงานทีช่ดัเจน มกีารจดัทําดชันีชีว้ดัผลการดําเนินงานเพื่อใหเ้หน็การพฒันา

ของงาน เช่น จํานวนครัง้การประชุมกบันักลงทุน จํานวนครัง้ของกิจกรรม Roadshow ที่เข้าร่วม การจดัประชุม

นักวเิคราะห ์การเขา้ร่วมกจิกรรม Opportunity Day กบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ระยะเวลาในการปรบัปรุงขอ้มูลในเวบ็ไซต ์

นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัทาํแบบสาํรวจความพงึพอใจประจาํปี เพื่อนําขอ้มลูไปปรบัปรุงคุณภาพของการใหบ้รกิารแก่กลุ่ม

นกัลงทุนไดด้ยีิง่ขึน้ 

กรณีผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ มีข้อสงสยัและต้องการสอบถามข้อมูลใดๆ สามารถติดต่อมายังฝ่าย 

นกัลงทุนสมัพนัธท์ี ่

ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์ : โทรศพัท์  :+ 66 (0) 2 273 8615 ต่อ 1513 

E-mail: ir@vgi.co.th 

Website: http://www.vgi.co.th 

นโยบายเปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญัต่อสาธารณชน  

บรษิทัฯ มนีโยบายเปิดเผยสารสนเทศทีส่าํคญัต่อสาธารณชน อาทเิช่น วตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ ฐานะการเงนิและผล

การดําเนินงานของบรษิัทฯ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกจิ รายชื่อและประวตัิของคณะกรรมการบรษิัทและ

ผู้บรหิาร ปจัจยัและนโยบายเกี่ยวกบัการจดัการความเสีย่งที่สามารถคาดการณ์ได้ ทัง้ที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานและ

การเงนิ คู่มอืการกํากบัดูแลกจิการและจรยิธรรมทางธุรกจิ หน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในการรายงานทางการเงนิ และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจน

การเปิดเผยในรายงานประจําปีเกี่ยวกับจํานวนครัง้ที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัเป็น

รายบุคคล ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสนิใจลงทุนของผู้ถือหุ้นตาม

ประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบับรษิทั รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ แบบแสดง

รายการขอ้มูลประจําปี (แบบ  56-1)  รายงานประจําปี  รายงานความยัง่ยนื (Sustainability Report)  และมาตรการ

ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิัทฯ เพื่อใหน้ักลงทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทีเ่ป็นผู้ถอืหุน้และผูท้ีส่นใจจะถอืหุ้นใน

อนาคตไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน ผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัมเีจตนารมณ์และความมุง่มัน่ทีจ่ะสง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ เป็นองคก์รชัน้นําทีม่ปีระสทิธภิาพของประเทศ

ทีเ่ป็นผูใ้นธุรกจิสื่อโฆษณาที่มอียู่ในวถิกีารดําเนินชวีติทีโ่ดดเด่น ดว้ยเทคโนโลยทีนัสมยัและตอบสนองความต้องการ

ของลกูคา้ทุกกลุ่ม โดยตัง้มัน่อยู่บนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม และไดร้บัการยอมรบั

ในระดบัสากลว่าเป็นบริษัทฯ ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจที่มีความ

หลากหลายดว้ยการบรหิารจดัการทีแ่ขง็แกร่ง และดว้ยบุคลากรทีล่ว้นแต่มคีวามสามารถและมสี่วนร่วมในการกําหนด

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธ ์คณะกรรมการบรษิทัต้องมภีาวะผูนํ้า วสิยัทศัน์ มอีสิระในการตดัสนิใจ และรบัผดิชอบ

ตามหน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลกจิการใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม โดยหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้

http://www.vgi.co.th/
http://www.vgi.co.th/
mailto:ir@vgi.co.th
http://www.vgi.co.th/
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ของบรษิทัฯ ทีจ่ะกาํกบัดแูลการบรหิารงานของฝา่ยบรหิาร ซึง่มกีารแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการบรษิทัและฝา่ย

บรหิารไวอ้ย่างชดัเจน 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ม ีความรู้ที่หลากหลายทัง้ด้านการบรหิารธุรกจิ วศิวกรรม 

การตลาด การบญัช ีและการตรวจสอบ รวมทัง้มปีระสบการณ์ดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมสือ่โฆษณา และคุณสมบตัิ

ตามทีก่ําหนดโดยกฎหมายและระบุไว้ในคู่มอืฯ น้ี ในจํานวนที่เหมาะสมกบัขนาดและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิของ

บรษิทัฯ ซึง่ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่เกนิ 12 ท่าน และเป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 1/3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการทุกคนจะวนิิจฉัย แสดงความคดิเหน็และออกเสยีงในกจิการที่คณะกรรมการมี

อํานาจตดัสนิใจอย่างเป็นอสิระ ปราศจากภาวะกดดนั เพื่อกํากบัดูแลใหก้ารดําเนินงานของฝ่ายบรหิารเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ ถูกตอ้ง โปร่งใส และปกป้องผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

อาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

1. ปฏบิตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นด้วย

ความซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงั เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั 

2. กําหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และทศิทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากบัดูแลให้ฝ่ายบรหิารดําเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อสรา้งคุณค่าและเพิม่มูลค่าสงูสุดให้แก่

บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้อย่างยัง่ยนื โดยใหพ้จิารณา ทบทวน และอนุมตัวิสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์และเป้าหมายของ

บรษิัทฯ เป็นประจําทุกปี ทัง้ (1) ระยะสัน้ 1 ปี และ (2) ระยะกลางถึงระยะยาวสําหรบั 3-5 ปี โดยคํานึงถึง

สภาพแวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงปจัจยัต่างๆ ซึง่รวมถงึนวตักรรมและเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 

3. กําหนดแผนงาน งบประมาณและตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานประจําปีของบรษิัทฯ ควบคุมกํากบัดูแล (Monitoring 

and Supervision) การบรหิารและจดัการของฝ่ายบรหิาร รวมทัง้ผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของ

บรษิทัฯ เทยีบกบัแผนงานและงบประมาณ และพจิารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี 

4. กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงาน ผ่านการจดัให้มรีะบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนที่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

5. ดาํเนินการใหฝ้า่ยบรหิารจดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได ้รวมถงึตดิตาม

ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนจดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ

เหมาะสม  

6. พจิารณาอนุมตักิารได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ การลงทุนในธุรกจิใหม่ และการดําเนินการใดๆ ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ 

7. พจิารณา และ/หรือ ให้ความเหน็ต่อรายการที่เกี่ยวโยงกนั และ/หรือ การเข้าทํารายการ (ในกรณีที่ขนาดของ

รายการไม่จําเป็นต้องพจิารณาอนุมตัโิดยทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้) ของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ 

8. ดแูลไม่ใหเ้กดิปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 
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9. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหผู้ถ้อืหุน้ 

10. พจิารณาเรื่องต่างๆ โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัฯ อย่างเป็นธรรม 

โดยกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีในสญัญาทีท่าํกบับรษิทัฯ หรอืถอืหุน้เพิม่ขึน้

หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ทัง้น้ี สาํหรบัรายการทีท่ํากบักรรมการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืมี

สว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย กรรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยีไม่

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิารทาํรายการในเรื่องนัน้ 

11. กาํกบัดแูลกจิการอย่างมจีรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ รวมถงึสง่เสรมิการสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหพ้นกังาน

ทุกระดบัชัน้ยึดมัน่และปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจรยิธรรม และทบทวนคู่มือการกํากบัดูแลกิจการและ

จรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นประจาํทุกปี และประเมนิผลการปฏบิตัติามคู่มอืดงักล่าวเป็นประจําอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ 

12. รายงานความรบัผดิชอบของตนในการจดัทาํรายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชไีวใ้น

รายงานประจําปีและครอบคลุมในเรื่องสําคญัๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบตัิที่ดีสําหรบักรรมการบริษัทจด

ทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลที่สําคญัต่างๆ อย่างถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา โดยให้

เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

13. มอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได ้

การมอบอํานาจแก่กรรมการดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอํานาจหรอืการมอบอํานาจช่วงทีท่ําใหก้รรมการหรอื

ผู้รบัมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง มสี่วนได้เสยี หรอืมี

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

14. แต่งตัง้กรรมการชุดย่อยเพื่อชว่ยดแูลระบบบรหิารและระบบควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่าํหนดไว ้และ

กําหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานประจําปี รวมทัง้ทบทวนหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

15. พจิารณามอบหมายอํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการบรหิารงานใหแ้ก่ฝ่ายบรหิาร เพื่อแบ่งแยกบทบาท

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษิทัและฝา่ยบรหิารอย่างชดัเจน ตลอดจนกาํกบัดแูลและตดิตามให้

ฝ่ายบรหิารดําเนินการและปฏบิตัหิน้าที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย  และทบทวนการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ดงักล่าว

รวมถงึประเมนิผลงานของฝา่ยบรหิารอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อรกัษาความสมดุลในการบรหิารจดัการ เสรมิสรา้งความ

เป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่และเพิม่ประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน 

16. แต่งตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษา (Advisory Board) ซึง่จะประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิ มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในเรื่อง

ต่างๆ เพื่อใหค้าํปรกึษาและคาํแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ในเรื่องเกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อย่างไรกต็าม 

ความเหน็หรอืคาํแนะนําโดยคณะกรรมการทีป่รกึษานัน้  เป็นการใหค้วามเหน็และคําแนะนําจากบุคคลซึง่มไิดเ้ป็น

ฝ่ายบรหิารจดัการของบริษัทฯ  ซึ่งจะทําให้บรษิัทฯ  ได้ประโยชน์จากมุมมองเพิ่มเติมของบุคคลภายนอก  โดย

คาํปรกึษา ความเหน็ หรอืคาํแนะนําดงักล่าวนัน้ จะไม่มผีลผกูพนัทางกฎหมายต่อบรษิทัฯ 

17. จดัทําและทบทวนแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อกําหนดกระบวนการสบืทอดตําแหน่งของ

ผูบ้รหิารระดบัสงู 
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18. จดัใหม้เีลขานุการบรษิทัเพื่อดแูลใหค้ณะกรรมการและบรษิทัฯ ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั

ทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ 

19. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี ทัง้ในรูปแบบของการประเมินทัง้คณะ และเป็น

รายบุคคล เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการทบทวนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนทบทวนหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกปี 

สาํหรบัประธานกรรมการ ในฐานะผูนํ้าของคณะกรรมการบรษิทั และรองประธานกรรมการ มบีทบาทและหน้าทีด่งัน้ี 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

1. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุ ดย่ อย ให้ เ ป็ นไปอย่ างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานที่

กําหนดไว ้ตลอดจนดูแลใหม้ัน่ใจว่ากรรมการทุกคนมี

ส่วนร่วมในการส่งเสรมิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรม 

และการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการเรียก

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหป้ระธานกรรมการหรอื

ผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสอืเชญิประชุมไป

ยงักรรมการของบรษิทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ

บรษิัทแต่ละครัง้ โดยใหส้่งคําบอกกล่าวเรยีกประชุม

ถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนั

ประชุม เว้นแต่กรณีจําเป็นเร่งด่วน โดยในหนังสือ

เชญิประชุมนัน้ ใหร้ะบุสถานที ่วนัเวลา และเรื่องทีจ่ะ

ประชุม นอกจากน้ี ประธานกรรมการต้องจดัสรรเวลา

ในการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายบริหาร

สามารถชีแ้จงรายละเอยีดได้อย่างครบถ้วน และให้

กรรมการสามารถอภิปรายประเด็นสําคัญได้อย่าง

รอบคอบ ตลอดจนใช้ดุลยพนิิจในการตัดสนิใจได้

อย่างอสิระ 

3. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ

เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียง

เท่ากนัในทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

4. เป็นประธานในการประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ และ

ควบคุมให้การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

บรษิทัฯ และระเบยีบวาระการประชุมทีก่าํหนดไว ้

5. ปฏิบัติห น้าที่อื่ น ใดตามที่กฎหมายกําหนดไว้

โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการเมื่อประธาน

กรรมการไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

2. ปฏิบัติหน้าที่หรือดําเนินการอื่นใดตามที่ประธาน

กรรมการ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

3. ปฏิบัติการใดๆ ตามที่กําหนดโดยกฎหมายหรือ

กฎระเบยีบของหน่วยงานราชการ 
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การจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิัทได้จดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการบรหิาร เพื่อช่วยดูแลระบบการบรหิารและดําเนิน

กจิการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้มกีารพจิารณากลัน่กรองการดําเนินงานที่สําคญัก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั  

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเพยีงพอของงบประมาณบุคลากรและพจิารณาความเป็น

อสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจา้ง บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝี่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้น้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง เพยีงพอ เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

 ความเหน็เกีย่วกบัความพอเพยีงของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

 ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
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 รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถทีจ่ะปรกึษาหารอืทีป่รกึษาอสิระไดต้ามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

9. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) ครัง้ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบรษิทัทีค่วรจะเป็นเมื่อพจิารณาตามขนาดและกลยุทธท์างธุรกจิของบรษิทัฯ เปรยีบเทยีบกบัขนาด

และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัในปจัจุบนั รวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระของกรรมการอสิระแต่ละคน 

เพื่อปรบัเปลีย่นองคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องบรษิทัฯ 

2. กาํหนดวธิกีารสรรหาบุคคลเพื่อดาํรงตําแหน่งกรรมการ โดยพจิารณาจาก 

 คุณสมบตัิของกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของบรษิัทฯ และเป็นไปตามโครงสร้าง 

ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทักาํหนดไว ้

 ความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ การอุทศิเวลาของกรรมการ รวมถงึคุณสมบตัติาม

กฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางราชการ 

3. สรรหาผูม้าดาํรงตําแหน่งกรรมการทีม่คุีณสมบตัสิอดคลอ้งกบัเกณฑค์ุณสมบตัทิีก่าํหนดไว ้

 ในกรณีทีก่รรมการตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบและนําเสนอ

ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 

 ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตําแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตําแหน่งตามวาระ) เพื่อให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการใหม่แทนตําแหน่งกรรมการทีว่่างลง 

 ในกรณีที่ต้องแต่งตัง้กรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกบัโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบและนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 

4. พจิารณาโครงสรา้ง จํานวน รูปแบบ และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวั

เงนิ ทีเ่หมาะสม ใหแ้ก่ ประธานกรรมการ กรรมการบรษิทั และสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความ

เหมาะสมของหลกัเกณฑท์ีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นทีอ่ยู่

ในอุตสาหกรรมเดียวกนักับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market 

Capitalization) ใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ เพื่อจูงใจและรกัษาไวซ้ึง่กรรมการทีม่คีุณประโยชน์กบับรษิทัฯ และนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหค้วามเหน็ชอบและนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
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5. พจิารณาเกณฑใ์นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ และ

นําเสนอผลการประเมนิตามเกณฑน์ัน้ๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ตลอดจนนําเสนอจํานวน

และรปูแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่ทีส่อดคลอ้งกบัผลการ

ประเมนิการปฏบิตังิานเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

6. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ

หลกัทรพัยอ์ื่น ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจใหก้รรมการและพนักงานปฏบิตัิหน้าทีเ่พื่อให้เกดิการ

สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว และเพื่อสามารถรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพไดอ้ย่างแทจ้รงิภายใต้เกณฑ์

ทีเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ 

7. รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

8. ปฏบิตักิารอื่นใดในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

และปฏบิตักิารใดๆ ตามทีก่าํหนดโดยกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

1. พจิารณา กาํหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดูแลกจิการและจรยิธรรมธุรกจิในลกัษณะทีส่อดคลอ้ง

กบัแนวปฏบิตัขิองหน่วยงานกาํกบัดแูลและมาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

ตลอดจนกาํกบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธุรกจิดงักล่าว 

2. พจิารณา กําหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม (Corporate 

Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิตลอดจนกํากบัดูแลใหม้กีาร

ปฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มดงักล่าว 

3. พจิารณา กําหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัการต่อต้านทุจรติและติดสนิบน (Anti-

Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  ตลอดจนกํากบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและ

แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นทุจรติและตดิสนิบนดงักล่าว 

4. รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลประจําปี และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการ

บรษิทั 

6. แต่งตัง้คณะทาํงาน เพื่อช่วยเหลอืการปฏบิตังิานต่างๆ ของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล ตลอดจนแต่งตัง้ทีป่รกึษา

อิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คําปรึกษาและให้คําแนะนํา ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

7. ปฏบิตัิหน้าทีห่รอืดําเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย และปฏบิตักิารใดๆ ตามทีก่ําหนดโดย

กฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 
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หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร  

1. กาํหนดนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ ์และโครงสรา้งการบรหิารงานในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งและ

เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกจิและการแขง่ขนั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

เหน็ชอบ 

3. กํากบัดูแล ตรวจสอบ  และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางและ

เป้าหมายการดาํเนินงาน ตลอดจนแผนธุรกจิและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัไิว ้เป็นประจําทุกเดอืน เพื่อใหม้ัน่ใจว่า

การดําเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และรายงานผลการดําเนินงานดงักล่าวต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

4. พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํสญัญา และ/หรอื ธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการดําเนินธุรกจิปกตหิรอืสนับสนุนธุรกจิปกติ

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ภายใต้นโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง (เช่น การซือ้ขาย การลงทุนหรอืร่วมลงทุนกบับุคคลอื่น 

การจําหน่ายเงนิลงทุน เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานตามวตัถุประสงค์ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย) ภายใน

วงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

5. พจิารณาอนุมตักิารกูย้มืเงนิ และการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มื ตลอดจนการจาํนํา จาํนอง ก่อ

ภาระผูกพนั หรอืเขา้เป็นผูค้ํ้าประกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ภายในวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บรษิทั 

6. พจิารณาอนุมตัธิุรกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็น 

(1) รายการธุรกจิปกตแิละมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป หรอื (2) รายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิีม่เีงื่อนไขทางการคา้

โดยทัว่ไป ซึง่มค่ีาตอบแทนทีส่ามารถคาํนวณได ้ภายในวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

7. พจิารณาอนุมตักิารตดิต่อ ดาํเนินการจดทะเบยีนกบัหน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานกํากบัดูแลธุรกจิของบรษิทัฯ 

ตลอดจนการชาํระเงนิ ซึง่บรษิทัฯ มหีน้าทีต่้องชําระตามกฎหมาย ซึง่รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพยีงค่าธรรมเนียม และ/

หรอื ภาษอีากรในนามของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 

8. บรหิารความเสีย่งในภาพรวมทัง้องคก์ร ประเมนิความเสีย่งและวางรูปแบบโครงสรา้งการบรหิาร ความเสีย่งของ

องคก์ร ตดิตามและควบคุมความเสีย่งหลกัและปจัจยัต่างๆ ทีอ่าจจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อบรษิทัฯ และ

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

9. พจิารณาอนุมตักิารเปิด/ปิดบญัชบีญัชธีนาคาร และการใชบ้รกิารต่างๆ ของธนาคารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้กําหนดผูม้ี

อาํนาจสัง่จ่ายสาํหรบับญัชธีนาคารของบรษิทัฯ 

10. พจิารณาอนุมตัิ ดําเนินการ กํากบัดูแลเกี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิปกติของบรษิทัฯ หรอืการดําเนินงานตามปกติ

ประจาํวนัของบรษิทัฯ ซึง่เรื่องดงักล่าวรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง นโยบายอตัราค่าตอบแทน โครงสรา้งเงนิเดอืนของ

พนกังาน ค่าใชจ้่ายตามปกตขิองบรษิทัฯ คดคีวามทีบ่รษิทัฟ้องรอ้งหรอืทีบ่รษิทัฯ ถูกฟ้อง 
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11. พิจารณากลัน่กรองโครงการ สญัญา ธุรกรรม และ/หรือ การดําเนินการใดๆ ในส่วนที่เกินอํานาจของคณะ

กรรมการบรหิาร เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาอนุมตั ิยกเวน้ เรื่องดงักล่าวอยู่ภายใต้ความ

รบัผดิชอบ และ/หรอื อาํนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบรษิทัฯ ทีจ่ะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองและนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง 

12. พจิารณาอนุมตักิารปฏบิตัแิละดาํเนินการตามโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั

แลว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึความคบืหน้าของโครงการ 

13. พจิารณาอนุมตัวิ่าจา้งทีป่รกึษาในการดาํเนินการตามโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการดําเนินธุรกจิ

ปกตหิรอืสนบัสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

14. พจิารณาอนุมตัิหรือรบัทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจําเป็นหรือ

สมควรที่เป็นการเร่งด่วนต้องแก้ปญัหา ซึ่งหากไม่ดําเนินการแล้วจะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ และ

รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบโดยเรว็ 

15. มอีํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอํานาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอีํานาจตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร

เหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน 

เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจหรอืการมอบอาํนาจนัน้ๆ ไดต้ามสมควร 

16. พจิารณาอนุมตัเิรื่องอื่นใดและดาํเนินการต่างๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นครัง้คราว 

17. แต่งตัง้คณะทาํงาน เพื่อช่วยเหลอืการปฏบิตัิงานต่าง  ๆ ของคณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนแต่งตัง้ทีป่รกึษา

อิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คําปรึกษาและคําแนะนํา ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบรหิาร 

18. ดําเนินการอื่น  ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย  และปฏิบตัิการใด  ๆ ตามที่กําหนดโดยกฎหมายหรือ

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 

การแยกตาํแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีก่าํกบัดแูล และความโปร่งใสของการดาํเนินงานภายใน รวมทัง้เพื่อมใิหบุ้คคลใดบุคคล

หน่ึงมีอํานาจโดยไม่จํากดั บริษัทฯ จึงได้แยกหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทัง้บุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการ และกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ

ผูอ้าํนวยการใหญ่มดีงัน้ี 

1. ดแูล บรหิาร ดาํเนินงาน และปฏบิตังิานประจําตามปกตธิุรกจิ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

วสิยัทศัน์ เป้าหมาย แผนการดาํเนินธุรกจิ และงบประมาณทีก่ําหนดโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื 

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

2. บริหารจดัการการดําเนินงานของบรษิัทให้เป็นไปตามภารกจิหลกั (Mission) ที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทัฯ และกลยุทธใ์นการดําเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง

ตามทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร 
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3. กํากบัดูแลการดําเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบตัิงานอื่น ๆ โดยรวม เพื่อให้

เป็นไปตามนโยบายและแผนการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทีก่ําหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการ

บรหิาร 

4. มีอํานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสําหรับพนักงาน 

บรษิทัฯ ในตําแหน่งทีต่ํ่ากว่ากรรมการบรหิาร โดยสามารถแต่งตัง้ผูร้บัมอบอาํนาจช่วงใหด้าํเนินการแทนได ้

5. กําหนดบําเหน็จรางวลั ปรบัขึน้เงนิเดอืน ค่าตอบแทน เงนิโบนัสพเิศษ นอกเหนือจากเงนิเดอืนและโบนัสปกติ

ประจาํของพนกังานบรษิทัฯ โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร 

6. เจรจา และเขา้ทําสญัญา และ/หรอื ธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ (เช่น การลงทุนซือ้

เครื่องจกัร และทรพัย์สนิอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท การซื้อ

สนิค้าเข้าคลงัสนิค้า และการขายสนิค้า เป็นต้น) โดยวงเงนิสําหรบัแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน

อาํนาจดาํเนินการทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

7. พจิารณาอนุมตักิารกูย้มืเงนิระหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อย 

8. ออกคาํสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ ภายในบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารดําเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามนโยบาย

และเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ รวมถงึรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร 

9. ปฏบิตัิหน้าทีอ่ื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้มอีํานาจ

ดาํเนินการใดๆ ทีจ่าํเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 

10. มอบหมายใหบุ้คคลคนหน่ึงหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตน โดยการมอบอาํนาจดงักล่าวจะต้อง

ไม่เป็นการมอบอํานาจทีท่ําใหผู้ร้บัมอบอํานาจสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วน

ไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีข่ดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

11. ในกรณีทีก่รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ไม่อยู่ หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องกรรมการผูอ้ํานวยการใหญ่เป็น

ผูร้กัษาการและปฏบิตัหิน้าทีต่่าง ๆ แทนทุกประการ แลว้ใหร้องกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่รายงานหรอืเสนอเรื่อง

