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9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางการจัดการ

ณ วั น ที่ 11 พฤษภาคม 2555 โครงสร า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดยอยรวม 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน

ผูอํานวยการใหญ
สายงานปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ผูอํานวยการใหญ
สายงานการตลาดและการขาย

ผูอํานวยการใหญ
สายงานเทคโนโลยี

ผูอํานวยการใหญ
สายงานการเงินและบัญชี

ผูอํานวยการใหญ
สายงานกฎหมาย

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายคีรี กาญจนพาสน
นายกวิน กาญจนพาสน
นายคง ชิ เคือง
นายสุรพงษ เลาหะอัญญา
นายมารุต อรรถไกวัลวที
นายชาน คิน ตัค
นางจารุพร ไวยนันท

8. นางมณีภรณ สิริวัฒนาวงศ
9. นายมานะ จันทนยิ่งยง

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

โดยมีนายจะเด็ด ศรีเฟองฟุง ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท
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บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท คือ นายคีรี กาญจนพาสน นายกวิน กาญจนพาสน นายคง ชิ เคือง
นายสุรพงษ เลาหะอัญญา นายมารุต อรรถไกวัลวที นายชาน คิน ตัค กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการ
ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกบริษัทและ
ผูถือหุน
3. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัท ควบคุมกํากับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและจัดการของฝายบริหาร รวมทั้งผลงานและผลประกอบการ
ประจําไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป
4. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอและดูแลระบบกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
ที่เหมาะสม
5. กํ า หนดกรอบและนโยบายสํ า หรั บ การกํ า หนดเงิ น เดื อ น การปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ น การกํ า หนดเงิ น โบนั ส
คาตอบแทน และบําเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท
6. ดําเนินการใหฝายบริหารจัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได ตลอดจน
ดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
7. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารได ม าหรื อ จํ า หน า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย สิ น การลงทุ น ในธุ ร กิ จ ใหม และการดํ า เนิ น การใดๆ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ
8. พิจารณา และ/หรือ ใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเขาทํารายการ (ในกรณีที่ขนาดของ
รายการไมจําเปนตองพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน) ของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไปตามกฎหมาย
ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ
9. ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท
10. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุน
11. พิจารณาเรื่องตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทอยางเปนธรรม
โดยกรรมการตองแจงให บริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสี ยในสัญญาที่ทํากับบริษัท หรือถือหุ น
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทยอย ทั้งนี้ สําหรับรายการที่ทํากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย กรรมการ
ซึ่งมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทํารายการในเรื่องนั้น
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12. กํากับดูแลกิจการอยางมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
13. รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของตนในการจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น โดยแสดงควบคู กั บ รายงาน
ของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําปและครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายเรื่องขอพึงปฏิบัติที่ดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย
14. มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการ
ได การมอบอํา นาจแก กรรมการดั ง กล าวจะต องไม เป นการมอบอํานาจหรื อการมอบอํานาจชวงที่ ทํา ให
กรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
มีสวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย
15. แตงตั้งกรรมการชุดยอยเพื่อชวยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
ไว เชน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
16. จัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลใหคณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ
ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัท ตองเปนกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่ง (1) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของ บริษัท หรือบริษัทยอย
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมี 3 ทาน ดังนี้
ลําดับ

รายชื่อ

1. นางจารุพร ไวยนันท
2. นางมณีภรณ สิริวัฒนาวงศ
3. นายมานะ จันทนยิ่งยง

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยนางจารุพร ไวยนันท และนางมณีภรณ สิริวัฒนาวงศ เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทํา
หน า ที่ ใ นการสอบทานความน า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น ได และมี น ายพิ ภ พ อิ น ทรทั ต ทํ า หน า ที่ เ ป น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้









ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง และเพียงพอ เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(Charter)
รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด มีวาระการ
ดํารงตําแหนง 3 ป โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงิน
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9.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมี 5 ทาน ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นางจารุพร ไวยนันท
นางมณีภรณ สิริวัฒนาวงศ
นายมานะ จันทนยิ่งยง
นายมารุต อรรถไกวัลวที
นายชาน คิน ตัค

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. พิจารณาและใหความเห็นในเรื่องโครงสรางคณะกรรมการบริษัท อันไดแก ขนาดและองคประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเปนเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัท เปรียบเทียบกับ
ขนาดและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเปนอิสระของกรรมการ
อิสระแตละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของบริษัท
2. กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ โดยพิจารณาจาก



คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับยุทธศาสตรของบริษัท และเปนไปตามโครงสราง ขนาด และ
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว
ความเหมาะสมของความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการรวมถึงคุณสมบัติ
ตามกฎหมายหรือขอกําหนดของหนวยงานทางการ

3. สรรหาผูมาดํารงตําแหนงกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว




ในกรณีที่กรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบและ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
ในกรณีที่มีกรรมการพนจากตําแหนงโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตําแหนงตามวาระ) เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง
ในกรณีท่ีตองแตงตั้งกรรมการใหมเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางคณะกรรมการบริษัท เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง

4. พิจารณาโครงสราง จํานวน รูปแบบ และหลักเกณฑการจายคาตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เปนตัวเงินและมิใช
ตั ว เงิ น ที่ เ หมาะสม ให แ ก ประธานกรรมการ กรรมการบริ ษั ท และสมาชิ ก ในคณะกรรมการชุ ด ย อ ย
โดยทบทวนความเหมาะสมของหลั ก เกณฑ ที่ ใ ช อ ยู ใ นป จ จุ บั น พิ จ ารณาเปรี ยบเที ยบกั บ ข อ มู ล การจ า ย
ค า ตอบแทนของบริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น กั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในตลาด
หลักทรัพยที่มีมูลคาตลาด (Market Capitalization) ใกลเคียงกับบริษัท เพื่อจูงใจและรักษาไวซึ่งกรรมการ
ที่ มีคุ ณ ประโยชน กั บ บริ ษั ท และนํ า เสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบและนํ า เสนอต อ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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5. พิจารณาเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร
และนําเสนอผลการประเมินตามเกณฑนั้นๆ ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ ตลอดจน
นําเสนอจํานวนและรูปแบบการจายคาตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร
ที่สอดคลองกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
6. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขตางๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือ
หลักทรัพยอื่น ใหแกกรรมการและพนักงาน เพื่อชวยจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิด
การสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง
ภายใตเกณฑที่เปนธรรมตอผูถือหุน
7. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน
8. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่กําหนดโดยกฎหมายหรือขอกําหนดของหนวยงานราชการ
สรุปการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2555
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
นายคีรี กาญจนพาสน(1)
นายกวิน กาญจนพาสน
นายคง ชิ เคือง
นายสุรพงษ เลาหะอัญญา
นายณัฐศักดิ์ ชัยชนะ(2)
นายมารุต อรรถไกวัลวที
นายชาน คิน ตัค
นางจารุพร ไวยนันท

