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ส่วนที ่1  

บททั่วไป 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยม 

วิสัยทัศน ์

ผูน้าํโซลชูั่นสแ์ห่งอนาคต 

พันธกิจ 

- เป็นผูน้าํในการออกแบบประสบการณใ์หม่ใหก้บัผูบ้รโิภค 

- เป็นผูน้าํในการสรา้งสรรคแ์พลตฟอรม์ใหม่ใหก้บันกัการตลาดและแบรนด ์

- เป็นผูน้าํในการสรา้งธุรกิจท่ียั่งยืนต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุภาคส่วน ตลอดจนสงัคมและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

ค่านิยม 

กลุ่มวีจีไอ กาํหนดค่านิยมโดยใชค้าํว่า “VGI” เพ่ือใหเ้กิดความรบัรูแ้ละเป็นหลกัในการปฎิบตัิงาน อนัประกอบไปดว้ย  

Values -  คุณค่าขององคก์ร 

เราเชื่อมั่นในการสรา้งคุณค่าแบบยั่งยืน ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ คู่คา้และสงัคม ซึ่งถือเป็นหลกัการพืน้ฐานท่ีเรา

ยึดถือในการดาํเนินงานมาโดยตลอด 

Growth -  การเติบโตทางธุรกิจ 

เรามีจุดม่งหมายในการเป็นผูน้าํธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตสงูสดุ และพรอ้มเป็นพนัธมิตรกับ

ผูน้าํธุรกิจจากทั่วโลกท่ีช่วยส่งเสริมธุรกิจหลักท่ีเรามีอยู่ ซึ่งส่ิงเหล่านีค้ือหลักสาํคัญท่ีทาํใหเ้ราเติบโต

อย่างแตกต่างตลอดมา 

Innovation - การสร้างนวัตกรรม 

เราให้ความสาํคัญกับดิจิทัล เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนา

ผลิตภณัฑแ์ละโซลชูั่นสท่ี์เขา้กับทกุเจเนอเรชั่น ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาไดอ้ย่างดีท่ีสดุ 
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โครงสร้างการกาํกับดูแลภายในองคก์ร 

บริษัทฯ มีการกาํหนดโครงสรา้งการประกอบธุรกิจ ระบบบริหารจดัการ และระบบการกาํกบัดูแลกิจการ ซึ่งสนบัสนุนและ

สอดคลอ้งกับหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรพัยฯ์ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และขอ้แนะนาํของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย ดงันี ้

โครงสร้างการประกอบ

ธุรกิจ 

: บริษัทฯ คือผูน้าํธุรกิจท่ีใหบ้ริการอย่างมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ดว้ยการผสมผสาน

โลกออฟไลนแ์ละออนไลนไ์วด้ว้ยกัน จนเกิดเป็นบริการโซลูชั่นสท่ี์ครบวงจรและ

สมบูรณแ์บบ สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ในการโฆษณาและการ

ส่ือสารไดค้รบทั้ง 360 องศา เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกๆ จุดของการเดิน

ทางผ่านการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพของกลุ่มวีจีไอ และ/หรือ พันธมิตร

ทางธุรกิจ 

ในการนี ้เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของกลุ่มวีจีไอ เป็นไปตามกลยุทธแ์ละเป้าหมาย

ทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

และนโยบายการบรหิารงานในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มขึน้ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการท่ีสอดคลอ้ง สนับสนุน หรืออยู่ในความ

เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลตอบแทนและผลประโยชน์

อ่ืนท่ีบริษัทฯ จะได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในกิจการท่ีสามารถเอือ้

ประโยชนใ์หก้บัธุรกิจของบรษิัทฯ  

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย 

บริษัทฯ จะกาํหนดแนวนโยบายในการดาํเนินธุรกิจท่ีบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่า

เป็นการสนับสนุนเพ่ือใหบ้รรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มวีจีไอ 

ผ่านการอนุมัติงบประมาณประจําปี และโดยการส่งตัวแทนในระดับกรรมการ 

กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ เขา้ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือผูม้อีาํนาจควบคมุในบรษิัทย่อย เพ่ือกาํหนดกลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจและติดตาม

การทาํงานของบริษัทย่อยว่าไดด้าํเนินไปตามกรอบธุรกิจท่ีบริษัทฯ ไดก้าํหนดไว้

หรือไม่ ทั้งนี ้กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีเป็นตัวแทนของ

บริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทหรือคณะกรรมการบริหาร 

(แล้วแต่กรณี) เว้นแต่บริษัทย่อยท่ีมีขนาดเล็ก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะ

กรรมการบรหิาร อาจมอบหมายใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เป็นผูแ้ต่งตัง้บคุคล

ไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุในบรษิัทดงักล่าวก็ได ้
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ทั้งนี ้ บุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 

กาํกับดูแลและติดตามการดาํเนินธุรกิจของบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงคู่มือฯ ฉบับนี ้และนโยบายการมอบหมายอาํนาจ 

(Policy on Delegation of Authority) โดยใช้ดุลยพินิจพิจารณาเร่ืองต่างๆ ไปใน

แนวทางเพ่ือประโยชน์แก่กลุ่มวีจีไอ ในภาพรวม ทั้งนี ้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ 

ผูม้ีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทฯ จะรายงานความคืบหนา้

ผลการดาํเนินงาน หรือเสนอเร่ืองเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนมุตัิ (แลว้แต่กรณี) ตามนโยบายการมอบหมายอาํนาจ (Policy on 

Delegation of Authority) รวมถึงกํากับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูล

ดังกล่าวอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น มีการจัดการเก่ียวกับรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม (Arm’s 

Length Basis) ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในท่ีรดักุมและเพียงพอ นอกจากนี ้

ผู้อาํนวยการใหญ่สายงานการเงินมีหน้าท่ีรายงานฐานะทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทย่อยตามแตล่ะสายธุรกิจหลกัผ่านการรายงานผลประกอบการ

ทางการเงินต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจาํทกุไตรมาส 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทร่วม 

เมื่อบริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บริษัทท่ีมีความชาํนาญ

เฉพาะดา้นเพ่ือเสริมแต่ละสายธุรกิจหลกัของบริษัทฯ แลว้ บริษัทฯ จะสอบทานและ

ติดตามผลการดาํเนินงานของบรษิัทร่วมใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีบรษิัทฯ ไดค้าดหวงั

ไว ้รวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทาง

ธุรกิจซึ่งจะตอ้งเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลหรือบรรทดัฐานของบริษัทฯ โดยการส่ง

ตัวแทนในระดับกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ เข้าดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมนัน้ๆ ทัง้นี ้ตวัแทนของบริษัทฯ ดงักล่าวจะตอ้งไดร้บั

การแต่งตั้งจากกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ เว้นแต่บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ไม่มี

อาํนาจควบคุมกิจการ แต่ถือครองหุน้อย่างมีนัยสาํคัญ ใหค้ณะกรรมการบริษัท

หรือคณะกรรมการบริหาร (แลว้แต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้บุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีจําเป็น บริษัทฯ อาจจะจัดให้มี

สัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) ของบริษัทร่วม หรือขอ้ตกลง

อ่ืน เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการบริหารจดัการ และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ในเร่ืองท่ีสาํคัญ ตลอดจนเพ่ือให้มั่นใจไดว้่าการร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าวจะ

สามารถสรา้งผลตอบแทนและก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแกก่ลุ่มวีจีไอ  

อน่ึง บุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ 

เพ่ือประโยชนข์องบรษิัทร่วมและสอดคลอ้งกบันโยบายของกลุ่มวีจีไอ ในภาพรวม 
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โดยบุคคลดังกล่าวจะตอ้งเสนอเร่ืองท่ีมีนัยสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท

ร่วมต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เพ่ือ

พิจารณา กาํกับดูแลใหม้ีการจดัการเก่ียวกับรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทฯ และบริษัทร่วมอย่างเหมาะสม (Arm’s Length 

Basis) และตรวจสอบให้มีการบันทึกมติท่ีประชุมคณะกรรมการอย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น รวมถึงความคิดเห็นหรือคดัคา้นของกรรมการเสียงส่วนนอ้ย 

ระบบการบริหารจัดการ :  บริษัทฯ มีระบบบริหารจดัการท่ีดี ผ่านโครงสรา้งการจดัการของบริษัทฯ ซึ่งมีการ

แบ่งแยกอาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบออกจากกันอย่างชดัเจน เพ่ือรกัษา

ความสมดุล ตลอดจนมีกลไกการควบคุมและการถว่งดลุอาํนาจ ระหว่างบทบาท

ใน (1) การกาํกบัดแูล (2) การบรหิารจดัการ และ (3) การปฏิบตัิงาน เพ่ือใหม้ั่นใจ

ไดว้่าการบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได  ้อัน

ประกอบไปด้วยการมี  (ก) คณะกรรมการบริษัทผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู ้ 

ความสามารถ ประสบการณ ์และวิสัยทัศนอ์ันเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ ซึ่งแต่งตัง้โดยท่ีประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ โดยมีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบหลักในการกาํกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร 

รวมทั้งกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ ทิศทางและเป้าหมายการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ (ข) คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งแต่งตั้งโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทสาํเร็จ

ลุล่วงตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ

คณะกรรมการบรหิาร (ค) กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และคณะผูบ้ริหารท่ีมีทกัษะ 

ประสบการณ ์คุณสมบัติ และความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานขององคก์ร 

โดยมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบหลกัในการดาํเนินงานอนัเป็นกิจวตัรประจาํวนั

ของบริษัทฯ และบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และ (ง) พนกังานของบรษิัทฯ ท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ี

ดว้ยความรบัผิดชอบตามท่ีไดร้บัมอบหมาย  

  นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัยึดมั่นต่อหลกัการเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้ 

และการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยสาํคญัใน

การเพ่ิมมลูค่าและผลตอบแทนสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในระยะยาว 

ระบบการกาํกับดูแลกิจการ : บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการมีระบบการควบคุม

ภายในและการบรหิารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหม้ั่นใจได้

ว่าการบริหารจัดการและการควบคุมการดาํเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี
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ระเบียบและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มวีจีไอ ซึ่งจะ

สรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ของบรษิัทฯ 

บริษัทฯ จึงมีการจัดทาํนโยบายต่างๆ ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี อาทิเช่น คู่มือฯ มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน เป็นตน้ โดยมี

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย ทาํหนา้ท่ีกาํกับดูแลและ

ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนส่ือสารใหบ้ริษัท

ย่อยในกลุ่มวีจีไอ นาํไปปรบัใชแ้ละยึดถือเป็นหลกัปฏิบตัิในการดาํเนินงาน 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มวีจีไอ ในฐานะท่ีเป็นผู้นําในการให้บริการด้านการตลาดอย่างครบวงจร (Total Marketing Solutions) ได้ให้

ความสาํคญัต่อกระบวนการทาํงาน ซึ่งเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อสงัคม ชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม ดงันัน้ แนวทางการ

ดาํเนินความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมของกลุ่มวีจีไอ จึงดาํเนินไปดว้ยความสาํนึกว่า ความรบัผิดชอบของสงัคม

เกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา ตัง้แต่นโยบายหลักของกลุ่มวีจีไอ ไปจนถึงระดับปฏิบตัิการ และดาํเนินอยู่ในทุกๆ อณูขององคก์ร 

เน่ืองจากกลุ่มวีจีไอ มีความเชื่อว่าหากองคก์รทางธรุกิจทัง้หลายแต่ละองคก์รไดผ้นึกกาํลงัร่วมกันผลกัดนัการดาํเนินธุรกิจ

อย่างมีจิตสาํนึกต่อสงัคมและส่วนรวมไปร่วมกัน เพ่ือผลระยะยาวในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วนแลว้ พลงัการขบัเคล่ือน

ดงักล่าวจะเป็นประโยชนต์่อส่วนรวมไดอ้ย่างมีนยัสาํคญั อนันาํไปสู่การพฒันาท่ียั่งยืนทัง้ในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ 

ในการนี ้กลุ่มวีจีไอ ไดก้าํหนดกรอบแนวทาง “สื่อโฆษณาทีช่าญฉลาด การบริการทีด่ีเลิศ พนักงานมีความสุข (Smart 

Advertising, Execellent Service, Happy Employees)” เป็นปัจจยัสนบัสนนุกลยุทธเ์พ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มวี

จีไอ รวมทัง้กาํหนดนโยบายการปฏิบตัิงานเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนดงัต่อไปนี ้

1. พฒันาธุรกิจใหเ้ติบโต และมีการกระจายความเส่ียงสู่ธุรกิจท่ีมีรายไดม้ั่นคง 

2. มุ่งสู่การเป็นผูใ้หบ้รกิารส่ือโฆษณาท่ีมีอยู่ในวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีโดดเด่น และมีรูปแบบท่ีชาญฉลาด (ดงึดดู ฉบัไว คุม้ค่า) 

3. พนกังานเป็นมืออาชีพในการทาํงานตามคณุลกัษณะและความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) เพ่ือส่งมอบ

บรกิารท่ีสรา้งความประทบัใจ 

4. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม 

5. ให้ความสาํคัญกับการจัดการส่ิงแวดลอ้ม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนกังาน สังคม และชุมชน ทั้งท่ีอยู่ใน

กระบวนการ (CSR In Process) และอยู่นอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจปกติ (CSR After Process) 
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ส่วนที ่2 

การกาํกบัดูแลกิจการ 

การกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน 

การคาํนึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุน้ 

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุน้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน 

รายย่อยหรือนกัลงทนุสถาบนั ไดใ้ชสิ้ทธิของตนตามสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ อาทิเช่น การซือ้ขายหรือการโอนหุน้ การมีส่วน

แบ่งในกาํไรของกิจการ การไดร้บัขอ้มูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือช่องทางอ่ืนๆ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี และการออกเสียง

ลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคัญตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือ 

ถอดถอนกรรมการ การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี การจ่าย

หรืองดจ่ายเงินปันผล การเพ่ิมทุนและออกหุน้ใหม่ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเร่ืองต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ

บรษิัทไดร้ายงานใหท้ราบหรือไดข้อความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

การจัดประชุมผู้ถือหุน้ 

บรษิัทฯ กาํหนดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัทฯ และการประชุม

ผูถื้อหุน้คราวอ่ืนซึ่งเรียกว่าการประชมุวิสามญั บรษิัทฯ จะจดัประชมุเพ่ิมตามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัให้

มีเลขานกุารบรษิัทท่ีจะจดัการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย แนวทางท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ และนโยบาย

ของบรษิัทฯ และยงัส่งเสรมิใหก้รรมการทกุคน คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัทเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้

ทกุครัง้หากไม่ติดภารกิจสาํคญั เพ่ือตอบขอ้ซกัถามและรบัฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้บรษิัทฯ จะจดัใหม้ี (ก) ท่ี

ปรกึษากฎหมายทาํหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้วามเห็นทางกฎหมายและเป็นคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียง โดย

บริษัทฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยส่งตวัแทนเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน (ข) ผูส้อบบญัชี สาํหรบักรณีการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีซึ่งมีวาระพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษิัทฯ และ (ค) ท่ีปรกึษาทางการเงนิ สาํหรบักรณีท่ี