ต่าง ๆ ทีต่นไดพ้จิารณาอนุมตัไิปแลว้ต่อกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ในทนัททีีส่ามารถกระทาํได ้

ทัง้น้ี การใชอ้าํนาจของกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ จะตอ้งไม่มลีกัษณะทีท่าํใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สามารถ

อนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง อาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีข่ดัแยง้

กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

อน่ึง ในการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งผู้บรหิารระดบัสูง บรษิัทฯ อาจจะพจิารณาจากพนักงานภายในก่อน 

โดยคาํนึงถงึคุณสมบตัขิองบุคคลดงักล่าวเป็นสาํคญั ทัง้น้ี บุคคลดงักล่าวตอ้งมคีุณสมบตัอิย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

- มคีุณสมบตัคิรบถว้นในการดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 
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- มีวิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการองค์กรขนาดใหญ่ และการบริหารจัดการธุรกิจสื่อโฆษณาหรือธุรกิจที่

เกีย่วขอ้งกบัสือ่โฆษณา 

- มภีาวะผูนํ้า มนุษยสมัพนัธด์ ีมคีวามสามารถตดิต่อประสานงานในระดบัสากลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

การสรรหากรรมการและการปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะทําหน้าทีใ่นการสรรหากรรมการ โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ หรอืเพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ (แลว้แต่กรณี) โดยหลกัเกณฑ์

ในการสรรหากรรมการจะคํานึงถึงโครงสร้างของกรรมการบรษิัท ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จําเป็นและยังขาดอยู่ใน

คณะกรรมการบรษิัท โดยจดัทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนดคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องการสรรหา ทัง้น้ี 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอาจพจิารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ 

จากการแนะนําของกรรมการอื่นในบรษิัทฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของ

บรษิทัฯ การสรรหาโดยทีป่รกึษาภายนอก (Professional Serch Firm) การสรรหาจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director 

Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรอืการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

เหน็สมควร 

ทัง้น้ี เมื่อมกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัใหม้ี

การบรรยายสรุปวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้จดัใหม้เีอกสารสาํหรบักรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้

ใหม่เพื่อประกอบการทําหน้าที ่อนัไดแ้ก่ หนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และรายงานประจําปีเล่มล่าสุด

ของบรษิทัฯ ซึง่เอกสารเหล่าน้ีประกอบดว้ยขอ้มลูทีส่าํคญั ไดแ้ก่ บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

บรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการและคู่มอืจรยิธรรมของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการเขา้รบัการอบรม เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถอย่างต่อเน่ือง 

คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 คณุสมบติัของกรรมการ 

1. มคีุณสมบตัิครบถ้วนในการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัท ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้

ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. เป็นผูท้รงคุณวุฒแิละมคีวามรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายอนัเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

3. มคีวามเป็นอสิระ ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการดว้ยความระมดัระวงั มคีวามซื่อสตัย ์มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรงและ

จติใจทีส่มบรูณ์ สามารถทุ่มเทในการทาํงานใหบ้รษิทัฯ ไดอ้ย่างเตม็ที ่
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4. มปีระวตักิารทํางานทีด่ ีไม่ประกอบกจิการหรอืเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดั

ความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจาํกดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหาชนอื่นทีป่ระกอบกจิการ

อนัมสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ ตลอดจนไดป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

 คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

สาํหรบัการสรรหาบุคคลเพื่อดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระ บุคคลดงักล่าวตอ้งมคีุณสมบตัติามนิยามกรรมการอสิระ

ของบรษิทัฯ ซึ่งมเีกณฑท์ี่เขม้กว่าขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงัต่อไปน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้น้ี ให้นับรวมการถอืหุ้นของผู้ทีเ่กีย่วขอ้งของ

กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจํา หรอืผูม้ี

อํานาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืของผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น บดิา

มารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอื

บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 

ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ 

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงาน 

สอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษา

ทางการเงนิซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วน

ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อื

หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
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8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่นีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่

ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 

ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระแลว้ กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ  

นอกจากจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระแลว้ ตอ้งมคีุณสมบตัเิพิม่เตมิดงัต่อไปน้ี 

1. ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทให้ตดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิัทฯ 

บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิัทย่อยลําดบัเดยีวกนั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของ

บรษิทัฯ  

3. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

4. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี ต้องมกีรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นการสอบทานความ

น่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

5. มคีุณสมบตัอิื่นๆ ครบถว้นตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดแูล 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากขนาดธุรกจิและความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยจะเปรียบเทยีบกบับรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่มมีูลค่าตลาด 

(Market Capitalization) ในขนาดที่ใกลเ้คยีงกบับรษิัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อเสนอต่อที่

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี เพื่อพจิารณาอนุมตัเิป็นประจาํทุกปี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนและรูปแบบการจ่าย

ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ผ่านการ

ประเมนิผลการปฏบิตัิงานผ่านตวัชี้วดัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ผลประกอบการของบรษิัทฯ ผลสําเรจ็ทางธุรกจิ ตลอดจน

เปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อื่นๆ ซึง่อยู่ในธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อนําเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุมตัเิป็นประจาํทุกปี  
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 ตวัช้ีวดั 

ประธานคณะกรรมการบริหาร ความมัง่คัง่ของผูถ้อืหุน้ (Shareholders’ wealth) 

การจดัใหบ้รษิทัมกีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance) 

การจดัใหบ้รษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) 

ความสมัพนัธ์กบัลูกค้า เจ้าของพื้นที่ และคู่ค้าทางธุรกิจ (Relationship 

with customers, landlords and business alliance) 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ผลประกอบการในมุมมองดา้นการเงนิ (Financial) 

ผลตอบรับเทียบกบัสนิค้าและบริการของบริษัทจากมุมมองของลูกค้า 

(Customer) 

การพฒันากระบวนการภายในขององคก์ร (Operational Excellence) 

การพฒันาบุคลากรของบรษิทั (People Development) 

สําหรบัพนักงานผู้บรหิารในตําแหน่งซึ่งตํ่ากว่ากรรมการบรหิาร กรรมการผู้อํานวยการใหญ่จะเป็นผู้พจิารณาความ

เหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการปฏบิตังิานของแต่ละท่าน โดยใชด้ชันีชีว้ดัต่างๆ เป็นตวั

บ่งชี ้ทัง้น้ี การปรบัอตัราเงนิเดอืนประจําปีโดยรวมจะสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิและผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ 

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

การประชมุคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัให้มกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ในแต่ละรอบปีบญัช ีเพื่อรบัทราบและติดตามผลการ

ดําเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระทําหน้าที่ถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานของ

คณะกรรมการบรษิัท  และเพื่อช่วยในการจดัสรรเวลาของกรรมการ บรษิัทฯ ได้จดัทํา รวมทัง้แจ้งตารางกําหนดวนั

ประชุมทัง้ปีใหก้รรมการไดร้บัทราบเป็นการล่วงหน้า และเพื่อใหก้รรมการมเีวลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการประชุม และ

เพื่อให้มขีอ้มูลเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของกรรมการ บรษิัทฯ ได้จดัใหม้กีารจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่

กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม 

สําหรบัคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ นัน้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยในแต่ละปีดงัต่อไปน้ี และอาจ

พจิารณาเพิม่เตมิไดต้ามความเหมาะสม 

คณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนการประชมุอยา่งน้อยต่อปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ (เป็นประจาํทุกเดอืน) 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 2 ครัง้ 

นอกจากน้ี กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารยงัสามารถประชุมกนัเองไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ี เพื่อเปิดโอกาสใหก้รรมการ

ทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารสามารถอภปิรายปญัหาต่างๆ ทีอ่ยู่ในความสนใจร่วมกนั โดยไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืฝ่าย

บรหิารเขา้ร่วมประชุม 
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อน่ึง ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัฯ มนีโยบายกําหนดจํานวนองคป์ระชุมขัน้ตํ่า ณ ขณะลงมตใินทีป่ระชุม

ว่าตอ้งมกีรรมการอยูไ่ม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการแบบทัง้คณะและแบบรายบุคคลเป็น

ประจําทุกปี ซึง่หวัขอ้ในการประเมนิจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น (ก) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ (ข) 

บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (ค) การประชุมคณะกรรมการ (ง) การทําหน้าทีข่องกรรมการ 

(จ) ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ (ฉ) การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร (ช) การปฏบิตัหิน้าที่

ในการดูแลบรหิารกจิการของบรษิัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหุน้ และ (ซ) การจดัสรรเวลาและการเตรยีมความ

พร้อมเพื่อการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัท ทัง้น้ี เพื่อใหม้กีารทบทวนผลงาน ปญัหา และอุปสรรคต่างๆ และ

สามารถปรบัปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากการประเมินผลการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชุดย่อย อนัได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรรษทัภบิาล จะจดั

ใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นประจาํทุกปี และมนํีาผลการประเมนิแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

นโยบายการไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

เพื่อใหก้รรมการสามารถอุทศิเวลาและความพยายามในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทัได้

กาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละคนจะดาํรงตําแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั 

สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดว่าไม่ควรดาํรงตาํแหน่งในบรษิทัอื่นนอกเหนือจากบรษิทัในกลุ่ม

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีได้รบัความ

เหน็ชอบจากประธานคณะกรรมการบรหิาร แต่ทัง้น้ี การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นนอกกลุ่มบรษิทัฯ และ/หรอื 

บรษิทัร่วมของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทัฯ ไม่ควรเกนิ 5 บรษิทั  

แผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

บรษิทัฯ มกีารดําเนินการจดัทําแผนสบืทอดตําแหน่ง (Sucession Plan) สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อ (1) ทดแทนบุคลากรในตําแหน่งสาํคญั สําหรบัการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง (2) เพื่อตอบสนองแผนการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิัทฯ ในการวางแผนและเตรยีมความพรอ้มของกําลงัคน และ (3) เพื่อเพิม่โอกาสความก้าวหน้าในสาย

อาชพี รวมทัง้เป็นการสร้างกําลงัใจในการทํางาน เน่ืองจากเป็นการสรรหาบุคลากรภายในองคก์รเป็นลําดบัแรก ทัง้น้ี 

บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาตําแหน่งทีส่าํคญัทีจ่าํตอ้งมแีผนสบืทอดตําแหน่ง (Sucession Plan) ซึง่ในการคดัเลอืกบุคคลทีค่วร

ได้รบัการพจิารณาเพื่อสบืทอดตําแหน่ง จะพิจารณาจากหลากหลายปจัจยั เช่น อายุ ประสบการณ์ทํางาน ผลการ

ปฏบิตังิานทีผ่่านมา เป็นตน้ 
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การจดัทาํรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทัฯ กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จดัสง่แบบแจง้รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนและบุคคลทีม่คีวาม

เกีย่วขอ้งใหก้บับรษิทัฯ เพื่อป้องกนัรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และเพื่อใหเ้ป็นไป

ตามกฎเกณฑแ์ละประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. จดัสง่แบบแจง้รายงานครัง้แรก เมื่อเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารเขา้ใหม่ของบรษิทัฯ 

2. จดัสง่แบบแจง้รายงาน เพื่อปรบัปรุงขอ้มลู ณ วนัเริม่ตน้ปีบญัช ี(1 เมษายนของทุกปี) 

3. จดัส่งแบบแจง้รายงานเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูลสาํคญัทีม่ผีลทําให้เกดิการมสี่วนได้เสยีหรอืความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ระหว่างปีบญัช ี

เลขานุการบรษิทัเป็นผูเ้กบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร  และจดัส่งสาํเนารายงาน

การมสี่วนไดเ้สยีใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัทีบ่รษิัทฯ 

ไดร้บัรายงานนัน้ ทัง้น้ี เพื่อใชใ้นการตรวจสอบและกาํกบัดแูลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัได้กําหนดคุณสมบตัขิองผู้ปฏบิตัิหน้าทีเ่ลขานุการบรษิัท โดยจะต้องจบการศกึษาดา้นกฎหมาย

หรอืบญัช ีและ /หรอื เคยผ่านการอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัแลว้ โดยเลขานุการ

บรษิทัทาํหน้าทีใ่นนามบรษิทัฯ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิัท และการประชุมผู้ถอืหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอับงัคบัของบรษิัทฯ และ

ขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  

2. จดัทาํและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุมกรรมการบรษิทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ 

3. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

4. ให้คําปรกึษาและขอ้เสนอแนะแก่กรรมการเกี่ยวกบัขอ้กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการดํารง

สถานะการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ การกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้ขอ้กฎหมายและระเบยีบ

ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

5. ดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานกํากบัดูแลที่

เกีย่วขอ้ง ตลอดจนหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

6. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด หรอืทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายในและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 การใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่นของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ดงันัน้ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละระเบยีบของ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ 

จงึมนีโยบายกาํหนดหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของกลุ่มบรษิทัฯ ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าวนํา

ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชแ้สวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่นในทางไม่ชอบ 

และหา้มมใิหเ้ปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรอืผู้ทีม่ไิดม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง ก่อนทีจ่ะมกีารเปิดเผยใหป้ระชาชน

ทราบโดยทัว่ถงึกนัผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ (โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่3 จรยิธรรมธุรกจิ นโยบายและแนว

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายใน) 

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝา่ย กลุ่มบรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบายสาํคญัทีจ่ะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว จึงกําหนดเป็นข้อปฏิบัติสําหรับกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานของกลุ่มบรษิทั ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ จดัทํารายงานการมสี่วนได้เสยีของตนหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งและแจง้ให้

บรษิทัฯ ทราบ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มขีอ้มูลสาํหรบัใชป้ระโยชน์ภายในในการดําเนินการตามขอ้กําหนดเกีย่วกบั

การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

(2) หลกีเลีย่งการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(3) ในกรณีทีจ่าํเป็นตอ้งทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทุกรายการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

ตอ้งนําเสนอและขออนุมตักิารเขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

บรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ )แลว้แต่กรณี(   

(4) ปฏบิตัิตามขัน้ตอนการดําเนินการของบรษิัทฯ เมื่อมรีายการที่เกี่ยวโยงกนั และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่

สาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด 

(5) กําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกนัเสมอืนทํารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s length 

basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่

เหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั 

(6) ผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ไม่สามารถเป็นผูอ้นุมตัหิรอืออกเสยีงลงมตใินเรื่องดงักล่าว 

(7) ในการพจิารณาการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยอาจแต่งตัง้ผูป้ระเมนิอสิระเพื่อทําการ

ประเมนิและเปรยีบเทยีบราคาสาํหรบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีส่าํคญั ทัง้น้ี  เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการทีเ่กีย่วโยง

กนัดงักล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 
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 นโยบายเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ  

เพื่อมใิหเ้กดิรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบัผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ และเพื่อดํารงไวซ้ึง่การ

กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดนโยบายเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของ

บรษิทัฯ ดงัน้ี  

- นโยบายในการทาํธรุกิจใหม่ 

บรษิทัฯ จะต้องนําเสนอรายละเอยีดของแผนการเขา้ทําธุรกจิ (feasibility study) เหล่านัน้ต่อคณะกรรมการ

บรษิทั หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหด้ําเนินการ และจดัใหม้กีารพจิารณาแผนการลงทุนเหล่านัน้ โดย

ตอ้งพจิารณาถงึผลตอบแทนและประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นหลกั อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ 

ไม่มนีโยบายในการเขา้ทาํธุรกจิร่วมกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว เวน้แต่มี

เหตุจําเป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

โดยรวมเป็นหลกั และบรษิทัฯ จะตอ้งดาํเนินการตามประกาศและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํรายการระหว่างกนั 

- นโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษทัทีร่ว่มทุน 

การใหกู้ย้มืไม่ใช่ธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม หากบรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งใหบ้รษิทัทีร่่วมทุนกูย้มืเงนิ 

เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงนิแก่บรษิัทที่ร่วมทุนในลกัษณะเงนิกู้ยมืจากผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ จะให้กู้ตามสดัส่วนการ

ลงทุน เวน้แต่ในกรณีมเีหตุอนัจาํเป็นและสมควรตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะไดพ้จิารณาอนุมตัเิป็นแต่ละกรณีไป 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายในการใหกู้ย้มืแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

และ/หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว หรอืธุรกจิทีบ่รษิทัร่วมทุนกบับุคคลดงักล่าว เวน้แต่เป็นการใหกู้ต้ามสดัส่วนการ

ลงทุน หรอืเป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบับรษิัทฯ หรอืผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นหลกั และบรษิทัฯ จะต้องดําเนินการ

ตามประกาศและกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทํารายการระหว่างกนั รวมถงึหากรายการมขีนาดตํ่ากว่าเกณฑท์ีจ่ะต้อง

เปิดเผย บรษิทัฯ จะรายงานการเขา้ทาํรายการใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบดว้ย  

- นโยบายในการจดัทาํเอกสารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บรษิทัฯ จะจดัทําเอกสารสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามที่กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกําหนด และจดัเกบ็อย่าง

เรยีบรอ้ย  

- นโยบายในการทาํรายการเกีย่วโยงทีมี่ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัทีวิ่ญ�ชูนพึงกระทาํ

กบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 

คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตันิโยบายในหลกัการเกีย่วกบัขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้ทัว่ไปในการ

ทําธุรกรรมระหว่างบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย กบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) สาํหรบั

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป และ/หรอื เป็นไปตามราคาตลาด ใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติาม

ประกาศและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํรายการระหว่างกนั 
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การควบคมุภายใน (Internal Control) และการบริหารจดัการความเส่ียง 

การมรีะบบควบคุมภายในทีด่จีะทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างบรรลุตามวตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะเรื่อง

ทีเ่กีย่วเน่ืองกบั (1) ประสทิธภิาพและประสทิธผิล (2) ความน่าเชื่อถอืในการรายงานการเงนิและ (3) การปฏบิตัติาม

กฎหมาย ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในเสมอมา ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัท เพื่อกําหนดแนวทางการกํากบัดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายใน โดยการสอบทานต้อง

ครอบคลุมการควบคุมภายในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) การประเมนิความ

เสีย่ง (Risk Management) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล 

(Information & Communication) และระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) เพื่อใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

 การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

โครงสรา้งองค์กรและสภาพแวดลอ้มทีด่เีป็นรากฐานทีส่าํคญัของระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึได้สรา้งสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในทีด่ดี้วยการกําหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ และคุณค่าของ

บรษิัทฯ ไว้อย่างชดัเจน และประกาศให้ผู้บรหิารและพนักงานทราบโดยทัว่กนั เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ

ให้กบัผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน ตลอดจนกําหนดโครงสร้างองคก์รเป็นสายงาน รวมทัง้กําหนดขอบเขตและหน้าที่

ความรบัผดิชอบของแต่ละสายงานไว้อย่างชดัเจน อกีทัง้ยงัมกีารพจิารณาปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัการประกอบธุรกจิ

มากยิ่งขึ้น เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ได้พิจารณาอนุมัติโดย

คณะกรรมการบรษิทั ซึง่จะมกีารวดัผลการดาํเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานและนํามาปรบัปรุง

เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิตามความเหมาะสม  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัทํานโยบายและระเบยีบในการอนุมตัดิา้นการเงนิ การจดัซือ้ และการบรหิาร

ทัว่ไป และคู่มอืการกํากบัดูแลกจิการและจรยิธรรมทางธุรกจิ ตลอดจนคู่มอืพนักงาน รวมทัง้มกีารกําหนดบทลงโทษ

อย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัการทุจรติ ซึง่รวมถึงการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิทัและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมี

การสือ่สารใหพ้นกังานรบัทราบโดยทัว่กนั และเผยแพร่ไวใ้นระบบ Intranet ของบรษิทัฯ  

อน่ึง บรษิทัฯ ยงัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังาน โดยไดจ้ดัใหพ้นกังานไดร้บัการอบรมเป็นประจํา

ทุกปี เพื่อเป็นการเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ รวมทัง้มนีโยบายสนบัสนุนใหผู้บ้รหิารระดบักลางไดม้สีว่นร่วมในการ

วางแผนบรกิารจดัการของบรษิทัฯ เพื่อใหพ้นกังานไดม้สีว่นร่วมและเป็นการเสรมิสรา้งความพงึพอใจในการทาํงาน 

 การประเมินความเส่ียง (Risk Management) 

การบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหน่ึงของการจดัทาํแผนธุรกจิ (Business Plan) ประจําปี เพื่อใหก้ารกําหนด

แนวทางการจดัการความเสี่ยงนัน้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้น้ี 

ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนในบรษิทัฯ เป็นเจา้ของความเสีย่ง มหีน้าทีใ่นการประเมนิความเสีย่งของแต่ละหน่วยงาน 

และกระบวนการประเมนิประสทิธภิาพของมาตรการควบคุมทีม่อียู่ บรษิทัฯ จงึมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งต่างๆ ซึง่

ไดม้กีารระบุ วเิคราะหแ์ละประเมนิถงึปจัจยัต่างๆ ทัง้ภายนอกและภายใน รวมทัง้ปจัจยัทีจ่ะก่อใหเ้กดิการทุจรติ ทีอ่าจ

สง่ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ เพื่อนํามาพจิารณากําหนดมาตรการเพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้

ใหเ้หลอือยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมและยอมรบัได ้ รวมทัง้มกีารตดิตามความเปลีย่นแปลงของปจัจยัด้านต่างๆ ทีจ่ะส่งผล
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กระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ อย่างสมํ่าเสมอ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ การเตบิโตของอุตสาหกรรม เป็น

ต้น ทัง้น้ี ได้มกีารถ่ายทอดมาตรการเพื่อลดความเสีย่งต่อพนักงานที่เกีย่วขอ้งในทุกระดบั เพื่อให้มกีารรบัทราบและ

ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั โดยไดก้ําหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นหน้าทีข่องพนักงานทุก

คน ในการบรหิารความเสีย่ง บรษิทัฯ ไดนํ้าหลกัการบรหิารความเสีย่งตามแนวทางของ COSO (The Committee of 

Sponsoring Organization of Tradeway Commission) มาใช ้เพื่อประเมนิและจดัทําแผนการบรหิารความเสีย่งของ

บรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารมหีน้าทีบ่รหิารความเสีย่งในภาพรวมทัง้องคก์ร 

ประเมนิความเสีย่งและวางรปูแบบโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร โดยคณะกรรมการบรหิารจะรายงานผล

การบรหิารความเสีย่งประจําปีใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ เพื่อใชเ้ป็นองคป์ระกอบหน่ึงใน

การพจิารณากาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมฝีา่ยตรวจสอบภายในทีท่ําหน้าทีใ่น

การสอบทานกระบวนการบรหิารความเสีย่ง และประเมนิความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็น

อสิระ  

 การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

บรษิทัฯ มกีารกําหนดนโยบาย คู่มอื และวธิปีฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้มกีารควบคุมทีท่ําให้

มัน่ใจได้ว่านโยบายที่ฝ่ายบริหารได้กําหนดไว้ได้รบัการตอบสนองและปฏิบตัิตามจากทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งแนวทาง

ดงักล่าวมกีารกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละวงเงนิอาํนาจอนุมตัขิองฝา่ยบรหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน (ก) หน้าทีอ่นุมตัซิือ้ (ข) หน้าทีบ่นัทกึรายการทางบญัช ีและ 

(ค) หน้าที่ในการดูแลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ ออกจากกนัอย่างชดัเจน เพื่อให้สามารถดูแลตรวจสอบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

อกีทัง้ยงัมหีลกัเกณฑ์และกรอบการปฏบิตัทิี่รดักุมในการทําธุรกรรมกบัผู้ถอืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้ที่

เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมถงึมกีารกาํหนดนโยบาย ระเบยีบ และกรอบการปฏบิตัใินการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั

ไว้อย่างชดัเจน ซึ่งสอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด และบรษิทัฯ ไดร้ะบุข ัน้ตอนและผูม้อีาํนาจอนุมตัธิุรกรรม ซึง่ครอบคลุมถงึกรณีทีผู่เ้กีย่วขอ้งนํา

โอกาสหรอืผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวั 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดก้ําหนดใหม้กีารตดิตามดูแลบรหิารจดัการบรษิัทย่อยอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มกีาร