9. นางมณีภรณ สิริวัฒนาวงศ
10. นายมานะ จันทนยิ่งยง

ตําแหนง

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

2/2
5/5
5/5
5/5
3/3
5/5
5/5
1/1

4/4

1/1

4/4

1/1

4/4

(1)

เปนกรรมการใหมที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555

(2)

เปนกรรมการเดิมที่ไดลาออกจากตําแหนง มีผลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555

สวนที่ 2 – 9 หนา 7

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

9.1.4 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริหารมี 8 ทาน ดังนี้
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ

ตําแหนง

นายกวิน กาญจนพาสน

ประธานกรรมการบริหาร

นายมารุต อรรถไกวัลวที

ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายชาน คิน ตัค

ผูอํานวยการใหญสายงานปฏิบัติการ

นางอรนุช รุจิราวรรณ

ผูอํานวยการใหญสายงานการตลาดและการขาย

นายชวิล กัลยาณมิตร

ผูอํานวยการใหญสายงานเทคโนโลยี

นางศุภรานันท ตันวิรัช

ผูอํานวยการใหญสายงานการเงินและบัญชี

นางสาวเพ็ญจันทร ตั้งจารุวัฒนชัย

ผูอํานวยการใหญสายงานกฎหมาย

หมอมหลวงเกรียงไกร หัสดินทร

รองผูอํานวยการใหญสายงานการตลาดและการขาย

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานในการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหสอดคลอง
และเหมาะสมตอสภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ
3. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติไว และ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เชน
การซื้ อ ขาย การลงทุ น หรื อ ร ว มลงทุ น กั บ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ การทํ า ธุ ร กรรมตามปกติ ข องบริ ษั ท และเป น ไป
เพื่อประโยชนในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของบริษัท) ภายในวงเงินไมเกิน 30,000,000 บาท หรือ
เทียบเทา ตอธุรกรรม
5. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืม ตลอดจนการจํานํา
จํานอง หรือเขาเปนผูค้ําประกันของบริษัทและบริษัทยอย ภายในวงเงินไมเกิน 30,000,000 บาท หรือ
เทียบเทา ตอธุรกรรม
6. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการโครงการตางๆ ของบริษัทและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหนา
ของโครงการ
7. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองคกร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสรางการบริหาร ความเสี่ยง
ขององคกร
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8. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใต
การควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอํ า นาจเพื่ อ ให บุ ค คลดั ง กล า วมี อํ า นาจตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก ไขบุคคลที่ได รับมอบอํานาจหรือ การมอบอํานาจนั้น ๆ
ไดตามสมควร
9. พิจารณาอนุมัติการเปด/ปดบัญชีธนาคาร และการใชบริการตางๆ ของธนาคารที่เกี่ยวของ รวมทั้งกําหนด
ผูมีอํานาจสั่งจายสําหรับบัญชีธนาคารของบริษัท
10. พิจารณาอนุมัติการติดตอ ดําเนินการ และจดทะเบียนกับหนวยราชการในนามของบริษัทเพื่อประโยชน
ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของบริษัท
11. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํ า นาจ หรื อ มอบอํ า นาจช ว งที่ ทํ า ให ค ณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบอํ า นาจจาก
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ซึ่งคณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติในเรื่องดังกลาว
และจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป เวนแตเปนการพิจารณาอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติ
9.1.5 ผูบริหาร
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 รายชื่อผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 8 ทาน โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
นายมารุต อรรถไกวัลวที
นายชาน คิน ตัค
นางอรนุช รุจิราวรรณ
นายชวิล กัลยาณมิตร
นางศุภรานันท ตันวิรัช
นางสาวเพ็ญจันทร ตั้งจารุวัฒนชัย
นางพิฑชาภัคสรร จิตตโอภาส
นางสาวดารณี พรรณกลิ่น

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูอํานวยการใหญสายงานปฏิบัติการ
ผูอํานวยการใหญสายงานการตลาดและการขาย
ผูอํานวยการใหญสายงานเทคโนโลยี
ผูอํานวยการใหญสายงานการเงินและบัญชี
ผูอํานวยการใหญสายงานกฎหมาย
ผูอํานวยการฝายบัญชีและบริหารลูกหนี้
ผูอํานวยการฝายการเงิน
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ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. ดู แ ล บริ ห าร ดํ า เนิ น งาน และปฏิ บั ติง านประจํ า ตามปกติ ธุ รกิ จ เพื่ อ ประโยชน ข องบริ ษั ท ให เป น ไปตาม
นโยบาย วิสัยทัศน เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กําหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
2. บริหารจัดการการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
เพื่อใหสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวของตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
3. กํากับดูแลการดําเนินการดานการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดานการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให
เป นไปตามนโยบายและแผนการดํ าเนิ นงานของบริ ษั ท ที่ กํ าหนดไว โดยคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริหาร
4. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจางและคาตอบแทนสําหรับพนักงานบริษัท
ในตําแหนงที่ต่ํากวากรรมการบริหาร โดยสามารถแตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวงใหดําเนินการแทนได
5. กําหนดบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสปกติ
ประจําของพนักงานบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
6. เจรจา และเขาทําสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เชน การลงทุน
ซื้อเครื่องจักร และทรัพยสินอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การ
ซื้อสินคาเขาคลังสินคา และการขายสินคา เปนตน) โดยวงเงินสําหรับแตละรายการใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในอํานาจดําเนินการที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว ทั้งนี้ ภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000
บาท
7. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินระหวางบริษัทกับบริษัทยอย
8. ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกตางๆ ภายในบริษัทเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามนโยบาย
และเพื่อผลประโยชนของบริษทั รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมี
อํานาจดําเนินการใดๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ทั้งนี้ การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร จะตองไมมีลักษณะเปน
การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือผูรับมอบอํานาจจากประธาน
เจาหนาที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งประธานเจาหนาที่บริหารไมมี
อํานาจอนุมัติในเรื่องดังกล าว และจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู ถือหุ น
(แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป เวนแตเปนการพิจารณาอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การคาปกติ
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9.1.6 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ไดมีมติแตงตั้งนายจะเด็ด ศรีเฟองฟุง ทําหนาที่
เปนเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ในนามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และกําหนดขอบเขต หนาที่และ
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังตอไปนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้




ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจําปของบริษัท
หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะเปนผูกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการโดย
จะพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการให เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข องบริ ษั ท ภายใต โ ครงสร า งและ
องคประกอบของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมทั้งในดาน ความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลา รวมถึงมีคุณสมบัติครบถวนในการดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การแตงตั้งกรรมการของบริษัท จะตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)
สําหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑเทากับขอกําหนดของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย (โปรดพิจารณา
รายละเอียดในหัวขอ 9.1 โครงสรางการจัดการ)
สวนคณะกรรมการบริหารนั้น แตงตั้งจากคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท เพื่อทําหนาที่แบงเบาภาระของ
คณะกรรมการบริษัท ในสวนที่เปนงานบริหารจัดการและงานประจําที่เกินอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร ทั้งนี้
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทบริหารงานในเชิงนโยบายและงานกํากับดูแลฝายบริหารไดมากขึ้น
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9.3

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

9.3.1 คาตอบแทนกรรมการ


คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่ อวั นที่ 24 กุมภาพั นธ 2555 ได กําหนดคาตอบแทนของ
กรรมการจากขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมถึงผูบริหารที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทน ดังนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
60,000
30,000
50,000
30,000

คาเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
20,000
20,000

เงินโบนัส
คณะกรรมการทุกทานจะไดรับเงินโบนัส เมื่อบริษัทมีกําไรสะสมอันเกิดจากผลประกอบกิจการของบริษัท
ทั้งนี้ จํานวนเงินโบนัสที่กรรมการแตละรายจะไดรับจะตองนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการ
จายเงินโบนัสดังกลาวใหแกกรรมการ
ทั้งนี้ รายละเอียดคาตอบแทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคลในงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เปน
ดังนี้
(หนวย: บาท)
รายชื่อ
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
รวม
1. นายคีรี กาญจนพาสน (1)
60,000
60,000
2. นายกวิน กาญจนพาสน
30,000
30,000
60,000
3. นายคง ชิ เคือง
30,000
30,000
60,000
4. นายสุรพงษ เลาหะอัญญา
30,000
30,000
60,000
(2)
20,000
20,000
5. นายณัฐศักดิ์ ชัยชนะ
6. นายมารุต อรรถไกวัลวที
30,000
30,000
60,000
7. นายชาน คิน ตัค
30,000
30,000
60,000
50,000
80,000
130,000
8. นางจารุพร ไวยนันท (3)
(3)
30,000
80,000
110,000
9. นางมณีภรณ สิริวัฒนาวงศ
(3)
30,000
80,000
110,000
10. นายมานะ จันทนยิ่งยง
(1)

เปนกรรมการใหมที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555

(2)

เปนกรรมการเดิมที่ไดลาออกจากตําแหนง มีผลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555

(3)

เปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555
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คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
- ไมมี -

9.3.2 คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนแกผูบริหารที่ทําหนาที่เปนกรรมการ (ไมรวมคาตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการ) และ
ผูบริหารของบริษัทที่ไมใชกรรมการ สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 มีนาคม 2555 เปนดังนี้
งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2554
31 มีนาคม 2555
จํานวนราย (คน)
คาตอบแทน (ลานบาท)

8

8

39.57

47.36

9.4

การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการของบริ ษั ท ได กํา หนดนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท โดยมี ห ลั กการและแนวปฏิ บั ติ
ที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย และขอแนะนําของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบงออกเปน 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
(1) สิทธิของผูถือหุน
(2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
(3) การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
(4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
(5) ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน

บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนในฐานะเจาของบริษัท โดยสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนตามสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผูถือหุน อาทิเชน การซื้อขายหรือการโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขอมูลสารสนเทศ
ของกิจการอยางเพียงพอ ไมวาจะผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย เว็บไซตของบริษัท หรือชองทางอื่นๆ การเขารวม
ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานประจําปและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เรื่ อ งต างๆ ที่ สําคั ญ ตามที่ กฎหมายกํ า หนด ไม ว าจะเป น การแต ง ตั้ง หรื อถอดถอนกรรมการ การกํา หนดค าตอบแทน
กรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชีและพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี การจายหรืองดจายเงินปนผล การเพิ่มทุนและออก
หุนใหม ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องตางๆ ที่คณะกรรมการไดรายงานใหทราบหรือไดขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผูถือหุน เปนตน
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การจัดการประชุมผูถือหุน
บริษัทกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท และการ
ประชุมผูถือหุนคราวอื่นซึ่งเรียกวาการประชุมวิสามัญ บริษัทจะจัดประชุมเพิ่มตามความจําเปนและเหมาะสม โดยบริษัท
ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทที่จะเรียกและจัดการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย และแนวทางการประชุมผูถือหุนที่
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ในการประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายทําหนาที่เปนผูใหความเห็น
ทางกฎหมาย และเปนคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสียงกรณีมีขอโตแยงตลอดการประชุม ตลอดจนการ
จัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อตอบคําถามและชี้แจงในที่ประชุมกรณีที่มีการเสนอวาระเกี่ยวกับธุรกรรมที่ซับซอนและ
เขาใจยาก นอกจากนี้ บริษัทจะจัดใหผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปซึ่งพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินของบริษัททุกครั้ง
การสงหนังสือเชิญประชุมและการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน
บริษัทมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท
เปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม
ตลอดจนวาระการประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ อยางเพียงพอ เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วันตามที่กฎหมายกําหนดทุกครั้ง รวมทั้งระบุถึงวัตถุประสงคและเหตุผลของ
แตละวาระที่เสนอ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และไมมีวาระซอนเรนหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไวในวาระ
อื่น ๆ ที่ ไม ได ระบุ ไว ในหนัง สื อเชิญ ประชุ มใหที่ ป ระชุมผู ถือ หุน พิ จารณาอนุ มัติ เว นแต เป น กรณีจํ า เป นเร งด วนที่ ทราบ
ภายหลั ง การออกหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม แล ว และจะจั ด ส ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม เป น
ภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุนตางชาติ รวมทั้งนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเผยแพรไวบนเว็บไซตของ
บริษัทลวงหนากอนการประชุม และประกาศลงหนังสือพิมพถึงการเรียกประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนาเปนเวลา 3 วัน
ติดตอกันกอนวันประชุม
การดําเนินการระหวางและภายหลังการประชุมผูถือหุน
กอนการเริ่มประชุม เลขานุการที่ประชุมจะแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหาร ผูสอบบัญชีของบริษัท และ
ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหนาที่เปนคนกลางใหที่ประชุมรับทราบ และแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑการออกเสียง
ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีการใหขอมูลตามระเบียบวาระการประชุมแลว ประธานฯ จะ
เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อยางเทาเทียมกัน และตอบคําถาม
อยางตรงประเด็น อีกทั้งใหเวลาอภิปรายพอสมควร สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะจัดใหผูถือหุนลงมติเลือกตั้ง
กรรมการเปนรายบุคคล
บริษัทจะจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวนเพื่อใหผูถือหุนตรวจสอบได โดยบันทึกมติที่
ประชุมอยางชัดเจน พรอมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ตองมีการลงคะแนนเสียง
ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ขอซักถาม และการตอบขอซักถามที่เปนสาระสําคัญและเกี่ยวของกับการประชุม
ในแตละวาระ โดยบริษัทจะแจงรายงานสรุปผลการลงมติผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยภายในวันเดียวกันกับวัน
ประชุม หรืออยางชาภายใน 9.00 น. ของวันทําการถัดไป และจะจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุนใหแกตลาดหลักทรัพย
ภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพรรายงานการประชุมบนเว็บไซตของบริษัท
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยใชสิทธิของตนเสนอวาระการประชุม
และชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนา เพื่อสงเสริมใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรม
และเทาเทียมกัน โดยใหสิทธิผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน
หุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท และถือหุนตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอ
วาระการประชุมหรือชื่อกรรมการ สามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยบริษัทจะนําหลักเกณฑนี้เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท และแจงขาวผานเว็บไซตของ
ตลาดหลักทรัพย โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการไดภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด
การมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน
เพื่อรักษาสิทธิใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขาประชุมดวยตนเอง บริษัทจะจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ตองใชในการมอบฉันทะอยางชัดเจน โดยผูถือหุนสามารถมอบหมายให
ตัวแทนของผูถือหุนหรือกรรมการอิสระของบริษัท เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผูถือหุนได
โดยบริ ษั ท จะแจ ง ในหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ถึ ง รายชื่ อ กรรมการอิ สระที่ ผูถื อ หุ น สามารถมอบฉั น ทะได อ ย า งน อ ย 1 ท า น
นอกจากนี้ บริษัทจะเผยแพรหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบตางๆ พรอมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนตางๆ
บนเว็บไซตของบริษัท
การเขาถึงขอมูลของบริษัท
บริษัทไมเลือกปฏิบัติตอผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ โดยผูถือหุนมีสิทธิเขาถึงขอมูลของบริษัทซึ่งเปดเผยตอ
ผูถือหุนและประชาชนไดอยางเทาเทียมกันผานเว็บไซตของบริษัทที่ www.vgi.co.th
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
บริษัทคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสียและใหความสําคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดเสียของบริษัททุกกลุม โดยจะ
ดูแลใหผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ของบริษัท เชน ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา ตลอดจนสาธารณชน และสังคมไดรับการ
ปฏิ บั ติ อ ย า งเหมาะสม เสมอภาค และเป น ธรรม โดยบริ ษั ท เชื่ อ ว า ความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก กลุ ม มี
ความสําคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืนและความสําเร็จในระยะยาวของกลุมบริษัท โดยไดมีการกําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ เปนลายลักษณอักษรไวใน คูมือการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให
ผูบริหารและพนักงานของบริษัททุกคนรับรูและปฏิบัติตาม
การแจงเรื่องรองเรียน
บริ ษั ท ได จั ด ให มี ช อ งทางที่ ผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก กลุ ม สามารถติ ด ต อ หรื อ ร อ งเรี ย นในเรื่ อ งที่ อ าจเป น ป ญ หา
กั บ คณะกรรมการได โ ดยตรง โดยสามารถส ง เรื่ อ งร อ งเรี ย นได ท าง Email ของสํ า นั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่
companysecretary@vgi.co.th หรือทางไปรษณียไปยังสํานักเลขานุการบริษัทตามที่อยูของบริษัท หรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ internalaudit@vgi.co.th ทั้ ง นี้ ผู ร อ งเรี ย นสามารถมั่ น ใจได ว า บริ ษั ท จะเก็ บ ข อ มู ลของ
ผูรองเรียนไวเปนความลับ โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอรองเรียนเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตอไป
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
การรายงานของคณะกรรมการทั้งเรื่องทางการเงินและเรื่องที่ไมใชทางการเงิน
คณะกรรมการมีหนาที่ในการเปดเผยสารสนเทศทั้งที่เปนสารสนเทศทางการเงิน และที่ไมใชทางการเงินอยาง
ครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท ไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน
รวมทั้งจัดทําและปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของบริษัทใหมีความครบถวนอยางสม่ําเสมอและรวดเร็วทันเหตุการณ โดย
สารสนเทศของบริษัทจะถูกจัดทําขึ้นอยางรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกตอง และโปรงใส ดวยภาษาที่กระชับและเขาใจงาย
ความสัมพันธกับผูลงทุน
ในส ว นของงานด า นความสั ม พั น ธ กั บ ผู ล งทุ น นั้ น บริ ษั ท อยู ร ะหว า งจั ด ให มี ห น ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ เพื่ อ
ตอบสนองขอมูลสําคัญทางธุรกิจและการเงินแกนักลงทุน สถาบันการเงิน และรวมทั้งนักวิเคราะห
นโยบายเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญตอสาธารณชน
บริษัทมีนโยบายเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญตอสาธารณชน อาทิเชน วัตถุประสงคของบริษัท ฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของบริษัท โครงสรางการถือหุนและสิทธิในการออกเสียง รายชื่อและขอมูลการถือหุนของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดยอย และคณะผูบริหาร ปจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณได
ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานและการเงิ น นโยบายและโครงสร า งการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ (Corporate Governance
Structures and Policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ การเปดเผยในรายงานประจําปเกี่ยวกับจํานวนครั้งที่กรรมการและกรรมการชุดยอยแตละทาน
เขารวมประชุม ตลอดจนประวัติของคณะกรรมการและผูบริหาร การเปดเผยในรายงานประจําปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
จายคาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งคาตอบแทนคณะกรรมการเปนรายบุคคล รายงานขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท หรือตอการตัดสินใจลงทุน
หรือตอสิทธิประโยชนของผูถือหุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลตามขอบังคับหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของ งบการเงิน และรายงานประจําป เพื่อใหนักลงทุนและผูท่ีเกี่ยวของทั้งที่เปนผูถือหุนและผูที่สนใจจะถือ
หุ น ในอนาคตได ใ ช ป ระกอบการตั ด สิ น ใจลงทุ น ผ า นช อ งทางและสื่ อ การเผยแพร ข อ มู ล ต า งๆ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย
ตลอดจนผานเว็บไซตของบริษัท เปนตน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน ในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกํากับและการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการทุกคน
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของบริษัท เพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินงานของฝายบริหารเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ถูกตอง และโปรงใส
องคประกอบคณะกรรมการ
โครงสรางของคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการอยางนอย 1/3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด แตไมนอยกวา 3 คนจะตองเปนกรรมการอิสระ
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อบริหารและดําเนินกิจการใหเปนไปตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค า ตอบแทน (อํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย อ ยแต ล ะชุ ด สามารถดู
รายละเอียดไดในหัวขอ 9.1 โครงสรางการจัดการ)
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและความขัดแยงทางผลประโยชน
 การใชขอมูลภายใน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นของกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎเกณฑและ
ระเบียบของสํานักงาน กลต. และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (โปรดพิจารณารายละเอียดใน
หัวขอ 9.5.1 การใชขอมูลภายใน)
 ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะปฏิ บั ติต ามแนวทางของตลาดหลั กทรั พ ย แ ละพระราชบั ญ ญั ติห ลั กทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยถือเปนหนาที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแกไขปญหา
ความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต มีเหตุมีผล และเปนอิสระภายใน
กรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ
(โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 9.5.2 ความขัดแยงทางผลประโยชน)
การจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารจัดสงรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของใหกับ
บริษัท และแจงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใหเลขานุการบริษัทเปนผูเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดย
กรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ใชในการตรวจสอบและกํากับดูแลดานความขัดแยงทางผลประโยชน
นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท
เพื่อมิใหเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทและผูถือหุน และเพื่อดํารงไวซึ่งการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท
ดังนี้
 นโยบายในการทําธุรกิจใหม
บริษัทจะตองนําเสนอรายละเอียดของแผนการเขาทําธุรกิจ (Feasibility Study) เหลานั้นตอคณะกรรมการ
บริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหดําเนินการ และจัดใหมีการพิจารณาแผนการลงทุน
เหลานั้น โดยตองพิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนหลัก
อย า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ไม มี น โยบายในการเข า ทํ า ธุ ร กิ จ ร ว มกั บ กรรมการ ผู บ ริ ห าร ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ
ผู เกี่ ย วข อ งกั บ บุ ค คลดั งกล า ว เว น แต มีเ หตุ จํ า เป น หรื อ เป น การสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และเป น ไปเพื่ อ
ผลประโยชน ที่ ดีที่ สุด ของบริ ษั ท และผู ถื อ หุ น โดยรวมเป น หลั ก และบริ ษั ท จะต อ งดํ า เนิ น การตามประกาศ
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คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบี ยนในรายการที่ เกี่ ยวโยงกั น พ.ศ. 2546 (รวมถึ ง ที่ มีการแก ไ ขเพิ่ มเติ ม) หรื อ กฎเกณฑ ที่ เกี่ย วข อ งใน
ขณะนั้น
 นโยบายในการใหกูยืมแกบริษัทที่รวมทุน
การใหกูยืมไมใชธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ตาม หากบริษัทมีความจําเปนตองใหบริษัทที่รวมทุนกูยืมเงิน เพื่อให
การสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทที่รวมทุนในลักษณะเงินกูยืมจากผูถือหุน บริษัทจะใหกูตามสัดสวนการ
ลงทุ น เว น แต ใ นกรณี มี เ หตุ อั น จํ า เป น และสมควรตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท จะได พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ป น
แตละกรณีไป อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีนโยบายในการใหกูยืมแกกรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท และ/หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว หรือธุรกิจที่บริษัทรวมทุนกับบุคคลดังกลาว เวนแตเปนการใหกู
ตามสัดสวนการลงทุน หรือเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับบริษัทหรือผูถือหุนโดยรวมเปนหลัก และบริษัท
จะตองดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) หรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของในขณะนั้น รวมถึงหากรายการมีขนาดต่ํากวาเกณฑที่จะตองเปดเผย
บริษัทจะรายงานการเขาทํารายการใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบดวย
 นโยบายในการทํารายการเกี่ยวโยงที่มีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํากับ
คูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน
คณะกรรมการไดอนุมัตินโยบายในหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปในการทํา
ธุรกรรมระหวางบริษัทและบริษัทยอย กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตาม
ตามมาตรา 89/12 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่กําหนดให
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของจะกระทําธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทยอยไดตอเมื่อธุรกรรม
ดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทแลว เวนแตธุรกรรมดังกลาวจะเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) ธุ ร กรรมที่ เป น ข อ ตกลงทางการค า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ วิ ญ ู ช นจะพึ ง กระทํ า กั บ คู สั ญ ญาทั่ ว ไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ
ผูบ ริ ห าร หรื อ บุ คคลที่ มีความเกี่ ยวข อ ง แล ว แต กรณี และเป น ข อตกลงทางการค าที่ ไ ด รับอนุ มัติจ าก
คณะกรรมการหรือเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไวแลว
(2) การใหกูยืมเงินตามระเบียบสงเคราะหพนักงานและลูกจาง
(3) ธุรกรรมที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งของบริษัทหรือคูสัญญาทั้งสองฝายมีสถานะเปน
(ก) บริษัทยอยที่บริษัทเปนผูถือหุนไมนอยกวารอยละเกาสิบของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
ยอย หรือ