มีการเสนอวาระเก่ียวกบัธุรกรรมท่ีซบัซอ้นและเขา้ใจยาก เพ่ือตอบคาํถามและชีแ้จงในท่ีประชมุ 

การส่งหนังสอืเชิญประชุมและการอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มอบหมายให ้บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เป็น

ผูด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชมุ

ฉบบัภาษาองักฤษสาํหรบัผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติดว้ย ทัง้นี ้หนงัสือเชิญประชมุจะระบสุถานท่ี วนั และเวลาประชมุ วาระการ

ประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชมุวาระต่างๆ ซึ่งรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระ และความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอ และในวาระท่ีตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน ไดร้ะบุจาํนวนคะแนนเสียงท่ีจะสามารถ

ผ่านมติในวาระนัน้ๆ ได ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนการประชมุ โดยจะไม่มีวาระซ่อนเรน้หรือเพ่ิมเร่ือง

ประชุมใดไวใ้นวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เวน้แต่เป็นกรณีจาํเป็นเร่งด่วน รวมทัง้นาํขอ้มลูหนงัสือเชิญ
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ประชมุและเอกสารประกอบการประชมุเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชมุเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 

วนั และประกาศลงหนงัสือพิมพถ์ึงการเรียกประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนวนัประชมุ 

บริษัทฯ จะอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะไม่มีการ

กาํหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะท่ีเป็นการจาํกัดโอกาสการเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไม่กาํหนดวันประชุมผู้ถือหุน้ในช่วง

วนัหยดุต่อเน่ืองหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ กาํหนดเวลาประชมุในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และกาํหนดสถานท่ีประชุมในบริเวณท่ี

สะดวกต่อการเดินทางมีขนาดเพียงพอรองรบัจาํนวนผูถื้อหุน้ และมีการรกัษาความปลอดภยั ในการนี ้บริษัทฯ จะเปิดให ้

ผูถื้อหุน้ลงทะเบียนล่วงหนา้ 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม และจดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยดูแลตอ้นรบั อาํนวยความ

สะดวก ซึ่งรวมถึงการจัดใหม้ีโต๊ะนักลงทุนสัมพันธ์ ท่ีมีเจา้หนา้ท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ใหข้อ้มูลสารสนเทศ และตอบคาํถาม

ต่างๆ เก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ แก่ผูถื้อหุน้ การตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบียนแยกตามประเภทของผูท่ี้มาเขา้ร่วม

ประชุม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหก้ับผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุแทน ผูถื้อหุน้สถาบนั และ 

ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ผ่านคสัโตเดียน พรอ้มทัง้ใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพ่ือเพ่ิมความโปรง่ใส 

สะดวก รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ยงัสามารถลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุไดต้ลอดเวลาการประชมุ เพ่ือ

ใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดพิ้จารณาลงมต ิ

การดาํเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุน้ 

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการท่ีประชุมจะแนะนาํคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และท่ี

ปรึกษาท่ีเขา้ประชุม และแจง้ใหท่ี้ประชุมรบัทราบถึงหลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในท่ี

ประชุม และเมื่อมีการใหข้อ้มลูตามระเบียบวาระการประชมุแลว้ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความ

คิดเห็นและซกัถามคาํถามเก่ียวกบัวาระนัน้ๆ อย่างเท่าเทียมกนั และตอบคาํถามอย่างตรงประเด็น อีกทัง้ใหเ้วลาอภิปราย

พอสมควร สาํหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการ จะจดัใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการท่ีครบ

กาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีจะออกจากหอ้งประชุมเป็นการชั่วคราวในการพิจารณาวาระ

การแต่งตัง้กรรมการท่านเดิมเป็นกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ภายหลงัการประชมุ บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีการบนัทึกรายงานการประชมุอย่างถกูตอ้งครบถว้นเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ตรวจสอบได ้โดย

บันทึกมติท่ีประชุมอย่างชัดเจน พรอ้มทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการ

ลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบนัทึกสรุปความคิดเห็น ขอ้ซกัถาม และการตอบขอ้ซกัถามท่ีเป็นสาระสาํคญัและเก่ียวขอ้ง

กบัการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะแจง้รายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัยฯ์ ภายในวัน

เดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างชา้ภายใน 9.00 น. ของวันทาํการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนั รวมทัง้เผยแพรร่ายงานการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  
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หมวดที ่2 การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บรษิัทฯ จะปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่คาํนึงถึงเพศ อาย ุเชือ้ชาต ิศาสนา ความเชื่อ ความ

คิดเห็นทางการเมือง และไม่วา่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะเป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนกัลงทนุสถาบนั 

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี บรษิัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยใชสิ้ทธิของตนเสนอวาระการประชมุและชื่อ

บุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือส่งเสริมใหม้ีการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรมและ 

เท่าเทียมกนั โดยใหสิ้ทธิแก่ (1) ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัท่ีมีสดัส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันท่ีมีสัดส่วนการ 

ถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะตอ้งถือหุน้อย่าง

ต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าซึ่งหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอ ใหส้ามารถเสนอวาระการประชมุและชื่อบคุคล

เพ่ือเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยบริษัทฯ จะนาํหลกัเกณฑนี์เ้ผยแพร่บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ และแจง้ข่าวผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ

กรรมการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีบรษิัทฯ กาํหนด 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามท่ีเก่ียวกับวาระการประชุมท่ีจะพิจารณาในการประชุมผูถื้อหุน้เป็น

การล่วงหนา้ พรอ้มกบัการเผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ก่อนวนัประชมุทกุครัง้ 

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 

เพ่ือรกัษาสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ จะแนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ และระบถุึง

เอกสารและหลักฐานท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉันทะอย่างชดัเจน โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบหมายใหต้วัแทนของผูถื้อหุน้หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชมุผูถื้อหุน้ได ้โดยบริษัทฯ จะแจง้ใน

หนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะไดอ้ย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี ้บริษัทฯ จะ

เผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุและหนงัสือมอบฉนัทะแบบต่างๆ พรอ้มทัง้รายละเอียดและขัน้ตอนต่างๆ บนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้

สามารถส่งเอกสารมอบฉันทะเพ่ือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระล่วงหนา้ก่อนการประชุมได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งส่งใน 

วนัประชุมผูถื้อหุน้เท่านัน้ และเพ่ือสนบัสนุนใหน้กัลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ผ่านคสัโตเดียนเขา้ร่วมประชมุ 

ผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหม้ีการตรวจสอบรายชื่อ ขอ้มลูและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มการประชุม

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ อีกทัง้ยงัมีการจดัเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ไปรบัหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุม

จากผูถื้อหุน้ เมื่อมีการรอ้งขอ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรบับริการผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหต้วัแทน

ของผูถื้อหุน้หรือกรรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย 
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การเข้าถึงขอ้มูลของบริษทัฯ  

เพ่ือเป็นการรกัษาสิทธิและปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึงเป็นพิเศษ และจะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการจาํกัดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูของบริษัทฯ เอกสารท่ีจัดส่ง

ให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ หรือสารสนเทศท่ีเปิดเผยในตลาดหลักทรัพยฯ์ ตอ้งมีการจัดทาํและแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 

www.vgi.co.th หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ความสัมพันธก์ับ 

ผูล้งทนุภายใตห้มวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส) 

การใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ กาํหนด (1) หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มวีจีไอ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใชข้อ้มลูภายในเพ่ือ

ประโยชนใ์นการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบริษัทร่วม ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด และหา้มมิ

ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในต่อบคุคลภายนอกหรือผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วถึงกนั

ผ่านตลาดหลักทรัพยฯ์ และ (2) ให้กรรมการและผู้บริหารจัดทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนด เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ และห้ามมิให้

กรรมการ และ/หรือ ผูบ้รหิาร ท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมท่ีบรษิัทฯ จะเขา้ทาํ เขา้รว่มการประชมุเพ่ือนาํเสนอขอ้มลู และ/หรือ 

ออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจไดว้่าบริษัทฯ ไดด้าํเนินการต่างๆ บนหลกัความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ของผูถื้อหุน้ 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ เล็งเห็นและคาํนึงถึงบทบาทและผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งมีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

ตัง้แต่ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หนี ้ตลอดจนสาธารณชนและสงัคม จึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัสิทธิของผูม้ีส่วน

ไดเ้สียทุกกลุ่ม ผ่านการดูแลใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ใหไ้ดร้บัการปฏิบตัิอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม ดว้ย

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมีความสาํคญัต่อการพฒันาอย่างยั่งยืนและความสาํเรจ็ใน

ระยะยาวของกลุ่มวีจีไอ 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บรษิัทฯ ไดม้ีการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสองคลอ้งกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ เป็นลายลกัษณอ์กัษร ตลอดจน

ส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของกลุ่มวีจีไอ ไดร้บัทราบและถือปฏิบตัิตาม ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าผูม้ี

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดร้บัการดูแลอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความตอ้งการ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเพียงพอ (โปรด

พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 3 จรยิธรรมทางธุรกิจ) 

การจัดให้มีช่องทางการติดต่อหรือแจ้งเร่ืองร้องเรียน  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางท่ีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหาต่อ (1) 

คณะกรรมการบริษัทไดโ้ดยตรงผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัท และ/หรือ (2) คณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรงผ่านฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้โดยบรษิัทฯ จะเก็บขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนไวเ้ป็นความลบั 

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


 

10 

 

 

ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท : โทรศพัท:์ +66 (0) 2273 8884 ต่อ 182 หรือ 322 

โทรสาร: +66 (0) 2273 8883 

E-mail: companysecretary@vgi.co.th 

หรือทางไปรษณียไ์ปยงัฝ่ายเลขานกุารบรษิัทตามท่ีอยู่ของบรษิัทฯ 

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

โทรสาร: +66 (0) 2273 8616 

E-mail: internalaudit@vgi.co.th 

หรือทางไปรษณียไ์ปยงัฝ่ายตรวจสอบภายในตามท่ีอยู่ของบรษิัทฯ 

สาํหรบัพนักงานของกลุ่มวีจีไอ เน่ืองดว้ยกลุ่มวีจีไอ เชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรพัยากรท่ีมีคุณค่าในการ

ดาํเนินธุรกิจ ดงันัน้ กลุ่มวีจีไอ จึงไดเ้ปิดช่องทางใหก้บัพนกังานใหส้ามารถยื่นเร่ืองรอ้งทุกขห์รือขอ้รอ้งเรียน โดยไดก้าํหนด

วิธีการและขัน้ตอนการรอ้งทุกขห์รือขอ้รอ้งเรียน รวมทัง้ความคุม้ครองแก่พนกังานผูย้ื่นเร่ืองรอ้งทุกขห์รือขอ้รอ้งเรียน และ/

หรือ พยานผูใ้หข้อ้มลู จากการปฏิบตัิไม่เป็นธรรม เช่น การโยกยา้ยหนา้ท่ีการงาน การลงโทษทางวินยั เป็นตน้ ไวเ้ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรในระเบียบและแนวปฏิบตัิการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์และประกาศใหก้ับพนกังานทราบโดยทั่วกันในระบบ 

Intranet ของบรษิัทฯ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีช่องทางการรบัแจง้การกระทาํท่ีเก่ียวกับการทุจริตคอรร์ปัชนัภายในองคก์ร เพ่ือใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย

แจง้เบาะแส หรือการกระทาํใด ๆ ท่ีสงสยัว่าเป็นการทจุรติคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มวีจีไอ ดงันี ้

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

โทรสาร: +66 (0) 2273 8883 

E-mail: VGI_CAC@vgi.co.th  

หรือทางไปรษณียไ์ปยงัฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูลตามท่ีอยู่ของบรษิัทฯ 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างสมํ่าเสมอ โดยข้อมูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งมี

สาระสาํคัญท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลอ้งกับกฎเกณฑแ์ละกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีท่ีเป็นมาตรฐานสากล ผ่านการเปิดเผยขอ้มลูในรูปแบบต่างๆ เพ่ือแสดงถึง

ความโปรง่ใสในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มวีจีไอ 

การรายงานทางการเงนิและเร่ืองทีไ่ม่ใชท่างการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินอย่าง

ครบถว้น ถูกตอ้ง เพียงพอ เชื่อถือได ้และทนัเวลา เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สียของบริษัทฯ ไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่า

เทียมกัน รวมทั้งจัดทาํและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนอย่างสมํ่าเสมอและรวดเร็วทัน
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เหตุการณ ์โดยสารสนเทศของบริษัทฯ จะถูกจัดทาํขึน้อย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกตอ้ง และโปร่งใส ดว้ยภาษาท่ี

กระชบัและเขา้ใจง่าย 

ความสัมพนัธก์ับผู้ลงทุน  

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักับความคิดเห็นท่ีนกัลงทุนและประชาชนทั่วไปมีต่อบริษัทฯ จึงไดจ้ดัตัง้ฝ่ายนกัลงทุนสมัพันธ์ขึน้

เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการส่ือสารขอ้มลูระหว่างบรษิัทฯ กับนกัลงทุน ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์และ

ผูส้นใจ ทัง้นี ้ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธเ์ป็นส่ือกลางของการส่ือสารแบบสองดา้น (Two-way communications) โดยดา้นหน่ึง

คือ การนาํขอ้มูลบริษัทฯ เผยแพร่สู่นักลงทุน ซึ่งขอ้มูลดังกล่าวรวมถึงข่าวสารดา้นการดาํเนินงาน ผลประกอบการ และ

เหตกุารณส์าํคญัๆ ท่ีมีผลกระทบกบัผลประกอบการ ทัง้นี ้ขอ้มลูท่ีเผยแพรต่อ้งถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเวลาสาํหรบัการ

ตัดสินใจของนักลงทุน และอีกด้านหน่ึงคือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มนักลงทุนนําเสนอสู่คณะ

กรรมการบริหารและคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือใหร้บัทราบมมุมองของนกัลงทุนท่ีมีต่อบริษัทฯ โดยรายงานเป็นรายไตรมาส 

ดว้ยเหตุนีเ้อง คณะกรรมการบริษัทจึงไดจ้ดัใหม้ีจรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพันธข์ึน้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน

และช่วยส่งเสรมิใหก้ารดาํเนินงานของนกัลงทุนสมัพนัธต์ัง้อยู่บนหลกัจรยิธรรมและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดี โดยเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และยึดถือ

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นสาํคญั ทัง้นี ้นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามคู่มือฯ ของบริษัทฯ แลว้ 

นักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังต้องปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์อย่างเคร่งครดั โดยรายละเอียดของ “จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์” สามารถ

พิจารณาไดบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ท่ี www.vgi.co.th 

อน่ึง ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธม์ีแผนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน มีการจดัทาํดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงานเพ่ือใหเ้ห็นการพฒันาของ

งาน เช่น จาํนวนครัง้การประชมุกบันกัลงทนุ จาํนวนครัง้ของกจิกรรม Roadshow ท่ีเขา้รว่ม การจดัประชมุนกัวิเคราะห ์การ

เขา้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day กับตลาดหลกัทรพัยฯ์ ระยะเวลาในการปรบัปรุงขอ้มลูในเว็บไซต ์นอกจากนี ้ยงัมีการ