กาํหนดทศิทางใหบุ้คคลทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยถอืปฏบิตั ิเพื่อใหก้ารดําเนินงานของ

บรษิทัย่อยเป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทัฯ วางไว ้ตลอดจนมกีารกําหนดนโยบายการตรวจสอบตดิตามการดําเนินงาน

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

หลกัการประการหน่ึงของการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมัดระวงัคือ การตัดสนิใจบนพื้นฐานข้อมูลที่มี

คุณภาพและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมกีารจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศใหค้รอบคลุมการปฏบิตังิาน 

ทัง้ในระดบัองคก์ร ระดบัการรายงานทางการเงนิ ระดบัหน่วยปฏบิตักิาร และระดบัการปฏบิตัติามนโยบาย และระเบยีบ

ปฏิบตัิต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ได้รบัทราบข้อมูลสําคญัอย่างถูกต้องแม่นยํา 

ครบถว้น และภายในเวลาเหมาะสม นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ชี่องทางทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถตดิต่อหรอื

ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปญัหาต่อคณะกรรมการบรษิัทได้โดยตรง โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ทางจดหมาย

อเิลก็ทรอนิกสข์องฝ่ายเลขานุการบรษิทัที ่CompanySecretary@vgi.co.th หรอืเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที ่
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internalaudit@vgi.co.th หรอืทางไปรษณียไ์ปยงัฝ่ายเลขานุการบรษิทัหรอืฝ่ายตรวจสอบภายในตามทีอ่ยู่ของบรษิทัฯ 

และเบาะแสการกระทําที่อาจทําให้สงสยัได้ว่าเป็นการทุจรติคอร์รปัชัน่ ผ่านช่องทางรบัแจ้งเหตุหรอืเบาะแสการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ ที ่VGI_CAC@vgi.co.th 

 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บรษิัทฯ ได้ติดตามการปฏบิตัิตามเป้าหมายที่วางไว้ และความน่าเชื่อถือภายในของบรษิัทฯ และมกีาร

ปรบัปรุงแกไ้ขอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เช่น คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

เพื่อพจิารณาผลการดาํเนินงานเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีก่าํหนด นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทีข่ ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าทีส่อบทานและประเมนิระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะการ

ปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในมคีวามเพยีงพอและมปีระสทิธผิล โดย

รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระในการดําเนินงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างแท้จรงิ ทัง้น้ี หากมกีารตรวจพบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสาํคญั ผู้ที่เกี่ยวขอ้งจะต้อง

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชีแ้จงสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข อกีทัง้

บรษิทัฯ ยงัไดก้าํหนดใหม้กีารตดิตามความคบืหน้าในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอื

คณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 
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ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝา่ยตรวจสอบภายในทาํหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิขอ้มลูทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูทางการเงนิ และไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่าง

สมํ่าเสมอ รวมทัง้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ ขององค์กร โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยัง

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทัง้น้ี เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามระเบียบและข้อบงัคบัของกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งอย่างครบถ้วน มกีารกํากบัดูแล และการควบคุมภายในที่ด ีสามารถบรรลุวตัถุประสงค์การดําเนินงานของ

องคก์ร  

ทัง้น้ี ฝา่ยตรวจสอบภายในเป็นอสิระจากหน่วยงานอื่นๆ ในบรษิทัฯ และสามารถเขา้ถงึขอ้มูล และทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบ และสามารถเรยีกใหผู้ร้บัการตรวจสอบใหข้อ้มูล และใหค้ําชีแ้จงใน

เรื่องที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบใหท้ําการตรวจสอบได้ โดยจะทําหน้าทีใ่นการตรวจสอบ ตดิตาม 

ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูก้าํหนดบทบาทหน้าที ่นอกจากนัน้ ยงัสนบัสนุนใหห้น่วยงานต่างๆ ในบรษิทัฯ มกีารประเมนิความเสีย่ง

ด้วยตนเอง ทัง้น้ี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

รายงานทางการเงินมคีวามน่าเชื่อถือ การปฏบิตัิงานเป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของทาง

ราชการ หน่วยงานกํากบัดูแล และตามมาตรฐาน นโยบาย แผนงาน ขอ้บงัคบั ระเบยีบคําสัง่ และประกาศต่างๆ ของ

บรษิทัฯ รวมทัง้ ปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และป้องกนัความเสยีหายอนัอาจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ ตลอดจนทําใหเ้กดิ

การถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสมทีจ่ะให้เกดิความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลในการปฏบิตังิานของ

บรษิทัฯ ทีจ่ะบรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้

ฝา่ยตรวจสอบภายในมกีารวางแผนการตรวจสอบภายในประจําปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจดัทํา

แผนการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัการประเมนิความเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบต่อการดําเนินงาน และครอบคลุมกระบวนการ

ดําเนินงานขององค์กร โดยผ่านการอนุมตัิแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทํางานของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ครอบคลุมถงึการทดสอบ สอบทาน และประเมนิความเพยีงพอ และความมปีระสทิธภิาพของระบบ

การควบคุมภายในของบรษิทัฯ รวมทัง้คุณภาพของการปฏบิตังิานในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

• ความเชื่อถอืไดข้องระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏบิตัติามมาตรฐาน และนโยบายดา้นการบญัช ีและ

การเงนิ เพื่อใหข้อ้มลูทางบญัชแีละการเงนิมคีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้แผนการจดัองคก์ร วธิกีาร และมาตรการต่างๆ 

ทีนํ่ามาใชใ้นการป้องกนัทรพัยส์นิใหป้ลอดภยัจากการทุจรติผดิพลาดทัง้ปวง 

• ความเชื่อถอืไดข้องระบบการควบคุมภายในดา้นการบรหิาร และการปฏบิตังิานว่าไดม้กีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบั

นโยบาย แผนงานทีว่างไว ้และเป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัของทางราชการ และ

หน่วยงานกาํกบัดแูล และระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ครอบคลุมกจิกรรมในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การจดัการ การ

ปฏบิตักิาร การจดัหา การตลาด การบรหิาร การเงนิ การบญัช ีและทรพัยากรบุคคล 

• ความเชื่อถอืไดข้องระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศ สอบทานการควบคุมภายในของโครงสรา้งฝ่ายทีดู่แล

ระบบคอมพวิเตอร ์การเขา้สู่ขอ้มูล การเขา้สู่โปรแกรม การประมวลผล การพฒันาระบบ การจดัทําขอ้มูลสาํรอง 

การจดัทําแผนการดําเนินการสํารองกรณีฉุกเฉิน อํานาจการปฏบิตัิงานในระบบ การจดัทําเอกสารจากระบบ 

รวมทัง้การเกบ็รกัษาเอกสาร คู่มอื ตลอดจนผงัระบบงานคอมพวิเตอร ์
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• ความน่าเชื่อถอืของระบบการควบคุมภายในดา้นการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหส้อดคลอ้งและตอบรบักบั

มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ซึง่จะช่วยส่งเสรมิการดําเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม และพฒันา

อย่างยัง่ยนืมากยิง่ขึน้ อนัประกอบไปดว้ยกรอบแนวทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน การจดัการเรื่องรอ้งเรยีน โดยมกีาร

ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อดําเนินการแกไ้ขปญัหาและหาแนวทางป้องกนั เพื่อใหพ้นักงานรวมทัง้ 

ผูม้สี่วนได้เสยีอื่นๆ มชี่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรยีน หรอืเบาะแส ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นช่องทางหน่ึงใน

กระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน โดยไดจ้ดัทาํคู่มอืการรบัเรื่องรอ้งเรยีนสาํหรบัเรื่องรอ้งเรยีนทัว่ไป เรื่องรอ้งเรยีนทีม่ี

ผลกระทบอย่างมนียัสาํคญั และเรื่องรอ้งเรยีนทีอ่าจเกดิจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยฝา่ยตรวจสอบภายในจะมกีาร

ตดิตามความคบืหน้าของการดาํเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สนับสนุนให้บุคลากรมีการพฒันา และอบรมความรู้อย่างต่อเน่ืองทัง้ภายในและ

ภายนอก เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถ และความเชีย่วชาญทางดา้นวชิาชพีตรวจสอบภายใน และทกัษะดา้นอื่นๆ ที่

จาํเป็นในการปฏบิตังิาน 
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สว่นที ่3 

จริยธรรมทางธรุกิจ 

เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้าํหนดขอ้พงึปฏบิตัหิรอืจรยิธรรมทางธุรกจิ

เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัิงาน ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการสาํคญัของการกํากบัดูแลกจิการ ทัง้น้ี เป็นหน้าที่และความ

รบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนทีจ่ะต้องรบัทราบและยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิี่

กาํหนดไวใ้นคู่มอืฉบบัน้ีอย่างเคร่งครดั ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะทาํการทบทวนจรยิธรรมทางธุรกจิเป็นประจาํทุกปี อน่ึง นอกจาก

การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างทีด่แีล้ว กรรมการ ผูบ้รหิาร  และผูบ้งัคบับญัชายงัมหีน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล และ

สง่เสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ระพฤตแิละปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีก่าํหนดดว้ย 

นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีสาํคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียของกลุ่มต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ฯ มีดงัน้ี 

 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัผูถื้อหุ้น 

กลุ่มบรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานดว้ยความรอบคอบ เพื่อมอบผลประโยชน์ในระดบัทีเ่หมาะสมต่อผูถ้อืหุน้อย่าง

ยัง่ยนื ดว้ยผลการดาํเนินงานทีด่อีย่างต่อเน่ือง โดยคํานึงถงึปจัจยัความเสีย่งทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต กลุ่มบรษิทัฯ จะ

ดาํเนินการเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการปกป้องดูแลทรพัยส์นิ และธํารงไว้

ซึง่ความมชีื่อเสยีงของกลุ่มบรษิทัฯ  

 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัลูกค้า 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วามสําคญักบัลูกค้า โดยมุ่งมัน่สร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกค้า ซึ่งจะเป็นส่วน

สาํคญัทีจ่ะทําใหธุ้รกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ประสบความสาํเรจ็ กลุ่มบรษิทัฯ จงึมแีนวปฏบิตัทิีจ่ะนําเสนอและใหบ้รกิารทีม่ี

คุณภาพ ตรงตามหรอืสงูกว่าความคาดหมายของลูกคา้ ในราคาทีเ่ป็นธรรม  โดยพรอ้มทีจ่ะส่งมอบบรกิารอย่างเป็นเลศิ

แก่ลูกค้าของกลุ่มบรษิัทฯ อย่างครบวงจร โดยเน้นที่ความเอาใจใส่ และความรบัผดิชอบ รวมทัง้ให้ขอ้มูลต่างๆ ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อต่างๆ ที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้

ประกอบการตดัสนิใจอย่างดทีี่สุด คุ้มค่าที่สุดก่อนที่จะเลอืกซื้อสื่อในการประชาสมัพนัธ์ และเพื่อป้องกนัไม่ให้ลูกค้า

เขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพ หรอืเงื่อนไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิาร อกีทัง้ยงัมกีารพฒันาคุณภาพและรูปแบบของสนิคา้

และบรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  

กลุ่มบริษัทฯ อาจมอบหมายให้บริษัทที่มีความชํานาญเฉพาะด้านและเป็นที่ยอมรบัในวงการการทําวิจยัเป็น

ผูด้ําเนินการจดัทําวจิยัพฤตกิรรมผู้บรโิภคสื่อโฆษณาต่างๆ ในแง่ของประสทิธภิาพ ความโดดเด่น ความน่าสนใจและ

การมผีลต่อชวีติประจาํวนัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีเ่หน็จากสือ่ประชาสมัพนัธน์ัน้ๆ  

นอกจากน้ี เพื่อรกัษาความสมัพนัธท์ีด่ใีนระยะยาว กลุ่มบรษิทัฯ จะทําการสาํรวจความพงึพอใจของลูกคา้ เพื่อรบั

ฟงัความคดิเหน็หรอืขอ้รอ้งเรยีน และนํามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการบรกิารและบรหิารงานใหด้ขีึน้ และยงัมกีาร

พฒันาบุคลากรทีใ่หบ้รกิารกบัลกูคา้ โดยจดัใหม้กีารอบรมและใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัพนักงานทัง้ก่อนการปฏบิตังิาน