สวนที่ 2 – 9 หนา 18

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

(ข) บริษัทยอยที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของถือหุนหรือมีสวนไดเสียอยูดวย ไมวา
โดยตรงหรือโดยออม ไมเกิ นจํานวน อัตรา หรือ มีลักษณะตามที่ คณะกรรมการกํากับตลาดทุ น
ประกาศกําหนด
(4) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลคาไมเกินจํานวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในการประกาศกําหนดตาม (3) (ข) หรือ (4) คณะกรรมการกํากับตลาดทุนอาจกําหนดใหธุรกรรมที่
กําหนดตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดวยก็ได
เลขานุการบริษัท
โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 9.1.6 เลขานุการบริษัท
การควบคุมภายใน (Internal Control)
คณะกรรมการไดจัดใหมีและรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายใน เพื่อปกปองเงินลงทุนของผูถือหุนและทรัพยสิน
ของบริษัท คณะกรรมการมีหนาที่สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยางนอยปละครั้ง และ
รายงานใหผูถือหุนทราบวาไดกระทําการดังกลาวแลวในรายงานประจําป การสอบทานตองครอบคลุมการควบคุมภายใน
ดานตางๆ ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) การบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management Measure) การควบคุมการปฏิบัติการของฝายบริหาร (Management Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข อ มู ล (Information and Communication Measure) และระบบการติ ด ตาม
(Monitoring) เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังมีรายละเอียดดังนี้
 องคกรและสภาพแวดลอม
บริษัทคํานึงถึงการมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดี ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของระบบควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางภาวะหรือปจจัยตางๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายใน
ดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง และสงเสริมใหทุกคนรับทราบและเขาใจถึงรายละเอียดหลักๆ ของระบบการ
ควบคุมภายใน ดังตอไปนี้
 คณะกรรมการไดกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และคุณคาของบริษัท ไวอยางชัดเจน และประกาศใหผูบริหาร
และพนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจใหกับผูบริหารและพนักงานทุกคน โดย
คณะกรรมการไดจัดการดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจอยางชัดเจน และมีการประชุม
รวมกันของฝายบริหาร เพื่อกําหนดเปาหมายของการดําเนินธุรกิจ และจัดทําเปนแผนธุรกิจที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน ภารกิจ และคุณคาที่กําหนดไวเปนสําคัญ ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น เพื่อที่จะนําเอาแผนธุรกิจ
ดังกลาวไปกําหนดเปนงบประมาณประจําป นอกจากนี้ บริษัทไดมีการวัดผลการดําเนินงานทุกไตรมาส
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและนํามาปรับปรุงแผนการดําเนินการ โดยจะมีการทบทวนงบประมาณ
ประจําปและปรับปรุงตามความจําเปนและเหมาะสม
 บริ ษั ท มี ก ารประชุ ม ร ว มกั น ทุ ก ฝ า ยภายในบริ ษั ท โดยทบทวนถึ ง ผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมา สภาวะ
เศรษฐกิจ และปจจัยตางๆ เพื่อกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานในระดับที่กระตุนใหเกิดความกระตือรือรน
และมีความเปนไปได ตลอดจนมีการกําหนดผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงานอยางเหมาะสม เพื่อผลการ
ดําเนินงานที่ดีของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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 บริษัทมีการกําหนดโครงสรางองคกร โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกรและมีการ
ประกาศใหผูบริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีการกําหนดอํานาจการอนุมัติตามระดับตําแหนง
งาน เพื่อชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 บริษัทไดกําหนดจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
สําหรับพนักงานในกลุมบริษัท โดยจริยธรรมธุรกิจประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับ นโยบายเกี่ยวกับบุคลากร
ในดานผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม โดยบริษัทไดเผยแพรคูมือฉบับนี้ผานทางระบบ Intranet เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของ
พนั ก งาน และสร า งความมั่ น ใจว า ได มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบายด า นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทอยางเปนรูปธรรม
 บริษัท มีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการอนุ มัติธุรกรรมดานการเงิ น การจัดซื้ อ และการ
บริหารงานเปนลายลักษณอักษรไวอยางชัดเจน บริษัทเชื่อวานโยบายดังกลาวจะสามารถชวยปองกันการ
ทุจริตได โดยจะมีการแบงหนาที่ในสวนของผูจัดทําและผูอนุมัติ โดยหัวหนางานจะเปนผูอนุมัติการทํา
รายการตางๆ
 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับหลักการกํากับกิจการและมีการกําหนดหลักเกณฑพรอมทั้งแผนการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีวาความสัมพันธอันดีกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีความสําคัญตอการพัฒนาและ
ความสําเร็จในระยะยาว บริษัทจึงไดคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย และใหความสําคัญกับสิทธิของผูมี
ส ว นได เ สี ย ของบริษั ท ทุ ก กลุ ม โดยได มี การดู แ ลให ผูมีส ว นได เสี ยกลุ มต า งๆ ของบริ ษั ท ฯ เช น ผู ถือ หุ น
พนักงาน ลูกคา คูคา ตลอดจนสังคมและชุมชนไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม เสมอภาพ และเปนธรรม
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีชองทางที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอหรือรองเรียนในเรื่องที่อาจเปน
ป ญ หากั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ได โดยตรงผ า นสํ า นั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท หรื อ เลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงตางๆ ที่มีผลกระทบตอบริษัท ทั้งที่เปนปจจัยภายในและภายนอก ใหมี
ความเสี่ยงที่เหลืออยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการจัดทําแผน
ธุ ร กิ จ (Business Plan) ประจํ า ป เพื่ อ ให ก ารกํ า หนดแนวทางการจั ด การความเสี่ ย งนั้ น สอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผูบริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทเปน
เจ า ของความเสี่ ย ง มี ห น า ที่ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย งของแต ล ะหน ว ยงาน และกระบวนการประเมิ น
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู และนําเสนอแผนและวิธีการในการลดความเสี่ยง และรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีบทบาทหนาที่บริหารความ
เสี่ยงในภาพรวมทั้งองคกร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกร เพื่อ
จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได เชน ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงในธุรกิจ (Business Risks) ความเสี่ยงในเหตุการณ (Event
Risks) เปนตน รวมทั้งจัดใหมีการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวโนมซึ่งมีผลกระทบตอบริษัท
ทั้งภายในและภายนอก
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บริษัทมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน ทั้งวัตถุประสงคระดับองคกรและวัตถุประสงคระดับกิจกรรมให
สอดคลองกัน เพื่อที่จะสามารถทํางานใหสําเร็จดวยงบประมาณประจําปที่ไดรับการอนุมัติและทรัพยากรที่มีอยู
อยางเหมาะสม โดยบริษัทมีการวิเคราะหความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน ฝายบริหารไดกําหนดใหมีการดําเนินการอยางสม่ําเสมอดังตอไปนี้
 จัดใหมีการประชุมเพื่อประเมินถึงความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจอยางสม่ําเสมอและวิเคราะหถึงสาเหตุและ
ปจจัยที่ทําใหเกิดเปนความเสี่ยง ทั้งที่เปนปจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนมีการติดตามสถานการณที่
เปนสาเหตุของความเสี่ยง เพื่อกําหนดมาตรการปองกันหรือลดความเสี่ยงดังกลาว
 สื่อสารใหผูบังคับบัญชาของแตละฝายงานทราบถึงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ถายทอดแกพนักงานทุกคนใหปฏิบัติใหถูกตอง นอกจากนี้ บริษัทยังจะจัดใหพนักงานประเมินความเสี่ยง
ดวยตนเองอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อใหพนักงานไดตระหนักถึงความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของฝายบริหารที่ทําใหมั่นใจวานโยบายที่ฝายบริหารไดกําหนดไวไดรับการ
ตอบสนองและปฏิบัติตามจากบุคลากรทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
 การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษร
 การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานคือ (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการขอมูลทาง
บัญชี และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน โดยแยกออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถดูแล
ตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