จดัทาํแบบสาํรวจความพึงพอใจประจาํปี เพ่ือนาํขอ้มลูไปปรบัปรุงคณุภาพของการใหบ้รกิารแก่กลุ่มนกัลงทนุไดด้ียิ่งขึน้ 

กรณีผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลใดๆ สามารถติดต่อมายังฝ่าย 

นกัลงทนุสมัพนัธท่ี์ 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ : โทรศพัท+์ :66 (0) 2 273 8615 ต่อ 1513 

E-mail: ir@vgi.co.th 

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

นโยบายเปิดเผยสารสนเทศทีส่าํคัญต่อสาธารณชน  

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญัต่อสาธารณชน อาทิเช่น วตัถุประสงคข์องบรษิัทฯ ฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ โครงสรา้งองคก์ร โครงสรา้งกลุ่มธุรกิจ รายชื่อและประวตัิของคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร 

ปัจจยัและนโยบายเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงท่ีสามารถคาดการณไ์ด ้ทัง้ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานและการเงิน คู่มือการ

กาํกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ความรบัผิดชอบของ

http://www.vgi.co.th/
http://www.vgi.co.th/
mailto:ir@vgi.co.th
mailto:ir@vgi.co.th
http://www.vgi.co.th/
http://www.vgi.co.th/
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คณะกรรมการบริษัทในการรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการเปิดเผยในรายงาน

ประจาํปีเก่ียวกับจาํนวนครัง้ท่ีกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิัทและผูบ้ริหารระดบัสงู รวมทัง้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ขอ้มลูท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุนของผูถื้อหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บังคับบริษัท รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

รายงานประจาํปี รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) และมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชันของบริษัทฯ 

เพ่ือใหน้กัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทัง้ท่ีเป็นผูถื้อหุน้และผูท่ี้สนใจจะถือหุน้ในอนาคตไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน ผ่าน

ช่องทางและส่ือการเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิัทมีเจตนารมณแ์ละความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมใหบ้รษิัทฯ เป็นองคก์รชัน้นาํท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศท่ี

เป็นผูน้าํธุรกิจท่ีใหบ้ริการอย่างมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ดว้ยการผสมผสานโลกออฟไลนแ์ละออนไลนไ์วด้ว้ยกนั จนเกิดเป็น

บริการโซลชูั่นสท่ี์ครบวงจรและสมบูรณแ์บบ สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ในการโฆษณาและการส่ือสารได้

ครบทัง้ 360 องศา เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกๆ จุดของการเดินทางผ่านการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีมีประสิทธิภาพของกลุ่มวี

จีไอ และ/หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจ โดยตัง้มั่นอยู่บนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม และไดร้บั

การยอมรบัในระดบัสากลว่าเป็นบริษัทฯ ท่ีประสบความสาํเร็จมากท่ีสดุแห่งหน่ึงในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจท่ีมีความ

หลากหลายดว้ยการบริหารจัดการท่ีแข็งแกร่ง และดว้ยบุคลากรท่ีลว้นแต่มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการกาํหนด

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยุทธ ์คณะกรรมการบริษัทตอ้งมีภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน ์มีอิสระในการตดัสินใจ และรบัผิดชอบตาม

หนา้ท่ีในการกาํกับดูแลกิจการใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุต่อผูถื้อหุน้โดยรวม โดยหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ของ

บรษิัทฯ ท่ีจะกาํกบัดแูลการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร ซึ่งมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหว่างคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบริหาร

ไวอ้ย่างชดัเจน 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทตอ้งประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิท่ีมี ความรูท่ี้หลากหลายทัง้ดา้นการบริหารธุรกิจ วิศวกรรม การตลาด 

การบัญชี และการตรวจสอบ รวมทั้งมีประสบการณ์ดา้นท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมส่ือโฆษณา และคุณสมบัติตามท่ี

กาํหนดโดยกฎหมายและระบไุวใ้นคูม่ือฯ นี ้ในจาํนวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดและกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ซึ่งไม่

นอ้ยกว่า 5 ท่าน และไม่เกิน 12 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1/3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด แต่ไม่นอ้ยกว่า  

3 ท่าน โดยกรรมการทุกคนจะวินิจฉัย แสดงความคิดเห็นและออกเสียงในกิจการท่ีคณะกรรมการมีอาํนาจตดัสินใจอย่าง

เป็นอิสระ ปราศจากภาวะกดดัน เพ่ือกาํกับดูแลใหก้ารดาํเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง 

โปรง่ใส และปกป้องผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ 
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อาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท  

1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงั เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

2. กาํหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษัทฯ และกาํกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการ 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสรา้งคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าสูงสุด

ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยให้พิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และ

เป้าหมายของบริษัทฯ เป็นประจาํทุกปี ทั้งระยะสั้น 1 ปี และระยะกลางถึงระยะยาวสาํหรับ 3-5 ปี โดยคาํนึงถึง

สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ ซึ่งรวมถึงนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

3. กาํหนดแผนงาน งบประมาณและตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงานประจาํปีของบริษัทฯ ควบคุมกาํกับดแูล (Monitoring 

and Supervision) การบริหารและจดัการของฝ่ายบรหิาร รวมทัง้ผลงานและผลประกอบการประจาํไตรมาสของ

บรษิัทฯ เทียบกบัแผนงานและงบประมาณ และพิจารณาแนวโนม้ระยะต่อไปของปี 

4. กาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ผ่านการจัดใหม้ีระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

5. ดาํเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเชื่อถือได ้รวมถึง

ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความ

เพียงพอเหมาะสม  

6. พิจารณาอนมุตัิการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 

7. พิจารณาและ/หรือใหค้วามเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและ/หรือการเขา้ทาํรายการ (ในกรณีท่ีขนาดของรายการ

ไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณาอนมุตัิโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 

ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 

8. ดแูลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ 

9. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหผู้ถื้อหุน้ 

10. พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม 

โดยกรรมการตอ้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีทาํกับบริษัทฯ หรือถือหุ้น 

ในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้หรือลดลง ทั้งนี ้สาํหรบัรายการท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทาํกับกรรมการหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใด กรรมการซึ่งมีส่วนได้

เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการทาํรายการในเร่ืองนัน้ 
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11. กํากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 

ใหพ้นักงานทุกระดับชัน้ยึดมั่นและปฏิบัติหนา้ท่ีอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และทบทวนคู่มือการกาํกับดูแล

กิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจาํทุกปี และประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวเป็น

ประจาํอย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ 

12. รายงานความรบัผิดชอบของตนในการจดัทาํรายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้น

รายงานประจาํปีและครอบคลุมในเร่ืองสาํคัญ ๆ ตามนโยบายเร่ืองข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษัท 

จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยฯ์ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลท่ีสาํคัญต่างๆ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทันเวลา  

โดยใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 

13. มอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได ้

ทัง้นี ้การมอบอาํนาจดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจสามารถ

อนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชนใ์นลักษณะอ่ืนใดขัดแยง้กับ

ผลประโยชนข์องบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย  

14. แต่งตัง้กรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้

และกาํหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปี รวมทัง้ทบทวนหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามกฎบัตร

ของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 

15. พิจารณามอบหมายอาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในการบริหารงานใหแ้ก่ฝ่ายบริหาร เพ่ือแบ่งแยกบทบาท

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน ตลอดจนกาํกบัดแูลและติดตาม

ใหฝ่้ายบรหิารดาํเนินการและปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย และทบทวนการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีดงักล่าว

รวมถึงประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือรกัษาความสมดุลในการบริหารจัดการ เสริมสรา้ง 

ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ท่ี และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

16. แต่งตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษา (Advisory Board) ซึ่งจะประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในเร่ือง

ต่าง ๆ  เพ่ือใหค้าํปรกึษาและคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชนใ์นเร่ืองเก่ียวกบักิจการของบรษิัทฯ และบรษิทัยอ่ย อย่างไรก็ตาม 

ความเห็นหรือคาํแนะนาํโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษานั้น ถือเป็นการให้ความเห็นและคาํแนะนาํจากบุคคล 

ซึ่งมิได้เ ป็นฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทฯ  ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ  ได้ประโยชน์จากมุมมองเพ่ิมเติมของ

บคุคลภายนอก โดยคาํปรกึษา ความเห็น หรือคาํแนะนาํดงักล่าวนัน้ จะไม่มีผลผกูพนัทางกฎหมายต่อบรษิัทฯ 

17. จัดทาํและทบทวนแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือกําหนดกระบวนการสืบทอดตาํแหน่งของ

ผูบ้รหิารระดบัสงู 

18. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 
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19. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจาํปี ทั้งในรูปแบบของการประเมินทั้งคณะ และเป็น

รายบคุคล เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนทบทวนหนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจาํทกุปี 

สาํหรบัประธานกรรมการ ในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการบรษิัท และรองประธานกรรมการ มีบทบาทและหนา้ท่ีดงันี ้

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

1. กาํกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่ อยให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคต์ามแผนงานท่ี

กาํหนดไว ้ตลอดจนดูแลใหม้ั่นใจว่ากรรมการทุกคนมี

ส่วนร่วมในการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม 

และการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการเรียก

ประชมุคณะกรรมการบรษิัทใหป้ระธานกรรมการหรือ

ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายเป็นผูส่้งหนังสือเชิญประชุมไป

ยงักรรมการของบรษิัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการ

บริษัทแต่ละครัง้ ให้ส่งคาํบอกกล่าวเรียกประชุมถึง

กรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน

ประชมุ เวน้แต่กรณีจาํเป็นเรง่ด่วน โดยในหนงัสือเชิญ

ประชุมนั้น ให้ระบุสถานท่ี วันเวลา และเร่ืองท่ีจะ

ประชมุ นอกจากนี ้ประธานกรรมการตอ้งจดัสรรเวลา

ในการประชุมอย่างเพียงพอเพ่ือให้ฝ่ายบริหาร

สามารถชีแ้จงรายละเอียดไดอ้ย่างครบถว้น และให้

กรรมการสามารถอภิปรายประเด็นสาํคัญได้อย่าง

รอบคอบ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้

อย่างอิสระ 

3. เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ

เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ีคะแนนเสียง

เท่ากนัในท่ีประชมุคณะกรรมการ 

4. เป็นประธานในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และ

ควบคุมให้การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

บรษิัทฯ และระเบียบวาระการประชมุท่ีกาํหนดไว ้

5. ปฏิบัติหน้า ท่ี อ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด ไว้

โดยเฉพาะว่าเป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานกรรมการเมื่อประธาน

กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้

2. ปฏิบัติหน้าท่ีหรือดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีประธาน

กรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

3. ปฏิบตัิการใด ๆ ตามท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบของ

หน่วยงานราชการกาํหนด 
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การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือช่วยดูแลระบบการบริหารและดาํเนิน

กิจการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เพ่ือให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดาํเนินงานท่ีสาํคัญก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัท  

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร รวมทั้งความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้ง บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุ

ต่อบรษิัทฯ 

6. จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้ง 

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี ้

 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง เพียงพอ เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ 

 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
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 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

 การทจุรติหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบการควบคมุภายใน 

 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทานการบริหารจดัการดา้นการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชนัขององคก์ร ดงัต่อไปนี ้

 ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือให้ครอบคลุมถึงการสอบทานการควบคุม

ภายในของการดาํเนินงานตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

ความเส่ียงจากการทาํทจุรติในกระบวนการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 

 สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของ

กิจการตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ 

 รับทราบรายงานเก่ียวกับการทุจริต อาทิ รายงานตามรอบระยะเวลาทั่วไปเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับการทุจริต 

รายงานด่วนเร่ืองการทจุรติรา้ยแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็นตน้ 

 ปรกึษาหารือกบัผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีบรษิัทฯ ประสบเหตกุารณท์จุรติท่ีมีนยัสาํคญั 

8. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในการ

ปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร  

หรือพนกังานของบรษิัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุ หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง  

9. แต่งตัง้ท่ีปรกึษาอิสระท่ีมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ ไดต้ามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ เพ่ือใหค้าํปรกึษา

และคาํแนะนาํตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

10. ทบทวนกฎบตัร และนาํเสนอผลการปฏิบตัิงานในปีท่ีผ่านมาอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี ทั้งในรูปแบบของการประเมินทั้งคณะและ 

เป็นรายบคุคล เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

12. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาและใหค้วามเห็นในเร่ืองโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท อนัไดแ้ก่ ขนาดและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ

บริษัทท่ีควรจะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยทุธท์างธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบกบัขนาดและองคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบนั รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพ่ือปรบัเปล่ียน

องคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิัทใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องบรษิัทฯ 
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2. กาํหนดวิธีการสรรหาบคุคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก 

 คุณสมบตัิของกรรมการท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องบรษิัทฯ และเป็นไปตามโครงสรา้ง ขนาด 

และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนดไว ้

 ความเหมาะสมดา้นความรู ้ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญ และการอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบตัิ

ตามกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดแูล 

 ความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ (Board Diversity) และคุณสมบัติของกรรมการท่ีจาํเป็น 

หรือยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิัท โดยการจดัทาํ Board Skill Matrix 

3. สรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัิท่ีกาํหนดไว ้

 ในกรณีท่ีกรรมการตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัทใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอต่อ

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ 

 ในกรณีท่ีมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งโดยเหตุอ่ืนใด (นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ) เพ่ือให้

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการท่ีว่างลง 

 ในกรณีท่ีต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้

คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ 

4. พิจารณาโครงสรา้ง จาํนวน รูปแบบ และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภท ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน ท่ี

เหมาะสม ใหแ้ก่ ประธานกรรมการ กรรมการบรษิัท และสมาชิกในคณะกรรมการชดุย่อย โดยทบทวนความเหมาะสม

ของหลักเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีมีมูลค่าตลาด (Market 

Capitalization) ใกลเ้คียงกบัของบรษิัทฯ เพ่ือจงูใจและรกัษาไวซ้ึ่งกรรมการท่ีมีคณุประโยชนก์ับบรษิัทฯ และนาํเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

5. พิจารณาเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ และ

นาํเสนอผลการประเมินตามเกณฑน์ัน้ ๆ  ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ตลอดจนนาํเสนอโครงสรา้ง 

จาํนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ทัง้ระยะสั้น

และระยะยาว ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมินการปฏิบตัิงานเพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

6. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ  เก่ียวกับการเสนอขายหุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ หรือหลกัทรพัยอ่ื์น 

ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดการ 

สรา้งมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว และเพ่ือสามารถรกัษาบคุลากรท่ีมีคุณภาพไดอ้ย่างแทจ้รงิภายใตเ้กณฑท่ี์เป็น

ธรรมต่อผูถื้อหุน้ 

7. รายงานผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบรษิัทและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
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8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและสรรหาค่าตอบแทนประจําปี และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบรษิัท 

9. แต่งตัง้คณะทาํงานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบตัิงานต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจน

แต่งตั้งท่ีปรึกษาอิสระท่ีมีความรูค้วามเชี่ยวชาญ เพ่ือให้คาํปรึกษาและให้คาํแนะนํา ตลอดจนช่วยเหลือการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

10. ปฏิบตัิการอ่ืนใดในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย และ

ปฏิบตัิการใด ๆ ตามท่ีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดแูลกาํหนด 