จริง และพัฒนาเพิ่มพูนทกัษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ลูกค้าได้รบัประโยชน์สูงสุดจากการ

ใหบ้รกิาร 
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อน่ึง กลุ่มบรษิัทฯ ยงัมนีโยบายและแนวปฏิบตัิที่จะรกัษาความลบัของลูกค้าและไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของ

ตนเองหรอืบุคคลอื่นใดโดยมชิอบ เว้นแต่เป็นขอ้มูลซึ่งลูกคา้อนุญาตให้เปิดเผย และ/หรอื กลุ่มบรษิัทฯ มหีน้าที่ต้อง

เปิดเผยตามกฎหมาย 

 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัพนักงาน 

กลุ่มบรษิัทฯ เชื่อว่าพนักงานเป็นปจัจยัหลกัและเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่าในการดําเนินธุรกจิ กลุ่มบรษิทัฯ จงึให้

ความสาํคญัต่อพนักงานเป็นอย่างมาก โดยใหค้วามเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดบัโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิเคารพสทิธขิอง

พนักงานตามสทิธิมนุษยชนขัน้พื้นฐานตามหลกัสากลและตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคับต่างๆ รวมทัง้ยังให้

ความสําคัญกบัสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ

พนักงาน ตลอดจนเสรมิสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการทํางานทีด่แีละส่งเสรมิการทํางานเป็นทมี นอกจากน้ี กลุ่ม

บริษัทฯ ยงัได้มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทยีมกนั และให้

ความสําคญัในเรื่องศกัยภาพของพนักงาน จึงมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากร มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ืองทัง้

ภายในและภายนอกองคก์ร รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัดใีนองคก์ร ทัง้ระหว่างพนักงาน

กนัเองและระหว่างพนกังานและผูบ้รหิาร โดยมหีลกัปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

ผลตอบแทนและสวสัดกิาร 

ในการกาํหนดค่าตอบแทนพนักงาน ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว กลุ่มบรษิทัฯ จะพจิารณาจากสภาพและลกัษณะ

ของงาน ผลการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละคน โดยมกีารประเมนิค่างานทุกตําแหน่งงาน การจดัโครงสรา้งระดบังาน 

และจดัทําโครงสรา้งเงนิเดอืน และต้องสอดคล้องกบัผลประกอบการและผลการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ โดยกลุ่ม

บริษัทฯ มหีลกัการในการบรหิารนโยบายผลตอบแทนคอื (1) ต้องมคีวามเป็นธรรมภายในกลุ่มบริษัทฯ (Internal 

Equity) (2) ต้องสามารถแข่งขนัไดก้บัภายนอก (External Competitive) และ (3) ต้องจูงใจพนักงาน (Motivation) 

เหล่าน้ี เพื่อใหพ้นกังานกลุ่มบรษิทัฯ ปฏบิตังิานดว้ยความสขุ 

นอกจากผลตอบแทนขา้งตน้แลว้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัสวสัดกิารใหก้บัพนักงานในกลุ่มบรษิทัฯ เช่น (ก) กองทุน

สาํรองเลีย้งชพีเพื่อเป็นหลกัประกนัทีม่ ัน่คงของพนกังานและครอบครวั (ข) สหกรณ์ออมทรพัยเ์พื่อเป็นทางเลอืกในการ

ออม การลงทุน และใหค้วามช่วยเหลอืดา้นสนิเชื่อใหก้บัพนักงานซึง่เป็นสมาชกิ (ค) สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัเพื่อเป็นการ

ส่งเสรมิให้พนักงานมทีี่อยู่อาศยัเป็นของตนเองอย่างมัน่คง (ง) การประกนัสุขภาพ การประกนัชวีติ และการประกนั

อุบตัเิหตุเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขา้รบัการรกัษาพยาบาล รวมทัง้เป็นการสรา้งความมัน่คงใหก้บัพนักงานและ

ครอบครวั (จ) การตรวจสขุภาพประจาํปี (ช) เงนิช่วยเหลอืในวาระอื่นๆ เป็นตน้ 

การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร 

เน่ืองจากพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคี่าทีจ่ะช่วยผลกัดนัใหก้ลุ่มบรษิัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผน

ธุรกจิทีว่างไว้ได ้กลุ่มบรษิทัฯ จงึกําหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นดา้นการสรรหา และวางแนวทางการ

พฒันาทกัษะและความสามารถ เพื่อรกัษาไวซ้ึ่งพนักงานทีม่คีุณภาพพรอ้มกบัการสรา้งสาํนึกให้พนักงานตระหนักถึง

การเป็นสว่นหน่ึงทีส่าํคญัของบรษิทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
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 การสรรหา 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการพฒันาบุคลากรเริ่มตัง้แต่กระบวนการสรรหา โดยยึดถือหลกัการว่า

กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกพนักงานต้องมคีวามโปร่งใส และดําเนินการดว้ยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม 

(Merit System) โดยจะมีการกําหนดคุณลักษณะของพนักงานจากลักษณะงาน พร้อมทัง้ระบุวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ และขอ้กาํหนดอื่นๆ ของแต่ละตําแหน่งงานอย่างชดัเจน โดยจะคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัทิี่

เหมาะสมตามวิธีการที่กําหนดไว้ เช่น การทดสอบข้อเขยีน การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสมัภาษณ์โดย

ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นต้น เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งพนักงานที่มคีุณสมบตัิตามที่กําหนดไว้ และเหมาะสม

ตามตําแหน่งหน้าที ่

ทัง้น้ี เมื่อมีตําแหน่งงานว่างลงหรือตําแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ้างหรือบรรจุ

พนกังานภายในของกลุ่มบรษิทัฯ ทีม่คีวามสามารถเหมาะสมก่อนการคดัเลอืกจากบุคคลภายนอก ยกเวน้แต่พนักงานที่

มอียู่ในปจัจุบนัไม่เพยีงพอ หรอืเป็นตําแหน่งงานทีต่อ้งการผูม้คีวามชาํนาญเฉพาะดา้น ซึง่ไม่สามารถจะคดัเลอืกไดจ้าก

พนกังานภายใน 

นอกจากน้ี พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เขา้รบัการปฐมนิเทศ เพื่อใหพ้นักงานได้รูจ้กัและรบัทราบถงึวสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ และค่านิยมหลกัของบรษิทัฯ ตลอดจนระเบยีบและแนวปฏบิตักิารบรหิารทรพัยากรบุคคลของกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่มี

สว่นช่วยใหพ้นกังานเขา้ใจบทบาทและหน้าทีข่องตนเองและสามารถปฏบิตังิานไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

 การฝึกอบรมพนกังานและการพฒันาความสามารถ 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วามสําคญัต่อการพฒันาบุคลากรเป็นอย่างยิง่ เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่า บุคลากรคอื

ปจัจยัสาํคญัทีช่่วยใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ก้าวสู่การเป็นผูนํ้าในดา้นการบรหิารจดัการสื่อโฆษณา โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัให้มี

การฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอก โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะพจิารณาหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ควบคู่

กบัผลการประเมนิความสามารถเชงิสมรรถนะ (Competency) ซึง่บรษิทัฯ จดัทาํขึน้พื่อเป็นนโยบายและแนวทางในการ

สนับสนุนการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุถงึวสิยัทศัน์ ภารกจิ และเป้าหมายทีไ่ดม้ี

การกาํหนดไว ้ทัง้น้ี การฝึกอบรมพนกังานแบ่งเป็น 3 หลกัสตูร ดงัน้ี 

(1) หลกัสตูรกลาง (Core Course) คอื หลกัสตูรการฝึกอบรมทีเ่พิม่ความรูท้กัษะ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน

การทาํงาน ตลอดจนถงึการสรา้งทศันคตทิีด่ใีนการทาํงาน  

(2) หลกัสูตรบรหิารจดัการ (Management Course) คอื หลกัสตูรการฝึกอบรมสําหรบัหวัหน้างาน ซึ่ง

เน้ือหาเกีย่วกบับรหิารงาน และการบรหิารผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

(3) หลกัสตูรเฉพาะสายงาน (Functional Course) คอื หลกัสตูรการฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีพ่นักงาน

ปฏบิตัอิยู่ 

การปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทยีมกนั 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตัง้แต่

กระบวนการคัดเลือก การแต่งตัง้ ตลอดจนการเลื่อนตําแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรบัผิดชอบตามความรู้

ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังาน โดยไม่มอีคตหิรอืใชร้ะบบเครอืญาตใินการวดัผลงาน นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ 
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เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัแสดงความคดิเหน็และเสนอแนะแนวทางการปฏบิตังิาน เพื่อสนันสนุนการมสี่วนร่วมใน

การพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนินขององคก์ร  

การสือ่สารขอ้คดิเหน็ของพนกังาน 

เพื่อใหท้ราบถงึความพงึพอใจหรอืความสขุในการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานแต่ละคน กลุ่มบรษิทัฯ ไดก้ําหนดใหม้ี

การสํารวจขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของพนักงานทุกระดบั ซึ่งขอ้มูลที่ได้รบัมานัน้จะสามารถนํามาปรบัปรุง

แกไ้ขขอ้บกพร่องและช่วยพฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการองคก์รและทรพัยากรทัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยาว รวมทัง้ยงัไดก้าํหนดระเบยีบปฏบิตัวิ่าดว้ยการยื่นคาํรอ้งทุกขเ์พื่อใหพ้นักงานไดใ้ชใ้นการยื่นเรื่องราวรอ้งทุกข ์เพื่อ

เป็นแนวทางในการแกไ้ขขอ้คบัขอ้งใจในการทาํงานของพนกังานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม นอกจากน้ี ผูบ้รหิารยงัได้

จดัประชุมร่วมกนักบัพนกังานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างผูบ้รหิารและพนักงาน ซึง่จะ

นําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายการทํางานในทศิทางเดยีวกนัอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยกลุ่มบรษิทัมคีวาม

เชื่อมัน่ว่าการสือ่สารและแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ในการทํางานของพนักงานภายในองคก์รจะนําไปสู่

สมัพนัธภาพทีด่ ี(Good Relationship) ระหว่างพนกังานทุกระดบั 

การสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีนการทาํงาน 

กลุ่มบรษิทัฯ เหน็ความสาํคญัของคุณภาพชวีติทีด่ขีองพนักงาน ซึง่จะช่วยส่งเสรมิใหพ้นักงานทํางานอย่างเตม็ที่

และมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้  กลุ่มบรษิทัฯ จงึเอาใจใส่ดูแลรกัษาสถานทีท่ํางานใหม้คีวามปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ทัง้

ในแง่การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ และเครื่องใชส้าํนกังานทีไ่ดม้าตรฐาน ถูกตอ้งตามหลกัสรรีะ ไม่ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อสุขภาพ 

ไม่ก่อให้เกดิมลพิษ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้เหมาะสม รวมทัง้การรกัษาความสะอาดใน

สถานทีท่าํงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสวสัดภิาพทีด่แีละสุขพลามยัทีส่มบูรณ์ของพนักงาน นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดั

ให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นการดูแลรกัษาและส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างยัง่ยืนให้กบั

พนกังาน และหากมเีหตุการณ์พเิศษทีอ่าจมผีลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของพนกังานเกดิขึน้ กลุ่มบรษิทัฯ กพ็รอ้มทีจ่ะ

ดาํเนินการแกไ้ขสถานการณ์ดงักล่าวโดยทนัท ีรวมถงึการรณรงคแ์ละใหค้วามรูแ้ก่พนกังานในการดแูลและรกัษาสขุภาพ

ใหแ้ขง็แรงดว้ย  

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึการกาํหนดปรมิาณงานในหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัจาํนวนพนกังานทีม่อียู่ 

ดงันัน้ หากจํานวนพนักงานในหน่วยงานใดไม่เพยีงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ กลุ่มบริษัทฯ จะจดัจ้างพนักงานที่

เหมาะสมกบัตําแหน่งงานเพิม่เตมิ เพื่อใหป้รมิาณงานในหน่วยงานสอดคลอ้งกบัจํานวนพนักงานและสรา้งคุณภาพชวีติ

ทีด่ใีนการทาํงานแก่พนกังาน 

การสรา้งระบบบรหิารและการทาํงานร่วมกนัทีด่ ี

กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสําคญัในระบบการทํางานให้มีความต่อเน่ืองตัง้แต่ต้นทางไปยงัปลายทาง และ