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

1. พิจารณา กาํหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบั

แนวปฏิบัติของหน่วยงานกาํกับดูแลและมาตรฐานสากล เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ตลอดจนกาํกบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจดงักล่าว 

2. พิจารณา กาํหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate 

Social Responsibility : CSR) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ ตลอดจนดูแลใหม้ีการปฏิบตัิ

ตามนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว 

3. พิจารณา กาํหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อตา้นทุจริตและติดสินบน (Anti-

Corruption and Bribery) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ ตลอดจนดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตาม

นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อตา้นทจุรติและติดสินบนดงักล่าว 

4. รายงานผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลประจาํปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

บรษิัท 

6. แต่งตัง้คณะทาํงาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตลอดจนแต่งตัง้ท่ีปรกึษา

อิสระท่ีมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้คาํปรึกษาและให้คาํแนะนาํ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

7. ปฏิบัติหนา้ท่ีหรือดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามท่ีกฎหมายหรือ

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดแูลกาํหนด 

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

1. พิจารณากําหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และนําเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
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2. ควบคุม ดูแล ติดตามและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกับระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ใหม้ีความ

ต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  

3. ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหก้ารบรหิารจดัการความเส่ียงเป็นหน่ึงในวฒันธรรมองคก์รของบรษิัทฯ  

4. จดัใหม้ีการส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มลู และประสานงานเก่ียวกับความเส่ียงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. รายงานผลการประชุมท่ีมีนัยสาํคัญ รวมถึงผลการประเมินและการบริหารจัดการความเส่ียงหลักขององค์กร 

(Enterprise Risks) ต่อคณะกรรมการบรษิัท 

6. ปฏิบตัิงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

7. แต่งตัง้คณะทาํงานบริหารความเส่ียงเพ่ือทาํหนา้ท่ีในการช่วยประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัทฯ รวมถึงศกึษาและนาํเสนอวิธีการบรหิารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

และช่วยทาํหนา้ท่ีติดตามกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงใหม้ีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ภายใต้

นโยบายและกรอบการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ 

8. แต่งตัง้ท่ีปรกึษาอิสระท่ีมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือใหค้าํปรกึษาและใหค้าํแนะนาํ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร  

1. กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสรา้งการบริหารงานในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งและ

เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนั เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบ 

2. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิัทฯ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบ 

3. กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางและ

เป้าหมายการดาํเนินงาน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมตัิไว ้เป็นประจาํทุกเดือน เพ่ือใหม้ั่นใจว่า

การดาํเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการดาํเนินงานดังกล่าวต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

4. พิจารณาอนมุตัิการเขา้ทาํสญัญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกติของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใตน้โยบายท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น การซือ้ขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืน การ

จาํหน่ายเงินลงทุน เพ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ภายในวงเงินท่ี

ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

5. พิจารณาอนุมตัิการกูย้ืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงิน การใหกู้ย้ืม ตลอดจนการจาํนาํ จาํนอง ก่อ

ภาระผกูพนั หรือเขา้เป็นผูค้ ํา้ประกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ภายในวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 
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6. พิจารณาอนมุตัิธุรกรรมระหว่างบรษิัทและบรษิัทย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็น (1) 

รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป หรือ (2) รายการสนบัสนนุธุรกิจปกตท่ีิมีเงื่อนไขทางการคา้โดยทั่วไป 

ซึ่งมีค่าตอบแทนท่ีสามารถคาํนวณได ้ภายในวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

7. พิจารณาอนุมัติการติดต่อ ดาํเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานกาํกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ 

ตลอดจนการชาํระเงิน ซึ่งบริษัทฯ มีหนา้ท่ีตอ้งชาํระตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงค่าธรรมเนียม และ/หรือ 

ภาษีอากรในนามของบรษิทัฯ เพ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินงานตามวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ 

8.  

9. พิจารณาอนมุตัิการเปิด/ปิดบญัชีธนาคาร และการใชบ้ริการต่าง ๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้กาํหนดผูม้ีอาํนาจ

สั่งจา่ยสาํหรบับญัชีธนาคารของบรษิัทฯ 

10. พิจารณาอนุมัติ ดาํเนินการ กาํกับดูแลเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือการดาํเนินงานตามปกติ

ประจาํวันของบริษัทฯ ซึ่งเร่ืองดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง นโยบายอัตราค่าตอบแทน โครงสรา้งเงินเดือนของ

พนกังาน ค่าใชจ้่ายตามปกติของบรษิัทฯ คดีความท่ีบรษิัทฯ ฟ้องรอ้งหรือท่ีบรษิัทฯ ถกูฟ้อง 

11. พิจารณากลั่นกรองโครงการ สัญญา ธุรกรรม และ/หรือ การดําเนินการใด ๆ ในส่วนท่ีเกินอํานาจของคณะ

กรรมการบริหาร เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ยกเว้น เร่ืองดังกล่าวอยู่ภายใตค้วาม

รบัผิดชอบ และ/หรือ อาํนาจของคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนของบรษิัทฯ ท่ีจะเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองและนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทโดยตรง 

12. พิจารณาอนมุตัิการปฏิบตัิและดาํเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของบรษิัทฯ ท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทถึงความคืบหนา้ของโครงการ 

13. พิจารณาอนมุตัิว่าจา้งท่ีปรกึษาในการดาํเนินการตามโครงการต่างๆ ของบรษิัทฯ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจปกติ

หรือสนบัสนนุธุรกิจปกติของบรษิัทฯ 

14. พิจารณาอนุมตัิหรือรบัทราบกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นว่าจาํเป็นหรือสมควรท่ี

เป็นการเร่งด่วนตอ้งแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดาํเนินการแลว้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และรายงานให้

คณะกรรมการบรษิัททราบโดยเรว็ 

15. มีอาํนาจในการมอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนใดฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ

บริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบรหิารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข

บคุคลท่ีไดร้บัมอบอาํนาจหรือการมอบอาํนาจนัน้ๆ ไดต้ามสมควร 

16. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรหิารประจาํปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัท 
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17. แต่งตัง้คณะทาํงาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตัง้ท่ีปรกึษาอิสระ

ท่ีมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือใหค้าํปรกึษาและคาํแนะนาํ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บรหิาร 

18. พิจารณากาํหนดดัชนีชีว้ัดผลการปฏิบัติงานขององคก์ร (Corporate Key Performance Indicators) และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิต่อไป รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตามดัชนีชีว้ดัผลการ

ปฏิบตัิงานขององคก์รดงักล่าวและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณารบัทราบต่อไป 

19. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามท่ีกฎหมายหรือข้อกาํหนดของ

หน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดแูลกาํหนด 

การแยกตาํแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ 

เพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบตัิหนา้ท่ีกาํกับดูแล และความโปร่งใสของการดาํเนินงานภายใน รวมทัง้เพ่ือมิใหบุ้คคลใดบุคคล

หน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั บริษัทฯ จึงไดแ้ยกหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ รวมทัง้บุคคลซึ่งดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ 

และกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูอ้าํนวยการ

ใหญ่มีดงันี ้

1. ดูแล บริหาร ดาํเนินงาน และปฏิบัติงานประจาํตามปกติธุรกิจ เพ่ือประโยชนข์องบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

วิสัยทัศน ์เป้าหมาย แผนการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณท่ีกาํหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

2. บริหารจดัการการดาํเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้

สอดคลอ้งกับแผนการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ี

กาํหนดโดยคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิาร 

3. กาํกับดูแลการดาํเนินการดา้นการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดา้นการปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ โดยรวม เพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายและแผนการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ท่ีกาํหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิาร 

4. มีอํานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสําหรับพนักงาน 

บรษิัทฯ ในตาํแหน่งท่ีตํ่ากว่ากรรมการบรหิาร โดยสามารถแต่งตัง้ผูร้บัมอบอาํนาจช่วงใหด้าํเนินการแทนได ้

5. กาํหนดบาํเหน็จรางวลั ปรบัขึน้เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนสัพิเศษ นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนสัปกติประจาํ

ของพนกังานบรษิัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิาร 

6. เจรจา และเขา้ทาํสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การลงทุนซือ้

เคร่ืองจกัร และทรพัยสิ์นอ่ืนๆ ตามงบลงทนุหรืองบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท การซือ้สินคา้เขา้

คลงัสินคา้ และการขายสินคา้ เป็นตน้) โดยวงเงินสาํหรบัแต่ละรายการใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจดาํเนินการ

ท่ีผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 
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7. พิจารณาอนมุตัิการกูย้ืมเงินระหว่างบรษิัทฯ กบับรษิทัย่อย 

8. ออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ ภายในบรษิัทฯ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบรษิัทฯ เป็นไปตามนโยบายและ

เพ่ือผลประโยชนข์องบรษิัทฯ รวมถึงรกัษาระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

9. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอาํนาจ

ดาํเนินการใดๆ ท่ีจาํเป็นในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักล่าว 

10. มอบหมายใหบ้คุคลคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตน โดยการมอบอาํนาจดงักล่าวจะตอ้งไม่

เป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย 

หรือมีผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

11. ในกรณีท่ีกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหร้องกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เป็น 

ผูร้กัษาการและปฏิบัติหนา้ท่ีต่าง ๆ แทนทุกประการ แลว้ใหร้องกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่รายงานหรือเสนอเร่ือง

ต่างๆ ท่ีตนไดพิ้จารณาอนมุตัิไปแลว้ต่อกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ในทนัทีท่ีสามารถกระทาํได ้

ทัง้นี ้การใชอ้าํนาจของกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ จะตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีทาํใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สามารถ

อนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดท่ีขดัแยง้กับ

ผลประโยชนข์องบรษิทัฯ หรือบรษิัทย่อย 

อน่ึง ในการสรรหาบคุคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงู บรษิัทฯ อาจจะพิจารณาจากพนกังานภายในก่อน โดย

คาํนึงถึงคณุสมบตัิของบคุคลดงักล่าวเป็นสาํคญั ทัง้นี ้บคุคลดงักล่าวตอ้งมีคณุสมบตัิอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

- มีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

และหน่วยงานกาํกบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

- มีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสยัทศันใ์นการบริหารจดัการ

องคก์รขนาดใหญ่ มีภาวะผูน้าํ มีความรูป้ระสบการณ ์ความเชี่ยวชาญในการบริหารจดัการธุรกิจส่ือโฆษณา

หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนธุรกิจส่ือโฆษณา และสามารถอุทิศเวลาของตนในการทาํงานทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศใหก้บับรษิัทฯ ไดอ้ย่างเต็มท่ี ในฐานะผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทาํหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการ โดยจะสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอชื่อให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ หรือเพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ (แลว้แต่กรณี) โดยหลกัเกณฑใ์น

การสรรหากรรมการจะคาํนึงถึงโครงสรา้งของกรรมการบริษัท ความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัท 

(Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบตัิ และทกัษะของกรรมการท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิัท 

โดยจดัทาํ Board Skill Matrix เพ่ือกาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา  
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กระบวนการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ จาก

การแนะนาํของกรรมการอ่ืนในบรษิัทฯ การเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ การ

สรรหาโดยท่ีปรึกษาภายนอก (Professional Serch Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ

หน่วยงานตา่งๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร 

คณุสมบตัิของกรรมการ 

1. มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และหน่วยงานกาํกบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัการกาํกบัดแูล

กิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

2. เป็นผูท้รงคณุวฒุิและมีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลายอนัเป็นประโยชนต์อ่

การดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัหินา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั มีความซือ่สตัย ์มีสขุภาพรา่งกายท่ีแข็งแรงและจิตใจท่ี

สมบรูณ ์สามารถทุ่มเทในการทาํงานใหบ้รษิัทฯ ไดอ้ย่างเต็มท่ี 

4. มีประวตัิการทาํงานท่ีดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด

ในหา้งหุน้ส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

ตลอดจนไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

สาํหรบัการสรรหาบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ บุคคลดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ซึ่งมีเกณฑท่ี์เขม้กว่าขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่

สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บั

การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย  
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่  

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรือท่ีปรกึษาทางการ

เงินซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ

นัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ

อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ให้

ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้

มีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

คณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ  

นอกจากจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระแลว้ ตอ้งมีคณุสมบตัิเพ่ิมเติมดงัต่อไปนี ้

1. ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ  

3. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
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4. มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอย่าง

นอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้

5. มีคณุสมบตัิอ่ืนๆ ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดแูล 

ทัง้นี ้เมื่อมีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจดัใหม้ีการปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัใหม้ีการ

บรรยายสรุปวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และค่านิยมของบรษิัทฯ พรอ้มทัง้จดัใหม้ีเอกสารสาํหรบักรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่เพ่ือ

ประกอบการทาํหนา้ท่ี อนัไดแ้ก่ หนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และรายงานประจาํปีเล่มล่าสดุของบรษิัทฯ 

ซึ่งเอกสารเหล่านีป้ระกอบดว้ยขอ้มูลท่ีสาํคัญ ไดแ้ก่ บทบาทและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกาํกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมของกลุ่มวีจีไอ เป็นตน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ มี

นโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการเขา้รบัการอบรม เพ่ือพฒันาความรูค้วามสามารถอย่างต่อเน่ืองอีกดว้ย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากขนาดธุรกิจและความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท โดยจะเปรียบเทียบกบับรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีมีมลูค่าตลาด (Market 

Capitalization) ในขนาดท่ีใกลเ้คียงกับบริษัทฯ และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้

ถือหุน้ประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเป็นประจาํทกุปี 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนและรูปแบบการจ่าย

ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผ่านการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านตัวชี ้วัดต่างๆ ดังต่อไปนี้ ผลประกอบการของบริษัทฯ ผลสาํเร็จทางธุรกิจ ตลอดจน

เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ อ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือนาํเสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุตัิเป็นประจาํทกุปี  

 ตัวชีว้ัด 

ประธานคณะกรรมการบริหาร ความมั่งคั่งของผูถื้อหุน้ (Shareholders’ wealth) 

การจดัใหบ้รษิัทมีการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 

การจดัใหบ้รษิัทมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) 

ความสัมพันธ์กับลูกคา้ เจ้าของพืน้ท่ี และคู่คา้ทางธุรกิจ (Relationship 

with customers, landlords and business alliance) 

กรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ ผลประกอบการในมมุมองดา้นการเงิน (Financial) 

ผลตอบรับเทียบกับสินค้าและบริการของบริษัทจากมุมมองของลูกคา้ 

(Customer) 

การพฒันากระบวนการภายในขององคก์ร (Operational Excellence) 

การพฒันาบคุลากรของบรษิัท (People Development) 
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สาํหรับพนักงานผู้บริหารในตาํแหน่งซึ่งตํ่ากว่ากรรมการบริหาร กรรมการผู้อาํนวยการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความ

เหมาะสมในการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการปฏิบตัิงานของแต่ละท่าน โดยใชด้ชันีชีว้ดัต่างๆ เป็นตวับ่งชี ้

ทัง้นี ้การปรบัอตัราเงินเดือนประจาํปีโดยรวมจะสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ระยะ

สัน้และระยะยาว 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ในแต่ละรอบปีบัญชี เพ่ือรับทราบและติดตามผลการ

ดาํเนินงานในเร่ืองต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระทาํหนา้ท่ีถ่วงดลุและสอบทานการบริหารงานของคณะกรรมการ

บรษิัท และเพ่ือช่วยในการจดัสรรเวลาของกรรมการ บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํ รวมทัง้แจง้ตารางกาํหนดวนัประชมุทัง้ปีใหก้รรมการ

ไดร้บัทราบเป็นการล่วงหนา้ และเพ่ือใหก้รรมการมีเวลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการประชมุ และเพ่ือใหม้ีขอ้มลูเพียงพอต่อ

การตดัสินใจของกรรมการ บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุใหแ้ก่กรรมการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนั

ทาํการ หรือ 7 วนัก่อนวนัประชมุ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 

ของการประชมุคณะกรรมการทัง้หมดในแต่ละรอบปีบญัชี เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นหรือสมควรซึ่งทาํใหไ้ม่สามารถเขา้รว่ม

ประชุมได ้และยงัมีนโยบายกาํหนดจาํนวนองคป์ระชุมขัน้ตํ่า ณ ขณะลงมติในท่ีประชุมว่าตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 

ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

สาํหรบัคณะกรรมการชดุย่อยชดุต่างๆ นัน้ บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีการประชมุอย่างนอ้ยในแต่ละปีดงัต่อไปนี ้และอาจพิจารณา

เพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 

คณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนการประชุมอย่างน้อยต่อปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ (เป็นประจาํทกุเดอืน) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2 ครัง้ 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารยังสามารถประชุมกันเองไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนี ้เพ่ือเปิดโอกาสใหก้รรมการท่ีไม่ไดเ้ป็น

ผูบ้ริหารสามารถอภิปรายปัญหาต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจร่วมกนั โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายบริหารเขา้รว่ม

ประชมุการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณะกรรมการแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคลเป็น

ประจาํทุกปี ซึ่งหัวขอ้ในการประเมินจะครอบคลุมเร่ืองต่างๆ เช่น (ก) โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (ข) 

บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (ค) การประชุมคณะกรรมการ (ง) การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ (จ) 

ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ (ฉ) การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร (ช) การปฏิบตัิหนา้ท่ีในการ

ดแูลบรหิารกิจการของบรษิัทฯ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ และ (ซ) การจดัสรรเวลาและการเตรียมความพรอ้มเพ่ือการ
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เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี ้เพ่ือใหม้ีการทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และสามารถปรบัปรุง

แกไ้ขการดาํเนินงานใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จะจดั

ใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นประจาํทุกปี และมีนาํผลการประเมินแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบในการ

ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

นโยบายการไปดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

เพ่ือใหก้รรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้

กาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบรษิัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 5 บรษิัท 

สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการบรษิัทไดก้าํหนดว่าไม่ควรดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทอ่ืนนอกเหนือจากบรษิัทในกลุ่มวีจี

ไอ และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทกาํหนด และ/หรือ ไดร้บัความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหาร แต่ทัง้นี ้การดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบรษิัทอ่ืนดงักล่าวไม่ควรเกิน 5 บรษิัท 

แผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

บริษัทฯ มีการดาํเนินการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Sucession Plan) สาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

(1) ทดแทนบุคลากรในตาํแหน่งสาํคญั สาํหรบัการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง (2) เพ่ือตอบสนองแผนการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัทฯ ในการวางแผนและเตรียมความพรอ้มของกาํลงัคน และ (3) เพ่ือเพ่ิมโอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพ รวมทัง้เป็น

การสรา้งกาํลงัใจในการทาํงาน เน่ืองจากเป็นการสรรหาบุคลากรภายในองคก์รเป็นลาํดบัแรก ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดพิ้จารณา

ตาํแหน่งท่ีสาํคญัท่ีจาํตอ้งมีแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Sucession Plan) ซึ่งในการคดัเลือกบคุคลท่ีควรไดร้บัการพิจารณาเพ่ือ

สืบทอดตาํแหน่ง จะพิจารณาจากหลากหลายปัจจยั เช่น อาย ุประสบการณท์าํงาน ผลการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมา เป็นตน้ 

การจัดทาํรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิัทฯ กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ จดัส่งแบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบคุคลท่ีมคีวาม

เก่ียวขอ้งใหก้บับรษิัทฯ เพ่ือป้องกนัรายการท่ีอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัฯ และเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

กฎเกณฑแ์ละประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีดงัต่อไปนี ้

1. จดัส่งแบบแจง้รายงานครัง้แรก เมื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิารเขา้ใหม่ของบรษิัทฯ 

2. จดัส่งแบบแจง้รายงาน เพ่ือปรบัปรุงขอ้มลู ณ วนัเริ่มตน้ปีบญัชี (1 เมษายนของทกุปี) 

3. จัดส่งแบบแจง้รายงานเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคัญท่ีมีผลทาํใหเ้กิดการมีส่วนไดเ้สียหรือความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนร์ะหว่างปีบญัชี 
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เลขานกุารบรษิัทเป็นผูเ้ก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการ

มีส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาํการนับแต่วันท่ีบริษัทฯ ไดร้ับ

รายงานนัน้ ทัง้นี ้เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบและกาํกบัดแูลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดคุณสมบตัิของผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีเลขานุการบริษัท โดยจะตอ้งจบการศึกษาดา้นกฎหมายหรือ

บญัช ีและ/หรือ เคยผ่านการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีเลขานกุารบรษิัทแลว้ โดยเลขานกุารบรษิัททาํ

หนา้ท่ีในนามบรษิัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ขัอบังคับของบริษัทฯ และ

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ  

2. จัดทาํและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บรษิัท หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ รวมถึงรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ 

3. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร 

4. ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่กรรมการเก่ียวกับขอ้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดาํรง

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ การกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งขอ้กฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

5. ดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ/หรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของ

ตลาดหลักทรัพยฯ์ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และหน่วยงานกาํกับดูแลท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนหลกัการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ี

6. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนด หรือท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในและความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

 การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญในการป้องกันการใชข้อ้มลูภายในเพ่ือประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ่ื้นของกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน จึงมีนโยบายกาํหนดหา้มกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มวีจีไอ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ

บคุคลดงักล่าวนาํขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชแ้สวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ่ื้น

ในทางไม่ชอบ และหา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดม้ส่ีวนเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยให้

ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกนัผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ในการนี ้เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการปฏิบตั ิและเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรพัย ์กลุ่มวีจีไอ จึงนาํนโยบายป้องกันการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทใหญ่ของกลุ่มวีจีไอ มาใชบ้งัคบักบักลุ่มวีจีไอ ดว้ย รายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้
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บุคคลทีถู่กห้ามการซือ้ขาย หลักทรัพยท์ี ่

ห้ามซือ้ขาย 

ช่วงเวลาห้ามการซือ้ขาย  

กรณีเปิดเผยงบการเงนิ กรณีเกดิเหตกุารณท์ีอ่าจมี

ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย ์

บรษิัทฯ บรษิทัย่อย บรษิัทรว่ม 

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน 

และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ

บรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัท

รว่ม ท่ีอยู่ในตาํแหน่งหรือสาย

งานท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลู

ภายในได ้

หลกัทรพัยข์อง

บรษิัทฯ บรษิทั

ย่อย และบรษิัท

รว่ม 

1 เดือนก่อนวนัประชมุ

คณะกรรมการบรษิัทท่ีมวีาระ

พิจารณาและอนมุตังิบการเงิน 

จนถึง 1 วนัทาํการหลงัการ

เผยแพรง่บการเงนิผ่านช่อง

ทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

14 วนัก่อนวนัประชมุ

คณะกรรมการบรษิัทท่ีมวีาระ

อนมุตัิเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรพัย ์จนถึง 1 วนัทาํ

การหลงัการเผยแพรเ่ร่ืองดงักล่าว

ผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มลู

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

กรรมการ และผูบ้ริหาร (ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของบริษัทฯ ตอ้งรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีมี

การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์และจดัส่งสาํเนารายงานนีใ้หแ้ก่เลขานกุารบรษิัท เพ่ือรวบรวม ทาํสรุป และนาํเสนอ

ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบเป็นรายไตรมาส 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 

กลุ่มวีจี ไอ  ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเ นินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคํานึงถึงผู้มี ส่วนได้เ สีย 

ทุกฝ่าย กลุ่มวีจีไอ ถือเป็นนโยบายสาํคัญท่ีจะไม่ใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของกลุ่มวีจีไอ แสวงหาผลประโยชนส่์วนตวั จึงกาํหนดเป็นขอ้ปฏิบตัิสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานของกลุ่มบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

(1) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ จดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและแจง้ใหบ้รษิัทฯ 

ทราบ เพ่ือให้บริษัทฯ มีข้อมูลสาํหรับใช้ประโยชน์ภายในในการดาํเนินการตามข้อกาํหนดเก่ียวกับการทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(2) หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(3) ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการท่ีเก่ียวโยงกันทกุรายการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตอ้ง

นาํเสนอและขออนุมตัิการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท 

หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี)  

(4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดาํเนินการของบริษัทฯ เมื่อมีรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี

สาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด 
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(5) กาํหนดราคาและเงื่อนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกันเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s length basis) 

ซึ่งตอ้งเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ราคาภายนอก ภายใตเ้งื่อนไขท่ีเหมือนหรือ

คลา้ยคลงึกนั 

(6) ผูม้ีส่วนไดเ้สียกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ไม่สามารถเป็นผูอ้นมุตัิหรือออกเสียงลงมติในเร่ืองดงักล่าว 

(7) ในการพิจารณาการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอาจแต่งตัง้ผูป้ระเมินอิสระเพ่ือทาํการ

ประเมินและเปรียบเทียบราคาสาํหรบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีสาํคญั ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ดงักล่าว สมเหตสุมผลและเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 

 นโยบายเกี่ยวกับรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งกับผลประโยชนข์องบริษัทฯ  

เพ่ือมิใหเ้กิดรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้กับผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ และเพ่ือดาํรงไวซ้ึ่งการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้กับผลประโยชนข์อง

บรษิัทฯ ดงันี ้ 

- นโยบายในการทาํธุรกิจใหม่ 

บริษัทฯ จะตอ้งนาํเสนอรายละเอียดของแผนการเขา้ทาํธุรกิจ (feasibility study) ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ

บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหด้าํเนินการ และจดัใหม้ีการพิจารณาแผนการลงทุนเหล่านัน้ โดยตอ้งพิจารณา

ถึงผลตอบแทนและประโยชนท่ี์จะเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายใน

การเขา้ทาํธุรกิจร่วมกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว เวน้แต่มีเหตจุาํเป็นหรือเป็น

การสนบัสนนุธุรกจิของบรษิัทฯ และเป็นไปเพ่ือผลประโยชนท่ี์ดท่ีีสดุของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นหลกั และบรษิัทฯ 

จะตอ้งดาํเนินการตามประกาศและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการทาํรายการระหว่างกนั 

- นโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษัททีร่่วมทุน 

การใหกู้ย้ืมไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งใหบ้ริษัทท่ีร่วมทุนกูย้ืมเงิน 

เพ่ือใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษัทท่ีร่วมทุนในลกัษณะเงินกูย้ืมจากผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จะใหกู้ต้ามสดัส่วนการลงทนุ 

เวน้แต่ในกรณีมีเหตอุนัจาํเป็นและสมควรตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทจะไดพิ้จารณาอนมุตัิเป็นแต่ละกรณีไป 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายในการใหกู้ย้ืมแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ และ/

หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว หรือธุรกิจท่ีบริษัทร่วมทุนกับบุคคลดังกล่าว เวน้แต่เป็นการใหกู้ต้ามสัดส่วนการลงทุน 

หรือเป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุสาํหรบับรษิัทฯ หรือผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นหลกั และบรษิัทฯ จะตอ้งดาํเนินการตามประกาศ

และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการทาํรายการระหว่างกนั รวมถึงหากรายการมีขนาดตํ่ากว่าเกณฑท่ี์จะตอ้งเปิดเผย บริษัทฯ 

จะรายงานการเขา้ทาํรายการใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบดว้ย  

- นโยบายในการจัดทาํเอกสารทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร 

บริษัทฯ จะจัดทาํเอกสารสัญญาเป็นลายลักษณอ์ักษรตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และจัดเก็บอย่าง

เรียบรอ้ย  
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- นโยบายในการทาํรายการเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ิญ�ูชนพึงกระทํากับ

คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน 

คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัินโยบายในหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเงื่อนไขการคา้ทั่วไปในการทาํ

ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 

89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) สาํหรบัรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ใหบ้รษิัทฯ ปฏิบตัิตามประกาศและ

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการทาํรายการระหว่างกนั 

การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การมีระบบควบคมุภายในท่ีดีจะทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างบรรลตุามวตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะเร่ืองท่ี

เก่ียวเน่ืองกบั (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) ความน่าเชื่อถือในการรายงานการเงนิและ (3) การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสาํคัญต่อระบบการควบคุมภายในเสมอมา ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูม้ีหนา้ท่ีสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาวการณใ์นแต่ละช่วงเวลา โดย

การสอบทานตอ้งครอบคลุมการควบคุมภายในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) การ

ประเมินความเส่ียง (Risk Management) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร

ขอ้มลู (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) เพ่ือใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

โครงสรา้งองคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีดีเป็นรากฐานท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล ดงันัน้ 

บรษิัทฯ จึงไดส้รา้งสภาพแวดลอ้มของการควบคมุภายในท่ีดีดว้ยการกาํหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ และคณุค่าของบรษิัทฯ ไวอ้ย่าง

ชัดเจน และประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจให้กับผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกคน ตลอดจนกาํหนดโครงสรา้งองคก์รเป็นสายงาน รวมทัง้กาํหนดขอบเขตและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของแต่

ละสายงานไวอ้ย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการพิจารณาปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกับการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึน้ เพ่ือใหแ้ต่ละ

หน่วยงานสามารถปฏิบตัิงานไดต้ามเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีไดพิ้จารณาอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการ

วัดผลการดาํเนินงานเป็นรายไตรมาส เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและนาํมาปรบัปรุงเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจตาม

ความเหมาะสม  

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดจ้ดัทาํนโยบายและระเบียบในการอนมุตัิดา้นการเงิน การจดัซือ้ และการบรหิารทั่วไป 

และคู่มือการกาํกบัดแูลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนคู่มือพนกังาน รวมทัง้มีการกาํหนดบทลงโทษอย่างชดัเจน 

เพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งรวมถึงการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ และความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยมีการส่ือสารให้

พนกังานรบัทราบโดยทั่วกนั และเผยแพรไ่วใ้นระบบ Intranet ของบรษิัทฯ  
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อน่ึง บรษิัทฯ ยงัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังาน โดยไดจ้ดัใหพ้นกังานไดร้บัการอบรมเป็นประจาํทุก

ปี เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรูแ้ละประสบการณ ์รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนใหผู้้บริหารระดับกลางไดม้ีส่วนร่วมในการ