ก่อใหเ้กดิผลงานทีม่คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน ขจดัและลดความขดัแยง้ในการทาํงาน จงึไดส้ง่เสรมิใหแ้ต่ละหน่วยงานจดัทํา

คู่มอืระบบการทาํงานร่วมกนั (Operational Manual) เพื่อเป็นระเบยีบวธิปีฏบิตังิานในการตดิต่อประสานงานกนัระหว่าง

หน่วยงานภายในองคก์รและไดม้กีารเผยแพร่ระบบการทํางานร่วมกนัน้ีผ่านระบบ Intranet โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ี

การทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะๆ นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนการสร้างวฒันธรรมและ

บรรยากาศในการทาํงานทีด่ร่ีวมกนั โดยมุ่งเน้นการสรา้งความเป็นกนัเองระหว่างพนกังานและผูบ้รหิาร เพื่อใหพ้นักงาน
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ทุกระดบัสมัผสัไดถ้งึความรูส้กึถงึความเป็นสมาชกิในครอบครวัเดยีวกนั อนัจะทาํใหพ้นกังานมคีวามสขุกายและสขุใจใน

การทาํงาน 

การสรา้งสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน 

กลุ่มบรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของความสมัพนัธท์ีด่ใีนการทํางานร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารและพนักงาน 

ซึง่จะมผีลดต่ีอประสทิธภิาพในการทํางานร่วมกนั ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมนอกเหนือจากภาระหน้าที่

ทางการงานร่วมกนัระหว่างพนักงานและผูบ้รหิารมาอย่างต่อเน่ือง อาทเิช่น งานสงัสรรคว์นัปีใหม่ งานทําบุญร่วมกนั 

งาน Sports & Family Day เป็นต้น ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเชื่อว่ากจิกรรมพนักงานสมัพนัธท์ีก่ลุ่มบรษิทัฯ จดัให้มี

ขึน้มานัน้ จะเป็นปจัจยัสาํคญัประการหน่ึงในการพฒันาความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างพนกังานและผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้กดิความ

เป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนัและเป็นการสนบัสนุนใหเ้กดิความสขุใจในการทาํงาน ซึง่จะนําพาองคก์รไปสูเ่ป้าหมายการทาํงาน

ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

การสรา้งสาํนึกใหพ้นกังานเป็นคนดขีององคก์รและสงัคม 

เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบตัิตามและเพื่อประโยชน์แห่งความมีวินัยอนัดีงามของหมู่คณะ  เมื่อพนักงานผู้ใด

หลกีเลี่ยงหรือฝ่าฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัการทํางานจะถือว่าพนักงานผู้นัน้กระทําผดิ  ซึ่งจะต้องได้รบัการพจิารณาและ

ดําเนินการตามมาตรการแกไ้ขอย่างใดอย่างหน่ึงตามระเบยีบขอ้บงัคบัการทํางานอย่างเหมาะสมแก่กรณี โดยยดึหลกั

ธรรมาภบิาลทีด่ ี (Corporate Governance) ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ กําหนด  ซึง่เป็นกรอบใหผู้บ้รหิารและพนักงานยดึถอืและ

ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าการพฒันาพนักงานใหเ้ป็นคนดแีละคนเก่งนัน้  จะช่วยใหอ้งคก์ร

เจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื และกรอบการปฏบิตัดิงักล่าวจะช่วยยกระดบัคุณภาพของสงัคมโดยรวมไดใ้นทีส่ดุ 

นอกจากน้ี  กลุ่มบรษิทัฯ ประสงคท์ีจ่ะปลูกฝงัวฒันธรรมการดูแลรกัษาสงัคม  ชุมชน และสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ใน

องคก์รดว้ย  ดงันัน้  กลุ่มบรษิทัฯ จงึไดก้ําหนดนโยบายการใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่า และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

เพื่อปลกูฝงัและสรา้งจติสาํนึกใหก้บัพนกังานในการลดการใชพ้ลงังานทีไ่ม่จาํเป็น ตลอดจนการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิห้

เกดิประโยชน์สูงสุด ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ ไดส้นับสนุนและส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกระดบัมสี่วนร่วมในเรื่องดงักล่าวอย่าง

จรงิจงั โดยไดก้าํหนดแนวปฏบิตัต่ิางๆ ไว ้เช่น การลดการใชก้ระดาษดว้ยวธิกีารใชก้ระดาษสองหน้า การลดการใชห้มกึ

พมิพด์ว้ยการลดการพมิพส์ ีการลดการใชพ้ลงังานดว้ยการปิดหลอดไฟทีไ่ม่จาํเป็นและในเวลาพกักลางวนั เป็นตน้ 

การสรา้งความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการทาํงาน  

กลุ่มบรษิทัฯ ใสใ่จในความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ด ดงันัน้ 

กลุ่มบรษิทัฯ จงึมคีณะกรรมการความปลอดภยั (Safety Committee) ซึง่มหีน้าทีห่ลกัในการกําหนดนโยบายดา้นความ

ปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการทาํงาน เพื่อใหค้วามมัน่ใจและความเชื่อมัน่ต่อพนักงานถงึความปลอดภยัและอาชวีอนา

มยัสําหรบัการปฏบิตัิหน้าที่ในสถานที่ทํางาน ทัง้น้ี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดวี่าความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการ

ทาํงานเป็นความรบัผดิชอบขัน้พืน้ฐานต่อพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย    

 นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคูค้่า 

กลุ่มบรษิัทฯ คํานึงถงึความสําคญัของคู่คา้ในฐานะที่เป็นผูท้ี่มคีวามสาํคญัในการร่วมสรา้งการเตบิโตใหก้บักลุ่ม

บรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึการสร้างมูลค่าให้กบัลูกคา้และผูถ้ือหุน้ การดําเนินธุรกจิกบัคู่ค้าใดๆ กลุ่มบรษิัทฯ จงึคดัเลอืกคู่ค้า

ดว้ยความเป็นธรรม โดยคาํนึงถงึชื่อเสยีง ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และประเพณีปฏบิตัเิป็นสาํคญั 
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ตลอดจนยดึหลกัการปฏบิตัทิีเ่สมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดาํเนินธุรกจิ และจะปฏบิตัต่ิอคู่

ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาและจรรยาบรรณของกลุ่มบรษิัทฯ อย่างเคร่งครดั ซึ่งหากไม่สามารถปฏบิตัิตาม

ขอ้ตกลงขอ้ใดได ้กลุ่มบรษิทัฯ จะรบีดาํเนินการแจง้คู่คา้ เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ 

ยงัไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัคู่คา้ และเกดิประโยชน์ต่อสงัคมร่วมกนัทุกปี  

 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัคู่แข่ง 

กลุ่มบรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ภายใตก้ฎหมายและจรรยาบรรณทางการคา้ทีด่ ีโดยจะเน้นทีก่ารแขง่ขนัที่

สจุรติ ไม่ทาํลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ดว้ยการกล่าวหาในทางไม่ด ีรวมทัง้ไม่แสวงหาขอ้มลูหรอืความลบัของคู่แขง่ดว้ยวธิกีาร

ไม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม กลุ่มบรษิทัฯ จะดําเนินธุรกจิดว้ยความซื่อตรงและเป็นมอือาชพี นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ ยงั

สนบัสนุนและสง่เสรมิการคา้เสร ีเป็นธรรม ไม่ผกูขาด หรอืกาํหนดใหล้กูคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ ตอ้งทาํการคา้กบักลุ่มบรษิทัฯ 

เท่านัน้ 

 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเจ้าหน้ี 

กลุ่มบรษิทัฯ เน้นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่เจา้หน้ีของกลุ่มบรษิทัฯ โดยเน้นความสุจรติและยดึมัน่ตามเงื่อนไข

และสญัญาที่ทําไว้กบัเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครดั กลุ่มบริษัทฯ จะชําระเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และ

ครบถ้วน รวมทัง้ไม่นําเงนิที่กู้ยมืมาไปใช้ในทางที่ขดัต่อวตัถุประสงค์การกู้ยมื นอกจากนัน้กลุ่มบรษิัทฯ จะไม่ปกปิด

ขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิอนัทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่เจา้หน้ีของกลุ่มบรษิทัฯ อกีดว้ย 

 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัผูบ้ริโภค 

กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐานของสื่อโฆษณาของกลุ่มบรษิทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นความปลอดภยั 

ไม่ว่าจะเป็นขัน้ตอนการตดิตัง้สื่อ หรอืการรบัชมสื่อ โดยไดท้ําการศกึษา ประเมนิ และปรบัปรุงผลกระทบของสื่อทีอ่าจ

เกดิขึน้ต่อผูบ้รโิภคอย่างสมํ่าเสมอ กลุ่มบรษิทัฯ ไดส้าํรวจและวดัผลอย่างชดัเจน เช่น การวดัระดบัเสยีงจากสื่อโฆษณา

ดจิทิลับนสถานีและในขบวนรถไฟฟ้าอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อไม่ใหเ้สยีงดงัเกนิกว่ามาตรฐานจนกลายเป็นมลพษิทางเสยีง 

การตรวจสอบความแขง็แรงของสือ่โฆษณาทีต่ดิตัง้เพื่อมใิหเ้กดิการหกัพงัจนเกดิอนัตรายต่อประชาชนในบรเิวณทีม่สีื่อ

ตดิตัง้อยู่ เป็นตน้  

นอกจากมาตรฐานสือ่โฆษณา กลุ่มบรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัเน้ือหาโฆษณา ซึง่แสดง และ/หรอื ออกอากาศไป

ยงัผูร้บัชมสือ่โฆษณา โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะตรวจสอบเน้ือหาโฆษณาใหถู้กต้องตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด อกีทัง้

สือ่ทีอ่อกอากาศควรเป็นประโยชน์ต่อสงัคม เช่น ข่าวสารและสถานการณ์ปจัจุบนัในสื่อมลัตมิเีดยีบนสถานีรถไฟฟ้าบทีี

เอส เพื่อใหผู้โ้ดยสารไดร้บัขอ้มลูขา่วสารอย่างทนัท่วงท ีแมอ้ยู่ระหว่างการเดนิทาง 

 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

กลุ่มบรษิทัฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกจิให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคม  ชุมชน  สิง่แวดลอ้ม  และ

คุณภาพชวีติที่ดใีนสงัคมไทย  ด้วยสํานึกว่าความรบัผดิชอบของสงัคมเกดิขึน้อยู่ตลอดเวลา  กลุ่มบรษิัทฯ จงึผลกัดนั

นโยบายความรบัผดิชอบของสงัคมใหม้อียู่ในทุกภาคสว่นขององคก์รตัง้แต่ระดบันโยบายหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ ไปจนถงึ

ระดบัปฏบิตักิาร และดําเนินอยู่ในทุกอณูขององคก์ร  โดยกลุ่มบรษิทัฯ เชื่อว่าการดําเนินธุรกจิอย่างมจีติสาํนึกต่อสงัคม

และสว่นรวม จะเป็นพลงัขบัเคลื่อนทีส่าํคญัอนันําไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืทัง้ในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ  
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กลุ่มบรษิทัฯ ถอืเป็นภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่าํคญัในการสนับสนุนและจดัใหม้กีจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อสงัคมในดา้นต่างๆ เสมอมา  โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดักจิกรรมบางลกัษณะมาอย่างต่อเน่ือง  และไดจ้ดักจิกรรมเฉพาะ

กจิตามความเหมาะสมของบรบิททางสงัคม ครอบคลุมทัง้กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมในระดบัมหภาค ระดบัชุมชน 

และระดบัปฏบิตักิาร เพื่อตอบแทนและคนืผลกาํไรกลบัคนืสูส่งัคม 

ทัง้น้ี สามารถพจิารณารายละเอยีดเพิม่เติมได้ในส่วนที ่1 ภายใต้หวัขอ้ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และ

สิง่แวดลอ้ม 

 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มบรษิัทฯ มนีโยบายทีจ่ะใหค้วามเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกราย โดยปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้งกบัพนักงาน และหลกัการเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑส์ากล โดยไม่แบ่งแยกถิน่กําเนิด เชื้อ

ชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา สมรรถภาพทางร่างกาย ฐานะ ชาตติระกูล สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้ง

โดยตรงกบัการปฏบิตังิาน รวมทัง้ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปจัเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ 