วางแผนบรกิารจดัการของบรษิัทฯ เพ่ือใหพ้นกังานไดม้ีส่วนรว่มและเป็นการเสรมิสรา้งความพึงพอใจในการทาํงาน 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) 

การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัทาํแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจาํปี เพ่ือใหก้ารกาํหนด

แนวทางการจดัการความเส่ียงนัน้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนกลยุทธต์่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ผูบ้ริหาร

และพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เป็นเจ้าของความเส่ียง มีหน้าท่ีในการประเมินความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน และ

กระบวนการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคมุท่ีมีอยู ่บรษิัทฯ จึงมีนโยบายการบรหิารความเส่ียงตา่งๆ ซึ่งไดม้ีการ

ระบ ุวิเคราะหแ์ละประเมินถึงปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายนอกและภายใน รวมทัง้ปัจจยัท่ีจะก่อใหเ้กิดการทจุรติ ท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อการบรรลวุตัถุประสงคข์องบริษัทฯ เพ่ือนาํมาพิจารณากาํหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ใหเ้หลืออยู่ใน

ระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรบัได ้รวมทัง้มีการติดตามความเปล่ียนแปลงของปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ

วัตถุประสงคข์องบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ การเติบโตของอุตสาหกรรม เป็นตน้ ทั้งนี ้ไดม้ีการ

ถ่ายทอดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงต่อพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในทกุระดบั เพ่ือใหม้ีการรบัทราบและปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งและ

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยไดก้าํหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคน ในการบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ ได้นําหลักการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of 

Tradeway Commission) มาใช ้เพ่ือประเมินและจดัทาํแผนการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ โดยคณะกรรมการบรษิัทได้

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร ประเมินความเส่ียงและวางรูปแบบ

โครงสรา้งการบริหารความเส่ียงขององคก์ร โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการบริหารความเส่ียงประจาํปีให้

คณะกรรมการบริษัทรบัทราบอย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ เพ่ือใชเ้ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการพิจารณากาํหนดเป้าหมายการ

ดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมฝ่ีายตรวจสอบภายในท่ีทาํหนา้ท่ีในการสอบทานกระบวนการบรหิารความ

เส่ียง และประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในอย่างเป็นอิสระ  

 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีการกาํหนดนโยบาย คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการควบคุมท่ีทาํให้

มั่นใจไดว้่านโยบายท่ีฝ่ายบรหิารไดก้าํหนดไวไ้ดร้บัการตอบสนองและปฏิบตัิตามจากทกุคนในบรษิัทฯ ซึ่งแนวทางดงักล่าว

มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและวงเงินอาํนาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลายลักษณ์

อกัษร มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในงาน (ก) หนา้ท่ีอนมุตัิซือ้ (ข) หนา้ท่ีบนัทึกรายการทางบญัชี และ (ค) หนา้ท่ี

ในการดูแลจัดเก็บทรพัยสิ์น ออกจากกันอย่างชัดเจน เพ่ือใหส้ามารถดูแลตรวจสอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมี

หลักเกณฑแ์ละกรอบการปฏิบัติท่ีรดักุมในการทาํธุรกรรมกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ

บุคคลดงักล่าว รวมถึงมีการกาํหนดนโยบาย ระเบียบ และกรอบการปฏิบตัิในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันไวอ้ย่างชดัเจน 

ซึ่งสอดคลอ้งและเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์ตลาดหลักทรพัยฯ์ และคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

กําหนด และบริษัทฯ ได้ระบุขั้นตอนและผู้มีอาํนาจอนุมัติธุรกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีท่ีผู้เก่ียวข้องนําโอกาสหรือ

ผลประโยชนข์องบรษิทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตวั 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหม้ีการติดตามดูแลบริหารจัดการบริษัทย่อยอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการ

กาํหนดทิศทางใหบุ้คคลท่ีบริษัทฯ แต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยถือปฏิบัติ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของ

บริษัทย่อยเป็นไปตามเป้าหมายท่ีบริษัทฯ วางไว ้ตลอดจนมีการกาํหนดนโยบายการตรวจสอบติดตามการดาํเนินงานของ

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

หลกัการประการหน่ึงของการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัคือ การตดัสินใจบนพืน้ฐานขอ้มลูท่ีมีคณุภาพ

และเพียงพอต่อการตดัสินใจ ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีการจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศใหค้รอบคลมุการปฏิบตัิงาน ทัง้ในระดบั

องคก์ร ระดบัการรายงานทางการเงิน ระดบัหน่วยปฏิบตัิการ และระดบัการปฏิบตัิตามนโยบาย และระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ท่ี

ใชใ้นการควบคุม เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูถื้อ

หุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดร้ับทราบข้อมูลสาํคัญอย่างถูกตอ้งแม่นยาํ ครบถ้วน และภายในเวลา

เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีช่องทางท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือรอ้งเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็น

ปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัทไดโ้ดยตรง โดยสามารถส่งเร่ืองรอ้งเรียนไดท้างจดหมายอิเล็กทรอนิกสข์องฝ่ายเลขานุการ

บริษัทท่ี CompanySecretary@vgi.co.th หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท่ี internalaudit@vgi.co.th หรือทาง

ไปรษณียไ์ปยังฝ่ายเลขานุการบริษัทหรือฝ่ายตรวจสอบภายในตามท่ีอยู่ของบริษัทฯ และเบาะแสการกระทาํท่ีอาจทาํให้

สงสยัไดว้่าเป็นการทจุรติคอรร์ปัชนั ผ่านช่องทางรบัแจง้เหตหุรือเบาะแสการทจุรติคอรร์ปัชนัท่ี VGI_CAC@vgi.co.th 

 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ ไดต้ิดตามการปฏิบัติตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และความน่าเชื่อถือภายในของบริษัทฯ และมีการ

ปรบัปรุงแกไ้ขอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เช่น คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีการประชมุอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพ่ือ

พิจารณาผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกาํหนด นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการ

ปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล โดย

รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือความเป็นอิสระในการดาํเนินงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในอย่างแท้จริง ทั้งนี ้หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคัญ ผู้ท่ีเก่ียวข้องจะตอ้งรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือชีแ้จงสาเหต ุและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้

กาํหนดใหม้ีการติดตามความคืบหนา้ในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินขอ้มลูทัง้ท่ีเป็นขอ้มลูทางการเงิน และไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงินอย่าง

สมํ่าเสมอ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ ขององค์กร โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยัง

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามระเบียบและขอ้บงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

อย่างครบถว้น มีการกาํกบัดแูล และการควบคมุภายในท่ีดี สามารถบรรลวุตัถปุระสงคก์ารดาํเนินงานขององคก์ร  
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ทัง้นี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากหน่วยงานอ่ืนๆ ในบรษิัทฯ และสามารถเขา้ถึงขอ้มลู และทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ ใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบ และสามารถเรียกใหผู้ร้บัการตรวจสอบใหข้อ้มลู และใหค้าํชีแ้จงในเร่ืองท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบใหท้าํการตรวจสอบได ้โดยจะทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม 

ทดสอบ สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้

กาํหนดบทบาทหนา้ท่ี นอกจากนัน้ ยังสนับสนุนใหห้น่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงดว้ยตนเอง ทั้งนี ้

เพ่ือใหร้ะบบการควบคมุภายในและการดาํเนินงานของบรษิัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความ

น่าเชื่อถือ การปฏิบตัิงานเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ หน่วยงานกาํกับดูแล และ

ตามมาตรฐาน นโยบาย แผนงาน ขอ้บังคับ ระเบียบคาํสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้ง ปกป้องทรพัยสิ์นของ

บรษิัทฯ และป้องกนัความเสียหายอนัอาจเกิดขึน้กบับรษิัทฯ ตลอดจนทาํใหเ้กิดการถ่วงดลุ และตรวจสอบระหว่างกนัอย่าง

เหมาะสมท่ีจะใหเ้กิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ท่ีจะบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ี

กาํหนดไว ้

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจดัทาํ

แผนการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน และครอบคลมุกระบวนการ

ดาํเนินงานขององคก์ร โดยผ่านการอนมุตัิแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทาํงานของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ครอบคลุมถึงการทดสอบ สอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในของบรษิัทฯ รวมทัง้คณุภาพของการปฏิบตัิงานในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

• ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐาน และนโยบายดา้นการบัญชี และ

การเงิน เพ่ือใหข้อ้มลูทางบญัชีและการเงินมีความถูกตอ้งเชื่อถือได ้แผนการจดัองคก์ร วิธีการ และมาตรการต่างๆ ท่ี

นาํมาใชใ้นการป้องกนัทรพัยสิ์นใหป้ลอดภยัจากการทจุรติผิดพลาดทัง้ปวง 

• ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในดา้นการบริหาร และการปฏิบัติงานว่าไดม้ีการปฏิบัติท่ีสอดคลอ้งกับ

นโยบาย แผนงานท่ีวางไว้ และเป็นไปตามข้อกาํหนดของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และ

หน่วยงานกาํกับดูแล และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การจัดการ การ

ปฏิบตัิการ การจดัหา การตลาด การบรหิาร การเงิน การบญัชี และทรพัยากรบคุคล 
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• ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศ สอบทานการควบคุมภายในของโครงสรา้งฝ่ายท่ีดูแล

ระบบคอมพิวเตอร ์การเขา้สู่ขอ้มลู การเขา้สู่โปรแกรม การประมวลผล การพฒันาระบบ การจดัทาํขอ้มลูสาํรอง การ

จดัทาํแผนการดาํเนินการสาํรองกรณีฉุกเฉิน อาํนาจการปฏิบตัิงานในระบบ การจดัทาํเอกสารจากระบบ รวมทัง้การ

เก็บรกัษาเอกสาร คู่มือ ตลอดจนผงัระบบงานคอมพิวเตอร ์

• ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั เพ่ือใหส้อดคลอ้งและตอบรับกับ

มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และพัฒนา

อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึน้ อันประกอบไปดว้ยกรอบแนวทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียน การจัดการเร่ืองรอ้งเรียน โดยมีการ

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและหาแนวทางป้องกัน เพ่ือใหพ้นักงานรวมทั้ง 

ผู้มีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ มีช่องทางในการแจ้งเร่ืองรอ้งเรียน หรือเบาะแส ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นช่องทางหน่ึงใน

กระบวนการรบัเร่ืองรอ้งเรียน โดยไดจ้ัดทาํคู่มือการรบัเร่ืองรอ้งเรียนสาํหรบัเร่ืองรอ้งเรียนทั่วไป เร่ืองรอ้งเรียนท่ีมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญั และเร่ืองรอ้งเรียนท่ีอาจเกิดจากการทจุริตคอรร์ปัชนั โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีการ

ติดตามความคืบหนา้ของการดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองรอ้งเรียนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในไดส้นับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา และอบรมความรูอ้ย่างต่อเน่ืองทั้งภายในและ

ภายนอก เพ่ือใหม้ีความรูค้วามสามารถ และความเชี่ยวชาญทางดา้นวิชาชีพตรวจสอบภายใน และทักษะดา้นอ่ืนๆ ท่ี

จาํเป็นในการปฏิบตัิงาน 
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ส่วนที ่3 

จริยธรรมทางธุรกิจ 

ดว้ยความมุ่งหมายใหก้ลุ่มวจีีไอ ประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและเท่ียงธรรมตามหลกัจรยิธรรมอนัดี คณะกรรมการ

บรษิัทจึงกาํหนดขอ้พึงปฏิบตัิหรือจรยิธรรมทางธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีขึน้ โดยนาํ

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ของบริษัทฯ มายึดถือเป็นแบบอย่างและ

ปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกับลักษณะธุรกิจและวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี ้เพ่ือเป็นแนวทางใหก้ับบุคลากรของกลุ่มวีจีไอ ซึ่ง

รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อน่ึง 

นอกจากการประพฤติตนใหเ้ป็นแบบอย่างท่ีดีแลว้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีในการสอดส่อง ดแูล และ

ส่งเสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ระพฤติและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีกาํหนดดว้ย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ส่งเสริมใหบ้ริษัทร่วม กิจการร่วมคา้ (Joint Venture) และคู่คา้ ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง ยึดมั่นอยู่บนหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจเทียบเท่ากบัมาตรฐานสากลหรือบรรทดัฐาน

ของบรษิัทฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือบรรลเุป้าหมายรว่มกนั  

นโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีสาํคญัของกลุ่มบรษิัท มีดงันี ้

3.1 การเคารพสทิธิมนุษยชน 

กลุ่มวีจีไอ ใหค้วามสาํคญักับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคาํนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ไม่

แบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา ถิ่นกาํเนิด เพศ สีผิว อายุ สมรรถภาพทางร่างกาย รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง 

ฐานะ การศึกษา หรือสถานภาพอ่ืนใด รวมทัง้ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุยต์าม

หลกัสิทธิมนษุยชนท่ีเป็นบรรทดัฐานสากล ซึ่งรวมถึงปฏิญญาสหประชาชาติและอนสุญัญาเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชน 

บุคลากรของบริษัทฯ จะตอ้งเคารพศกัดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตวั และสิทธิของบุคคลท่ีติดต่อส่ือสารใน

ระหว่างการทาํงาน และไม่กระทาํการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดหรือมีส่วนก่อใหเ้กิดการฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดสิทธิมนษุยชน 

3.2 การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ในฐานะเจา้ของบรษิัทฯ มีสิทธิไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัตามสิทธิของผูถื้อหุน้ตามท่ี

กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัท ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิ

ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการไดร้บัผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม เป็นตน้  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อย่างยั่งยืนผ่านการเติบโตของรายไดแ้ละการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน โดยมีเป้าหมายท่ีจะใหผ้ลตอบแทนระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนอ่ืนท่ีมีความเส่ียงคลา้ยคลงึ

กนัแก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
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บุคลากรของบริษัทฯ จะตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตนตามสิทธิของผูถื้อหุน้ ปฏิบัติต่อ 

ผูถื้อหุน้ดว้ยความเคารพ รบัฟังความคิดเห็นหรือขอ้รอ้งเรียน ตลอดจนเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัทฯ อย่างถกูตอ้งครบถว้น 

ทนัเวลา และดาํเนินงานของบรษิัทฯ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 

3.3 การปฏิบัตติ่อลกูค้า 

กลุ่มวีจีไอ มุ่งมั่นสรา้งความพึงพอใจและความเชื่อมั่นใหก้ับลูกคา้ โดยคาํนึงถึงคุณภาพของสินคา้และบริการ 

ความปลอดภัย ความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ และการเก็บรกัษาขอ้มลูของลูกคา้ ตลอดจนติดตามวดัผลความพึงพอใจของ

ลกูคา้ รวมทัง้วิเคราะหแ์ละวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นประจาํ เพ่ือพฒันาและปรบัปรุงสินคา้และบริการ ความสาํเร็จของ

กลุ่มวีจีไอ ขึน้อยู่กบัความสามารถในการพฒันาและรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้ในระยะยาว  

บคุลากรของบรษิัทฯ จะตอ้งติดต่อส่ือสารกบัลกูคา้ดว้ยความเคารพและความเอาใจใส่ รบัฟังความคิดเห็นหรือขอ้

รอ้งเรียน เขา้ใจและคาดการณค์วามตอ้งการของลกูคา้ และนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว

ผ่านการใหข้อ้มลูต่างๆ ท่ีถูกตอ้งและเพียงพอประกอบการตดัสินใจ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้ให้

ยั่งยืน 

3.4 การปฏิบัตติ่อพนักงาน 

พนกังานเป็นทรพัยากรท่ีมีค่าในการดาํเนินธุรกิจ การสรา้งสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดีจะช่วยส่งเสริมการจา้ง

งานท่ีเป็นธรรม และการประพฤติปฏิบตัิทางจรยิธรรมท่ีมีคณุค่า 

กลุ่มวีจีไอ มีความมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี โดยยอมรบัและเคารพสิทธิขัน้

พืน้ฐานของแรงงานตามอนสุญัญามาตรฐานแรงงานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการสมาคม 

การแสดงความคิดเห็น การร่วมเจรจาต่อรอง และแรงงานสัมพนัธ์ การขจัดการใชแ้รงงานเด็ก การหา้มใชแ้รงงานบงัคบั 

โอกาสและการปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกนั และความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการทาํงาน เป็นตน้ 

พนกังานมีสิทธิไดร้บัโอกาสและการปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกัน โดยยึดหลกัสิทธิมนุษยชนและแรงงาน กฎหมายและ

ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนคู่มือฯ ฉบบันี ้เป็นฐานสาํหรบัความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มวีจไีอ และพนกังาน และระหว่าง

พนกังานดวัยกนัเอง  

พนกังานมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม ภายใตส้ภาพและลกัษณะของงาน ผลการปฏิบตัิงาน

และผลประกอบการของกลุ่มวีจีไอ การฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์รเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ตลอดจนโอกาสในการเติบโตกา้วหน้าในการทาํงาน การเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งความสัมพันธภ์ายในองคก์ร 

รวมทัง้มีสขุภาพอนามยัท่ีดี และมีความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น ทั้งนี ้ความสมดุลของชีวิตการทาํงานจะส่งเสริม

และสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  

บุคลากรของบรษิัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์จุรติ และยึดมั่นในจรยิธรรม 
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บคุลากรของบรษิัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิต่อเพ่ือนรว่มงานและบคุคลอ่ืนท่ีติดต่อส่ือสารในระหว่างการทาํงานดว้ยความ

เคารพ เปิดใจรบัฟังความคิดเห็นดว้ยเหตแุละผล และไม่กระทาํการซึ่งเป็นการเลือกปฏิบตัิหรือแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา ถิ่น

กาํเนิด เพศ สีผิว อาย ุสมรรถภาพทางรา่งกาย รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ การศกึษา หรือสถานภาพ

อ่ืนใด ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่ยอมรบัการกระทาํในลกัษณะท่ียอมรบัไม่ไดห้รือดหูมิ่นศกัดิ์ศรีในสถานท่ีทาํงาน ซึ่งรวมถึงการทารุณ

จิตใจ การล่วงละเมิดหรือการเลือกปฏิบัติทางเพศ ตลอดจนการใชท่้าทาง ภาษา หรือการสัมผัสทางกายท่ีส่อลักษณะ

ในทางเพศ บีบบงัคบั ข่มขู่ เหยียดหยาม หรือเอาเปรียบ  

บุคลากรของบริษัทฯ จะตอ้งร่วมกันเสริมสรา้งวัฒนธรรมและบรรยากาศการทาํงานที่ดี และส่งเสริมการ

ทาํงานร่วมกันเป็นทีม 

3.5 การปฏิบัตติ่อคูค่้า 

กลุ่มวีจีไอ ตระหนกัดีว่าคู่คา้มีส่วนสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มวีจีไอ ความสามารถในการแข่งขนั และการ

ผลิตสินค้าและบริการ โดยกลุ่มวีจีไอ ยึดถือหลักการไม่เลือกปฏิบัติและการให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการคัดเลือก 

คู่คา้และในการดาํเนินธุรกิจระหว่างกัน เพ่ือพัฒนาและรกัษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกับคู่คา้ อันจะนาํไปสู่การเป็นพันธมิตร

ท่ีสนนัสนนุการดาํเนินธุรกิจรว่มกนัในระยะยาว 

บคุลากรของบรษิัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิต่อคู่คา้ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม คัดเลือกคู่คา้ตามกระบวนการจดัซือ้

จดัจา้งท่ีบริษัทฯ กาํหนด เจรจาตกลงเขา้ทาํสญัญากบัคู่คา้ดว้ยเงื่อนไขและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมกบัทัง้สองฝ่าย ไม่เรียก

รบัประโยชนใ์ดๆ จากการคู่คา้ และปฏิบตัิต่อคู่คา้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาและคู่มือฯ ฉบบันี ้

บุคลากรของบริษัทฯ จะตอ้งใชค้วามระมดัระวังในการคัดเลือกคู่คา้ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่าง

สมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าคู่คา้ไม่มีการประพฤติปฏิบตัิซึ่งไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีดี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ชื่อเสียงของบรษิัทฯ 

3.6 การปฏิบัตติ่อคู่แข่งทางการค้า 

กลุ่มวีจีไอ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ โดยสนับสนุนใหม้ีการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม 

ตลอดจนไม่ดาํเนินการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ในประเทศและในระดบัสากล 

บคุลากรของบรษิัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิต่อคู่แข่งของบรษิัทฯ ภายใตก้ฎหมายและคู่มือฯ ฉบบันี ้โดยมุ่งเนน้การแข่งขนัท่ี

เป็นธรรม ซื่อตรง และโปร่งใส ไม่กระทาํการซึ่งทาํลายชื่อเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางเส่ือมเสีย รวมทัง้ไม่แสวงหา

ขอ้มลูหรือความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการไม่สจุรติหรือไม่เหมาะสม 
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3.7 การปฏิบัตติ่อเจ้าหนี ้

กลุ่มวีจีไอ มุ่งเนน้สรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่เจา้หนีข้องกลุ่มบรษิัท โดยการปฏิบตัิต่อเจา้หนีด้ว้ยความสจุรติ โปรง่ใส 

และเท่าเทียมกนั  

บรษิัทฯ และบคุลากรของกลุ่มวีจีไอ จะตอ้งยึดมั่นตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของสญัญากบัเจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดั 

ดูแลใหม้ีการชาํระเงินกูแ้ละดอกเบีย้ถกูตอ้ง ตรงต่อเวลา ตลอดจนไม่นาํเงินกูย้ืมไปใชใ้นทางท่ีขดัต่อวตัถปุระสงคก์ารกูย้ืม 

และไม่ปกปิดขอ้มลูหรือขอ้เท็จจรงิอนัทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้หนีข้องกลุ่มวีจีไอ 

3.8 ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

การดาํเนินธุรกิจอย่างมีจิตสาํนึกต่อสังคมและชุมชนเป็นพลังขบัเคล่ือนท่ีสาํคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทัง้ใน

ระดบัชมุชนและในระดบัประเทศ 

กลุ่มวีจีไอ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ท่ีจะสานต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals) ขององคก์ารสหประชาชาต ิโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของสงัคมและชมุชน 

ซึ่งจะเสรมิสรา้งความเขม้แข็งและนาํมาซึ่งประโยชนส์ขุของสงัคมและชมุชนโดยรวม  

กลุ่มวีจีไอ ใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งไม่เพียงตอบสนอง

ความตอ้งการของสงัคมและชมุชน และความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ยงัเป็นการสนบัสนนุใหบ้คุลากรของ

กลุ่มวีจีไอ มีส่วนรว่มและตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตนต่อสงัคมและชมุชนอย่างเป็นรูปธรรม 

บุคลากรของบริษัทฯ จะตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมและชมุชนของกลุ่มวีจีไอ ซึ่งจดัขึน้อย่างสมํ่าเสมอใน

ทกุภมูิภาคทั่วประเทศ 

3.9 สิ่งแวดลอ้ม 

กลุ่มวีจีไอ มุ่งเนน้การรกัษาความสมดุลในการแสวงหาผลประโยชนท์างเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีจิตสาํนึกต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยดาํเนินธุรกิจ พฒันา และปรบัปรุงกระบวนการดาํเนินงานใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือส่งผลกระทบนอ้ย

ท่ีสดุต่อส่ิงแวดลอ้ม ตามกฎหมายและมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไดร้บัการยอมรบัในประเทศและในระดบัสากล เช่น การ

ตรวจวดัระดบัเสียง และ/หรือ ความสว่าง ของส่ือโฆษณาดิจิทลั เพ่ือไม่ใหเ้กิดมลพิษทางเสียง และ/หรือ ทางสายตา เป็น

ตน้ ตลอดจนปลกูฝังวฒันธรรมการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในองคก์รอย่างต่อเน่ือง  

บุคลากรของบริษัทฯ จะตอ้งมีส่วนร่วมในการดาํเนินการเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายดงักล่าว โดยรว่มกันป้องกนัและ

จดัการการใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พลงังาน นํา้ รวมถึงมีส่วนรว่มในการลดการปลดปล่อย

และจดัการของเสียซึ่งเป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละไอเสียทางอากาศ หรือของเสียในแหล่ง

นํา้ และจดัซือ้จดัหาและคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีจิตสาํนกัต่อส่ิงแวดลอ้มเฉกเช่นเดียวกนักบักลุ่มวีจีไอ 
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3.10 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

กลุ่มวีจีไอ ใหค้วามสาํคญัต่อการสรา้งสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีปลอดภยัและถูกตอ้งตามหลักอาชีวอนามัย 

และมุ่งมั่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมดา้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานท่ีทาํงาน ในการนี ้กลุ่มวีจีไอ จึงมี

คณะกรรมการความปลอดภัย (Safety Committee) เพ่ือกาํหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและโรคภัยในการทาํงานตาม

กฎหมายและมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีไดร้บัการยอมรบัในประเทศและในระดบัสากล 

บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าท่ีสนับสนุนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ โดยจะตอ้งยึดถือปฏิบัติตามขอ้กาํหนดและ

กฎระเบียบดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอย่างเครง่ครดั เขา้รบัฝึกการอบรมและรบัทราบการส่ือสารในประเด็นดา้น

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนสามารถระบ ุรายงาน และมีส่วนรว่มในการป้องกนัหรือลดความ

เส่ียงซึ่งอาจเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานท่ีทาํงาน 

บุคลากรของบริษัทฯ จะตอ้งยึดถือหลักดา้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการคัดเลือกคู่คา้และในการ

ดาํเนินธุรกิจระหว่างกนั 

3.11 การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

การทุจริตคอรร์ปัชนั หมายถึง การแสวงหาประโยชนท่ี์มิชอบดว้ยกฎหมายเพ่ือตนเองหรือผูอ่ื้นในทุกรูปแบบ ทัง้

ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งหมายรวมถึงการรับหรือติดสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศล เงิน

สนบัสนนุ ค่าของขวญั ค่าบรกิารตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เป็นตน้ โดยเฉพาะหากการกระทาํดงักล่าวเป็นการกระทาํท่ีเกิด

จากการใชอ้าํนาจอย่างไม่ถกูตอ้ง ไม่ว่าจะโดยการนาํเสนอ การใหค้าํมั่นสญัญา การยอมรบั การรอ้งขอ การเรียกรอ้ง การ

ใหห้รือรบัสินบน การชกัจูงสู่การกระทาํท่ีผิดต่อกฎหมาย หรือทาํลายความไวว้างใจ หรือการกระทาํใดๆ ท่ีส่อไปในทางมิ

ชอบ ทาํใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมและความเสียหายต่อบริษัทฯ ต่อเศรษฐกิจ สงัคม ดงันัน้ การแสดงเจตนารมณเ์พ่ือต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนัจึงถือเป็นประโยชนร์ว่มกนัของทกุคน  

กลุ่มวีจีไอ มีความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั โดยไม่ยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชนัใดๆ ทัง้สิน้ และไม่

มีนโยบายลงโทษหรือกระทาํการใดๆ ในทางลบต่อบคุลากรของบริษัทฯ ท่ีปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนั แมว้่าการกระทาํนัน้

จะทาํใหก้ลุ่มวีจีไอ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

บุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบัติตามนโยบายการ

ต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั ตลอดจนไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอรร์ปัชนัไม่ว่ารูปแบบใด ทัง้

ทางตรงและทางออ้ม โดยใหค้วามสาํคญักับความโปร่งใสและคาํนึงถึงความซื่อสตัยส์จุริตในการติดต่อทาํธุรกรรมกบัคู่คา้ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจส่งผลต่อการกระทาํท่ีไม่เหมาะสม และขดัแยง้

ต่อนโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ หรือเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมายว่าดว้ยการทจุรติคอรร์ปัชนั 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 

www.vgi.co.th รวมถึงคู่มือบริหารความเสี่ยงดา้นการทุจริตและแนวทางและขัน้ตอนปฏิบตัิต่าง ๆ ในระบบ Intranet ของ

บรษิัทฯ  

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


 

42 

 

 

3.12 การป้องกนัการฟอกเงนิ 

กลุ่มวีจีไอ ยึดถือปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อตา้นการฟอกเงินทุก

รูปแบบ เพ่ือป้องกนัไม่ใหบ้คุคลใดใชก้ลุ่มวีจีไอ เป็นช่องทางหรือเคร่ืองมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออาํพรางแหล่งท่ีมาของ

ทรพัยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เสมือนว่าไดม้าจากการดาํเนินธุรกิจโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

บคุลากรของบรษิัทฯ จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการคดัเลือกคู่คา้ และตรวจสอบประวตัิของคู่คา้อย่างรอบคอบ 

โดยจะตอ้งดาํเนินธุรกิจโดยชอบดว้ยกฎหมาย และไม่มีการประพฤติปฏิบตัิท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการฟอกเงิน หรือสนบัสนุน

การฟอกเงิน 

บคุลากรของบรษิัทฯ จะตอ้งป้องกนัและสองส่องดแูลไม่ใหม้ีการรบัโอน หรือเปล่ียนสภาพทรพัยสิ์น หรือสนบัสนนุ

ใหม้ีการรบัโอน หรือเปล่ียนสภาพทรพัยสิ์น ซึ่งเป็นรูปแบบการชาํระราคาท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับรษิัทฯ 

3.13 กิจกรรมทางการเมือง 

กลุ่มวีจีไอ เป็นองคก์รท่ียึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง 

นกัการเมือง หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทางการเมอืง  

กลุ่มวีจีไอ เคารพและสนบัสนุนใหบุ้คลากรของกลุ่มวีจีไอ ใชสิ้ทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย 

ในฐานะพลเมืองดี 

บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะแสดงออก เขา้ร่วม สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองไดน้อกเวลาการทาํงาน ใน

นามส่วนตวั โดยใชท้รพัยากรของตนเอง และจะตอ้งไม่กระทาํการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองในนามของบริษัทฯ ภายใน

สถานท่ีของบริษัทฯ หรือใชท้รพัยากรของบริษัทฯ เพ่ือดาํเนินการดงักล่าว ตลอดจนพึงระมดัระวงัการกระทาํใดๆ ท่ีอาจทาํ

ใหเ้กิดความเขา้ใจผิดว่า บรษิัทฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนนุหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหน่ึงดว้ย  

3.14 การไม่ล่วงละเมิดทรัพยส์นิทางปัญญา 

ทรพัยสิ์นทางปัญญาเป็นส่ิงท่ีมีค่าในการดาํเนินธุรกิจและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั กลุ่มวี

จีไอ ตระหนักถึงความสาํคญัของทรพัยสิ์นทางปัญญาและเคารพในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ทรพัยสิ์นทางปัญญา 

หมายถึง เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ส่ิงประดิษฐ์ ความลบัทางการคา้ และ Know-how เป็นตน้  

บุคลากรของบริษัทฯ จะตอ้งรักษาความลับทางการคา้และ Know-how ท่ีใช้ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมถึงสอดส่องดูแลและปกป้องทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัทฯ จากการเขา้ถึงโดยมิไดร้บัอนุญาต การส่งต่อ และการใช้

โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย และจะตอ้งเคารพและไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
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3.15 การรักษาความลับ 

ขอ้มูลสาํคัญหรือเป็นความลับเป็นทรพัยสิ์นท่ีมีค่าของกลุ่มวีจีไอ การเขา้ถึงหรือการเปิดเผยขอ้มลูดังกล่าวต่อ

บคุคลภายนอกโดยไม่ไดร้บัอนญุาตอาจทาํใหข้อ้มลูดงักล่าวดอ้ยค่าลง และอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อธุรกิจของกลุ่มวี

จีไอ และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้มลูซึ่งไดร้บัหรือเก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ พนกังาน หรือบคุคลภายนอกจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองและเก็บรกัษาไวเ้ป็น

ความลบัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดในสญัญา 

บุคลากรฯ ของบริษัทฯ จะตอ้งตระหนึกถึงความสาํคญัของขอ้มลูซึ่งตนมีสิทธิเขา้ถึง และใชค้วามระมดัระวงัใน

การติดต่อส่ือสาร ให ้หรือส่งต่อขอ้มลูเก่ียวกับบริษัทฯ หรือกลุ่มวีจีไอ เพ่ือป้องกันมิใหข้อ้มลูนัน้รั่วไหล และหลีกเล่ียงมิให้

บคุคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดม้ีส่วนเก่ียวขอ้งนาํขอ้มลูดงักล่าวไปใชห้รือเผยแพรโ่ดยมิชอบ หากตอ้งมีการใหห้รือส่งต่อขอ้มลู

สาํคัญหรือเป็นความลับใหแ้ก่บุคคลภายนอก บุคลากรของบริษัทฯ จะตอ้งดาํเนินการใหม้ั่นใจว่า มีการทาํสัญญารกัษา

ความลบั (Confidentiality Agreement) กบับคุคลดงักล่าวแลว้ 

บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลสําคัญหรือเป็นความลับให้แก่

บุคคลภายนอก แมภ้ายหลงัการทาํงานกับบริษัทฯ จะสิน้สดุลง เช่น เกษียณอายุ ลาออก เลิกจา้ง หรือสิน้สดุสญัญาจา้ง

ใดๆ ตลอดระยะเวลาท่ีขอ้มลูดงักล่าวยงัเป็นความลบั 

3.16 การคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

ปัจจุบนัการเขา้ถงึอินเตอรเ์น็ต การติดต่อส่ือสาร และการแลกเปล่ียนขอ้มลูผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสม์ีความสาํคญั

อย่างยิ่งต่อการดาํเนินงานและความสาํเร็จของธุรกิจโดยรวม อย่างไรก็ดี ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศนาํมาซึ่ง

ความเส่ียงในการรกัษาความเป็นส่วนตวัและการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล กลุ่มวีจีไอ ตระหนกัถึงความสาํคญัและความ

รบัผิดชอบต่อการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

การรวบรวม ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลซึ่งไดร้ับหรือเก่ียวข้องกับลูกคา้ พนักงาน หรือ

บุคคลภายนอก จะตอ้งกระทาํเพ่ือวัตถุประสงคท์างธุรกิจและชอบดว้ยกฎหมาย โดยจาํกัดเฉพาะเพ่ือสนับสนุนการ

ดาํเนินงาน การดแูลลกูคา้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมทางธุรกิจหรือการคา้ และการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลอย่าง

เหมาะสม 

บคุลากรของบรษิัทฯ จะตอ้งจดัการขอ้มลูส่วนบคุคลดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ โดยรวบรวม ประมวลผล และ

ใชข้อ้มลูส่วนบคุคลตามท่ีไดร้บัอนญุาตและปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนใม่ใชข้อ้มลู

ดงักล่าวเพ่ือแสวงหาประโยชนส่์วนตนหรือในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสม 

3.17 การซือ้ขายหลักทรัพย ์

กลุ่มวีจีไอ ตระหนักถึงความสาํคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืนของ

บุคลากรของกลุ่มวีจีไอ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้การใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชนใ์นการซือ้ขายหลักทรพัยเ์ป็นการ
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กระทาํความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้มลูภายใน หมายถึง ขอ้มลูท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรพัยห์รือต่อการตดัสินใจในการลงทนุ 

บคุลากรของบรษิัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ อย่างเครง่ครดั โดยหากมี

หรือไดร้บัขอ้มูลภายในของกลุ่มวีจีไอ ไม่ว่าจากการปฏิบัติหนา้ท่ีหรือจากแหล่งอ่ืนใด บุคลากรของบริษัทฯ จะตอ้งไม่ใช้

ขอ้มลูภายในดงักล่าวเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือบุคคลอ่ืนในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัท

ร่วม และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ตลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลภายในดงักล่าวยงัไม่มีการเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรพัยฯ์ หรือ

จนกว่าขอ้มลูภายในนัน้จะสิน้สภาพหรือไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยห์รือต่อการตดัสินใจในการลงทุน รวมถึงหา้มมิ

ใหซ้ือ้ขายหลกัทรพัย ์ในช่วงท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับงบการเงินหรือรายการท่ีมีนยัสาํคญัของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

และบรษิัทรว่ม ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

บคุลากรของบรษิัทฯ จะตอ้งดแูลมิใหบ้คุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของตน เช่น คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถเขา้ถึงขอ้มลูภายในได ้กระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย

ป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

หากมีขอ้สงสยัในการซือ้ขายหลักทรพัย ์บุคลากรของบริษัทฯ สามารถปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกาํกับดูแล 

3.18 ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การมีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ภายนอกท่ีขัดแย้งกับ

ผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มวีจีไอ ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจเป็นผลประโยชน์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ

ผลประโยชนห์รือความสมัพนัธอ่ื์นใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาและตดัสินใจ 

บุคลากรของบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต และความรบัผิดชอบต่อบริษัทฯ โดยจะตอ้ง

ปกป้องผลประโยชนข์องบริษัทฯ และหลีกเล่ียงการก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ไม่ใชอ้าํนาจของตนเพ่ือโนม้นา้ว

การตดัสินใจเพ่ือประโยชนส่์วนตน พิจารณาแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งเป็นอิสระภายในกรอบจรยิธรรม

ท่ีดี ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นเพ่ือผลประโยชนข์องบรษิัทฯ โดยรวมเป็นสาํคญั 

บุคลากรของบริษัทฯ จะตอ้งไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มวีจีไอ และไม่

แสวงหาผลประโยชนจ์ากขอ้มลูภายในของกลุ่มวีจีไอ ตาํแหน่งหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในบรษิัทฯ 

บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่มีหน้าท่ีหรือตําแหน่งภายนอกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน เวน้แต่หนา้ท่ีหรือตาํแหน่งดงักล่าวจะไดร้บัการอนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากหวัหนา้งาน 

3.19 การรายงานหรือแจ้งเร่ืองร้องเรียน 

บุคลากรของบริษัทฯ จะตอ้งไม่เพิกเฉยหรือละเลยต่อการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติในจริยธรรมทางธุรกิจ

ฉบบันี ้รวมถงึขอ้กาํหนดหรือนโยบายต่างๆ ของบรษิัทฯ 
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หากมีขอ้สังสัยหรือตอ้งการคาํแนะนาํในกรณีใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง บุคลากรของบริษัทฯ สามารถปรึกษา

หวัหนา้งานของตนเองโดยตรง หรือสอบถามฝ่ายกฎหมายและกาํกบัดแูล  

หากพบการฝ่าฝืนหรือการกระทาํท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบตัิในจรยิธรรมทางธุรกิจ บคุลากรของ

บรษิัทฯ สามารถรายงานหรือแจง้เร่ืองรอ้งเรียนผ่านหวัหนา้งานของตนเอง หรือฝ่ายฝ่ายกฏหมายและกาํกบัดแูล 

ขอ้มลูทัง้หมดถือเป็นความลบั โดยผูร้ายงานหรือแจง้เร่ืองรอ้งเรียนไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการ

คุม้ครองสิทธิของผูร้ายงานหรือแจง้เร่ืองรอ้งเรียน บริษัทฯ จะปกปิดชื่อหรือขอ้มลูใด ๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้ายงานหรือแจง้

เร่ืองรอ้งเรียน และจะเก็บรักษาขอ้มูลดังกล่าวและเอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้เป็นความลับ โดยจาํกัดเฉพาะผู้มีหนา้ท่ี

รบัผิดชอบในการตรวจสอบเร่ืองรอ้งเรียน 

3.20 บทลงโทษ 

บุคลากรของบริษัทฯ ท่ีกระทาํการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบตัิในจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี ้รวมถึงขอ้กาํหนด

และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มวีจีไอ 

นอกจากจะมีโทษตามกฎหมายในเร่ืองนัน้ๆ ยงัอาจเป็นการกระทาํผิดระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษิทัฯ ซึ่งมีโทษทาง

วินยั โดยบทลงโทษทางวินยัสามารถแบ่งเป็น 5 ลาํดบัขัน้ ขึน้อยู่กบัลกัษณะแห่งความผิดหรือความหนกัเบาของการกระทาํ

ความผิดหรือตามความรา้ยแรงท่ีเกิดขึน้ ดงันี ้ 

(1)  ตกัเตือนดว้ยวาจา  

(2)  ตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

(3)  ใหพ้กังาน  

(4)  เลิกจา้งโดยจ่ายค่าชดเชย และ/หรือ 

(5)  เลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

นอกจากนี ้บุคลากรของบริษัทฯ อาจไดร้บัโทษทางวินยั เน่ืองจากการขอใหผู้อ่ื้นกระทาํการฝ่าฝืน การไม่รายงาน

การฝ่าฝืนโดยทนัที การไม่ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบการกระทาํท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืน การรายงานหรือแจง้ขอ้รอ้งเรียน

เท็จ หรือการกลั่นแกลง้หรือตอบโตผู้ร้ายงานหรือแจง้ขอ้รอ้งเรียนโดยสจุรติ 
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบติั 

ขา้พเจา้ไดร้บัและอ่านคู่มือการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมทางธุรกิจของบรษิัท วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) แลว้ 

ขา้พเจา้ เขา้ใจ รบัทราบ และนอ้มรบันโยบาย หลกัปฏิบตัิ และแนวทางในการดาํเนินงาน ภายใตคู้่มือการกาํกบัดแูล

กิจการและจรยิธรรมทางธุรกิจนี ้ไปปฏิบตัิตามหนา้ท่ีของตนต่อไป 

 

 

 ลงชื่อ  :    

   ( ) 

 รหสัพนกังาน  :   

   ตาํแหน่ง  :     

 หน่วยงาน  :    

 วนัท่ี  :     

 



 

ก 

 

คาํนิยาม 

กลุ่มวีจีไอ หมายถึง บรษิัท วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

กรรมการ หมายถึง กรรมการของบรษิัท วจีีไอ จาํกดั (มหาชน)  

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการของบรษิัท วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 

คู่มือฯ หมายถึง คู่มือการกาํกบัดแูลกจิการและจรยิธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทฯ หมายถึง บรษิัท วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทใดๆ ท่ีบริษัทฯ มีอาํนาจควบคุมกิจการ ไม่ว่าจะเป็น (ก) การถือหุ้น ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม เกินกว่ารอ้ยละห้าสิบของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ (ข) การมีอาํนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด 

หรือ (ค) การมีอาํนาจควบคมุการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึ่งหน่ึงของ

กรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี ้ใหร้วมถึงบริษัทท่ีอยู่ภายใต้

อาํนาจควบคมุกิจการของบรษิัทตาม (ก) – (ค) ต่อไปเป็นทอดๆ ดว้ย 

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง บุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ และผูอ้าํนวยการใหญ่สายงานการเงิน 

ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษัทฯ ตามบทนิยามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

พนักงาน หมายถึง พนกังานของบรษิัทฯ  

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

  



 

ข 

 

บทนาํ 

บริษัท วีจีไอ จาํกัด (มหาชน) (“วีจีไอ”) ไดใ้หค้วามสาํคัญกับการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีผ่านการจัดใหม้ีระบบการบริหาร

จัดการท่ีดีเลิศ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดลุอาํนาจ เพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้และ 

มีมาตรฐานชัดเจนเป็นสากล ตลอดจนมีโครงสรา้งภายในองคก์รท่ีเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ถือหุน้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร  

และพนกังาน ดว้ยมีเจตนารมณม์ุ่งเนน้การสรา้งประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และคาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม ไม่ว่าจะ

เป็นลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หนี ้สงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม เหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นไดใ้นการกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ 

คณุค่าและนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้มของวีจีไอ 

ดังนั้น นับตั้งแต่ปี 2555 วีจีไอจึงไดจ้ัดทาํและประกาศคู่มือการกาํกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ (“คู่มือฯ”) เพ่ือ

กาํหนดทิศทางในการทาํงานใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ซึ่งทกุคนไดร้บัทราบและยึดถือเป็นแนวทางใน

การปฏิบตัิหนา้ท่ี ในการนี ้เพ่ือพฒันาและยกระดบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของวีจีไอใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและ

สภาพการแข่งขนัและการประกอบธุรกิจในปัจจบุนั คณะกรรมการบรษิัทกาํหนดใหม้ีการทบทวนคู่มือฯ นี ้เป็นประจาํทกุปี  

คู่มือฯ ฉบบันีป้ระกอบดว้ย 3 ส่วน คือ (1) บททั่วไป (2) การกาํกับดแูลกิจการ และ (3) จริยธรรมธุรกิจ และจะใชบ้งัคบักบั 

วีจีไอและบรษิัทย่อยทกุบรษิัท ทัง้นี ้สาํหรบับรษิัทย่อยของวีจีไอ ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหพิ้จารณา

คู่มือการกาํกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจท่ีบริษัทตนไดจ้ดัทาํขึน้แยกต่างหากเป็นการเพ่ิมเติม สาํหรบับริษัทร่วม

และกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน ท่ีวีจีไอ และ/หรือ บริษัทย่อยของวีจีไอถือครองหุน้อย่างมีนยัสาํคญัและส่งตวัแทนเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการในบรษิัทนัน้ๆ วีจีไอจะส่งเสรมิใหบ้รษิัทดงักล่าวปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ยึดมั่นอยู่

บนหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลหรือบรรทดัฐานของวีจีไอ ในการนี ้ 

วีจีไอจะส่ือสารคู่มือฯ ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานรบัทราบและถือปฏิบัติผ่านการปฐมนิเทศและระบบ Intranet 

รวมทัง้จะเผยแพรต่่อบคุคลภายนอกผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ
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