 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน 

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายในการดําเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม ด้วยความซื่อสตัย ์และโปร่งใสภายใต้กฎหมายและ

มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

และมคีวามมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจรติและการตดิสนิบนทุกรูปแบบ ตามที่บรษิัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วม

เป็นแนวปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: CAC) ตลอดจนสนับสนุนและกําหนดใหบ้รษิัทฯ บรษิัทย่อย รวมถึงบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกจิ ดาํเนินการปฏบิตัติามนโยบายว่าดว้ยการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่ครอบคลุมใหม้กีารปฏบิตัติามในทุก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหด้าํเนินการหรอืกระทําการใดๆ โดยใหค้วามสาํคญักบัความโปร่งใสและคํานึงถงึความซื่อสตัย์

สุจรติในการติดต่อทําธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที่รฐั หรอืหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลกีเลี่ยงการดําเนินการที่อาจส่งผลต่อการ

กระทาํทีไ่ม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการทีด่ ี 

ทัง้น้ี การปฏบิตังิานใดๆ ของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบั จะเป็นไปตามกรอบแนวทาง

ดงัทีป่ระธานกรรมการของกลุ่มบรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มบรษิทัฯ ไดใ้ห้

โอวาทไว ้คอื “ทาํถกูต้อง (Do it Right)” 

อน่ึง มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย  

ก. นโยบายว่าดว้ยการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ และแนวทางปฏบิตั ิซึ่งในส่วนแนวทางปฏบิตันิัน้ได้มกีารจดัทํา

แนวทางและขัน้ตอนปฏิบัติโดยละเอียดเป็นฉบบัเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี เพื่อใช้ประกอบมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ 

- แนวทางและขัน้ตอนปฏบิตัสิาํหรบัการใหเ้งนิสนบัสนุน 

- แนวทางและขัน้ตอนปฏบิตัสิาํหรบัการบรจิาคเพื่อการกุศล 

- แนวทางและขัน้ตอนปฏบิตัสิาํหรบัการช่วยเหลอืทางการเมอืง 

- แนวทางและขัน้ตอนปฏบิตัสิาํหรบัการให ้การรบั ของขวญั ของกาํนลั 

- แนวทางและขัน้ตอนปฏบิตัสิาํหรบัการใชจ้่าย การเลีย้งรบัรองทางธุรกจิและค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
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ข. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรอืข้อ

รอ้งเรยีน 

ค. คู่มอืบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติ ซึง่จดัทาํเป็นฉบบัเพิม่เตมิประกอบมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่

ฉบบัน้ี 

โดยรายละเอยีดเพิม่เตมิของ “มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่” สามารถพจิารณาไดบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 

ที ่www.vgi.co.th 

 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไมล่่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

กลุ่มบรษิัทฯ มนีโยบายไม่ใชแ้ละไม่สนับสนุนการล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญา โดยเฉพาะอย่างยิง่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดลขิสทิธิใ์นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลด และ/หรือ ติดตัง้

โปรแกรมใดๆ ซึง่ไม่ไดด้าํเนินการโดยฝา่ยเทคโนโลยแีละสารสนเทศของบรษิทัฯ ทัง้น้ี ยงักําหนดใหฝ้่ายเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศตรวจสอบเพื่อป้องกนัการละเมดิลขิสทิธิใ์นซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ 

 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กลุ่มบรษิัทฯ ให้ความสําคญักบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยกําหนดมาตรการรกัษาความ

ปลอดภยัของขอ้มูลข่าวสาร เพื่อป้องกนัและลดโอกาสทีข่อ้มูลสาํคญัหรอืเป็นความลบัถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดย

เจตนาหรอืโดยความประมาท โดยกาํหนดแนวปฏบิตัดิา้นการดแูลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ซึง่อา้งองิ

จากมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบันานาชาต ิไดแ้ก่ มาตรฐาน ISO 12207 ซึง่ไดจ้ดัทําและเผยแพร่โดย Institute of 

Electrical and Electronics Engineering (IEEE), Control Objectives for Information and Related Technology 

(COBIT) ซึง่เผยแพร่โดย IT Governance Institute รวมทัง้ยงัมรีะบบป้องกนัและขัน้ตอนการทํางานรองรบัสาํหรบัการ

ระบาดของไวรสัคอมพวิเตอร ์

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ ยงักาํหนดใหฝ้า่ยเทคโนโลยแีละสารสนเทศจดัเกบ็ขอ้มลูการใชง้านของพนกังานไว ้ตามที่

กาํหนดไวต้ามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้น้ี การใชซ้อฟตแ์วรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต เป็นไปตามหลกัการดงัน้ี 

 พนกังานจะตอ้งใชร้หสัผ่านทีเ่ป็นของตนเองในการเขา้ใชค้อมพวิเตอรแ์ละเครอืข่ายตามสทิธทิีไ่ดร้บัเท่านัน้ 

และต้องเกบ็รกัษารหสัผ่านของตนใหเ้ป็นความลบั และเปลีย่นรหสัผ่านของตนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกนั

ไม่ใหบุ้คคลอื่นเขา้ถงึรหสัผ่านของตน 

 พนักงานต้องปฏิบตัิงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสทิธิถ์ูกต้องเท่านัน้ ห้ามติดตัง้ และใช้งาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิไ์ม่ถูกต้องลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้สิ้น และ

โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีจ่ะตดิตัง้ลงบนเครื่องคอมพวิเตอรใ์ดๆ จะตอ้งไดค้วามเหน็ชอบจากแผนกเทคโนโลยี

และสารสนเทศ หรอืมรีายชื่อปรากฏอยู่ในรายการโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่ไดร้บัอนุญาตให้ใช้ (Approved 

Software) โดยฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศจะทําการตรวจสอบคอมพวิเตอร์ของพนักงานปีละ 1-2 ครัง้ 

(ตามความเหมาะสมของแต่ละแผนก) เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าไม่มกีารใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีผ่ดิ

กฎหมายในกลุ่มบรษิทัฯ 

http://www.vgi.co.th/
http://www.vgi.co.th/
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 พนักงานจะต้องไม่กระทําการอนัเป็นการรบกวนระบบคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอร์เน็ตของผูอ้ื่นในสาํนักงาน 

และไม่เผยแพร่ขอ้มลูทีไ่ม่เหมาะสมในทางศลีธรรม หรอืละเมดิกฎหมาย อาทเิช่น การสรา้งความเสยีหายแก่

ชื่อเสยีงและและทรพัย์สนิของกลุ่มบรษิัทฯ หรอืผู้ร่วมงาน การมไีวซ้ึ่งสื่อลามกอนาจาร ความรุนแรง การ 

Forward mail หรอื Spam mail ทีเ่ป็นการรบกวน สรา้งความราํคาญ 

 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

กลุ่มบรษิทัฯ ได้ตระหนักถงึความสําคญัในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผู้อื่นของ

กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน  ทัง้น้ี  เพื่อให้กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทัง้หลายปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และ

ระเบยีบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่

ด ีโดยมสีาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 กําหนดใหก้รรมการ  และผูบ้รหิาร (ซึง่หมายความรวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) ของบรษิทัฯ 

ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ตามมาตรา   59  แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน   3  วนัทํา

การนับจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ และจดัส่งสําเนารายงานน้ีใหแ้ก่เลขานุการบรษิทัในวนั

เดยีวกนักบัวนัทีส่ง่รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อรวบรวม ทํา

สรุป และนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นรายไตรมาส 

 กําหนดหา้มมใิห้กรรมการ  ผูบ้รหิาร  และพนักงาน ใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลกัทรพัย์

ของบรษิทัฯ และหา้มมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในต่อบุคคลภายนอกหรอืผูท้ีม่ไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ก่อนทีจ่ะมกีาร

เปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัว่ถึงกนัผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ (หมายเหตุ: ขอ้มูลภายใน หมายความว่า 

ขอ้มูลทีย่งัไม่ได้มกีารเปิดเผยต่อประชาชนหรอืขอ้มูลที่มไีว้ใช้เพื่อวตัถุประสงค์ในการประกอบกจิการของ

บรษิทัฯ และไม่ใช่มไีว้ใช้ส่วนบุคคล เช่น ขอ้มูลของลูกคา้ ผลติภณัฑ ์แผนงาน กลยุทธ์ วธิกีารดําเนินงาน

และระบบงาน เป็นตน้ หรอืขอ้มลูซึง่เกีย่วกบับุคลากร และ/หรอื ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ การดาํเนินกจิการของ

บรษิทัฯ รวมถงึขอ้มูลซึง่บรษิทัฯ เกบ็ไวไ้ม่เปิดเผยเป็นการชัว่คราว เช่น ขอ้มูลจากงบการเงนิ การจ่ายเงนิ

ปนัผลทีย่งัไม่ไดนํ้าสง่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นตน้) 

 กาํหนดหา้มพนกังานนําขอ้มลูทีไ่ดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าทีไ่ปใชใ้นทางทีก่่อใหเ้กดิผลประโยชน์สว่นตน

หรอืผูอ้ื่น 

ในการน้ี เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการกาํหนดหลกัปฏบิตัสิาํหรบันโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบของ

กลุ่มบรษิทัฯ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่ 5) พ.ศ. 

2559 กลุ่มบรษิทัฯ จงึนํานโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบของบรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากดั (มหาชน) 

ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มบรษิทัฯ มาใชบ้งัคบักบักลุ่มบรษิทัฯ ดว้ย รายละเอยีดมดีงัต่อไปน้ี 
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บุคคลท่ีถกูห้ามการซ้ือขาย หลกัทรพัยท่ี์ 

ห้ามซ้ือขาย 

ช่วงเวลาห้ามการซ้ือขาย  

(นับจากวนัท่ีเปิดเผยงบการเงิน) 

ช่วงเวลาห้ามการซ้ือ

ขายกรณีเกิด

เหตกุารณ์ท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อราคา

หลกัทรพัย ์

ก่อนเปิดเผย หลงัเปิดเผย 

บรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม กรรมการ ผูบ้รหิาร 

พนกังาน และ/หรอื ผูท้ี่

เกีย่วขอ้งของบรษิทัฯ บรษิทั

ย่อย และบรษิทัร่วม ทีอ่ยูใ่น

ตําแหน่งหรอืสายงานที่

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูภายในได ้

หลกัทรพัยข์อง

บรษิทัฯ บรษิทั

ย่อย และบรษิทั

ร่วม 

1 เดอืนก่อน 

วนัประชมุ

คณะกรรมการ

บรษิทัทีม่วีาระ

พจิารณาและ

อนุมตังิบ

การเงนิ 

1 วนัหลงั 

วนัประชุม

คณะกรรมการ

บรษิทัทีม่มีติ

อนุมตังิบการเงนิ 

- 14 วนัก่อนวนัประชมุ

คณะกรรมการบรษิทั

ทุกครัง้  
- จนถงึ 1 วนัหลงัวนั

ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั

ทุกครัง้ 

 

ทัง้น้ี หากกรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนข้อกําหนดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว 

นอกจากจะมโีทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์แล้ว ยงัถือว่าได้กระทําผดิขอ้บงัคบัการทํางาน 

และมโีทษทางวนิัย โดยบทลงโทษทางวนิัย ม ี3 ระดบั โดยขึน้กบัลกัษณะแห่งความผดิหรอืความหนักเบาของการ

กระทําความผดิหรอืตามความรา้ยแรงทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ (1) ตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร (2) พกังานไม่เกนิ 7 วนัโดย

ไม่ไดร้บัค่าจา้ง (3) เลกิจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 
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 ใบลงนามรบัทราบและถือปฏิบติั

ขา้พเจา้ไดร้บัและอ่านคู่มอืการกาํกบัดแูลกจิการและจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จาํกดั 

(มหาชน) แลว้ 

ขา้พเจา้ เขา้ใจ รบัทราบ และน้อมรบันโยบาย หลกัปฏบิตั ิและแนวทางในการดําเนินงาน ภายใต้คู่มอืการกํากบั

ดแูลกจิการและจรยิธรรมทางธุรกจิน้ี ไปปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนต่อไป 

 

 

 ลงชื่อ  :    

   ( ) 

 รหสัพนกังาน  :   

 ตําแหน่ง  :    

 หน่วยงาน  :    

 วนัที ่ :     
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