 บริษัทไมมีนโยบายในการเขาทําธุรกิจรวมกับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว เวนแตมีเหตุจําเปนหรือเปนการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และเปนไปเพื่อผลประโยชนที่ดีที่สุดของ
บริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนหลัก ในกรณีที่มีเหตุเชนวา บริษัทไดจัดใหมีมาตรการดูแลการทําธุรกรรมกับ
ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของอยางรัดกุมและชัดเจน โดยมีการกําหนดใหการทํา
รายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะตองเปนไปภายใตเงื่อนไขที่
สมเหตุ สมผล หรือ เงื่ อนไขการค าปกติ หรือราคาตลาด โดยจะต องนําเสนอการทํ ารายการดังกลาวต อ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาส เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับ
ความสมเหตุสมผลในการทํารายการนั้นๆ กรณีที่มีการทํารายการระหวางกันที่ไมเปนรายการทางการคา
ปกติ จะกําหนดใหตองนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมกอนเขาทํารายการ
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งการอนุมัติจะกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้นเทานั้น หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการดังกลาว บริษัทจะพิจารณาใหผูประเมิน
ราคาอิสระ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้นๆ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็น
ตอคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนตามแตกรณี เพื่ออนุมัติรายการกอนการเขาทํารายการ
 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว บริษัทกําหนดใหตอง
มีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกันไว และใหผูบริหารของบริษัทรายงานตอคณะกรรมการ
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ตรวจสอบไดรับทราบเปนระยะ เพื่อทบทวนความเหมาะสมของรายการตลอดระยะเวลาของสัญญา อีกทั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาครอบคลุมถึงการปองกันไมใหผูเกี่ยวของนําโอกาสหรือผลประโยชน
ของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย
 บริษัทไดกําหนดใหมีการติดตามดูแลการบริหารจัดการในบริษัทยอยและบริษัทรวมอยูเสมอ รวมทั้งมีการ
กําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ เพื่อใหการ
ดําเนินการของบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนไปตามเปาหมายของบริษัท ตลอดจนมีการกําหนดนโยบาย
ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม ใหสอดคลองเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทมีการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศใหครอบคลุมการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองคกร ระดับการรายงาน
ทางการเงิน ระดับหนวยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่ใชในการ
ควบคุม เพื่อใหมั่นใจวามีการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคกรไดดียิ่งขึ้น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะ
ชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ดังนี้
 บริ ษั ท ได จั ด ให มี ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ต า งๆ อย า งเพี ย งพอเพื่ อ ให ค ณะกรรมการใช ป ระกอบการตั ด สิ น ใจ
โดยเฉพาะขอมูลที่มีนัยสําคัญ โดยจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอมูลตางๆ อยางเพียงพอ เวนแตในกรณีมีความ
จําเปนเรงดวนซึ่งทําใหไมสามารถจัดสงเอกสารลวงหนาไมนอยกวา 7 วันได
 บริษัทกําหนดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโดยมีเนื้อหารายละเอียดตามควร ซึ่งเปน
เนื้อหาสําคัญตอการตัดสินใจในแตละเรื่อง อีกทั้งยังมีการบันทึกขอซักถาม ความเห็น และขอสังเกตของ
กรรมการในเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในการประชุม
 บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูสะดวกตอการ
ตรวจสอบ และมีการกําหนดนโยบายบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจหลัก
ของบริษัทและบริษัทยอยเปนสําคัญ และไมขัดตอหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 ระบบการติดตาม
บริษัทมีการติดตามอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว และระบบควบคุมภายในยังคงมี
การตรวจสอบ และมีการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และ
เพื่อใหขอบกพรองตางๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
 บริษัทมีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง บริษัทได
จัดการประชุมอยางสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นวาเปนไปตามที่แผนธุรกิจและ
งบประมาณที่ไดกําหนดไวและเปนไปตามการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม ตลอดจนเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติที่จําเปน เพื่อที่บริษัทจะไดดําเนินการแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 บริษัทไดกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว
อยางสม่ําเสมอ โดยกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและรายงาน
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ผลการตรวจสอบภายในโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางตรงไปตรงมา
 หากมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ผูที่เกี่ยวของจะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชี้แจงสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางการแกไขขอบกพรอง อีกทั้งบริษัทยังได
กําหนดใหมีการติดตามความคืบหนาในการแกไขขอบกพรอง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด
 ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายตรวจสอบภายในไดทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินขอมูลทั้งที่เปนขอมูลทางการเงิน และไมใชขอมูลทาง
การเงินอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติตามกฎเกณฑภายในตางๆ ขององคกร โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบไปยั ง คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า บริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติต ามระเบี ย บและ
ขอบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของอยางครบถวน และสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององคกร
ทั้งนี้ หนวยงานตรวจสอบภายในเปนอิสระจากหนวยงานอื่นๆ ในบริษัท และสามารถเขาถึงขอมูลและทรัพยสิน
ของบริษัท ในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ และสามารถเรียกใหผูรับการตรวจสอบให
ขอมูล และใหคําชี้แจงในเรื่องที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบใหทําการตรวจสอบได โดยจะทํา
หนาที่ในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ
ในบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูกําหนดบทบาทหนาที่ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนใหหนวยงาน
ตางๆ ในบริษัท มีการประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อใหระบบการควบคุมภายในและการดําเนินงาน
ของบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความนาเชื่อถือ การปฏิบัติงานเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของทางราชการ หนวยงานกํากับดูแล และตามมาตรฐาน นโยบาย
แผนงาน ขอบังคับ ระเบียบคําสั่ง และประกาศตางๆ ของบริษัท รวมทั้งปกปองทรัพยสินของบริษัท และ
ปองกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท ตลอดจนทําใหเกิดการถวงดุล และตรวจสอบระหวางกันอยาง
เหมาะสมที่จะใหเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงานของบริษัท ที่จะบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
ขอบเขตการทํางานของฝายตรวจสอบภายใน ครอบคลุมถึงการทดสอบ สอบทาน และประเมินความเพียงพอ
และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานในเรื่อง
ดังตอไปนี้
 ความเชื่อถือไดของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐาน และนโยบายดานการบัญชี
และการเงิน เพื่อใหขอมูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได แผนการจัดองคกร วิธีการ และ
มาตรการตางๆ ที่นํามาใชในการปองกันทรัพยสินใหปลอดภัยจากการทุจริตผิดพลาดทั้งปวง
 ความเชื่ อ ถื อ ได ข องระบบการควบคุ ม ภายในด า นการบริ ห าร และการปฏิ บั ติง านว า ได มี ก ารปฏิ บั ติ ท่ี
สอดคลองกับนโยบาย แผนงานที่วางไว และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย และระเบียบขอบังคับของ
ทางราชการ และหนวยงานกํากับดูแล และระเบียบขอบังคับของบริษัท ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในดานตางๆ
ไดแก การจัดการ การปฏิบัติการ การจัดหา การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี และทรัพยากรบุคคล
 ความเชื่อถือไดของระบบการควบคุมภายในดานสารสนเทศ สอบทานการควบคุมภายในของโครงสราง
ฝายที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร การเขาสูขอมูล การเขาสูโปรแกรม การประมวลผล การพัฒนาระบบ การ
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จัดทําขอมูลสํารอง การจัดทําแผนการดําเนินการสํารองกรณีฉุกเฉิน อํานาจการปฏิบัติงานในระบบ การ
จัดทําเอกสารจากระบบ รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสาร คูมือ ตลอดจนผังระบบงานคอมพิวเตอร
9.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในและความขัดแยงทางผลประโยชน

9.5.1 การใชขอมูลภายใน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นของกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทั้งหลายปฏิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบ
ของสํานักงาน กลต. และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
 กําหนดใหกรรมการ และผูบริหาร (ซึ่งหมายความรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ของบริษัท
ตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน กลต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่
มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกเลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่
สงรายงานตอสํานักงาน กลต.
 กําหนดหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริ ษัท และหา มมิใ ห เป ดเผยขอ มู ลภายในตอ บุ คคลภายนอกหรื อผู ที่ มิไ ด มีสวนเกี่ ยวข อง กอ นที่จ ะมีก าร
เปดเผยใหประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผานตลาดหลักทรัพย
9.5.2 ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ไ ว เ ป น
ลายลักษณอักษร โดยรวบรวมอยูในคูมือการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะ
ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยและพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อผลประโยชน
สูงสุดของบริษัท โดยถือเปนหนาที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน
อยางรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต มีเหตุมีผล และเปนอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการ
เปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ
9.6

นโยบายการเขาทํารายการระหวางกันของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการเขาทํารายการระหวางกันของบริษัท เพื่อเปนมาตรการปองกันมิใหเกิด
รายการที่อาจมีความขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการและผูถือหุน และเพื่อดํารงไวซึ่งการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดังนี้
1. กรรมการและผูบริหารของบริษัทจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของและแจงให
บริษัททราบ เพื่อใหบริษัทมีขอมูลสําหรับใชประโยชนภายใน ในการดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
2. หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
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3. ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันทุกรายของบริษัทและบริษัทยอยตอง
นําเสนอและขออนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ยกเวนรายการที่มีขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป ซึ่ง
ไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทใหสามารถทําได
4. ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การของบริ ษั ท เมื่ อ มี ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่
สํานักงาน กลต. กําหนด
5. กําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length
Basis) ซึ่งตองเปนธรรม สมเหตุสมผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท กรณีที่ไมมีราคาดังกลาว
บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินคาหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใตเงื่อนไขที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน
6. ผูมีสวนไดเสียกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ไมสามารถเปนผูอนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกลาว
7. ในการพิจารณาการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทหรือบริษัทยอยอาจแตงตั้งผูประเมินอิสระเพื่อทําการ
ประเมินและเปรียบเทียบราคาสําหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่สําคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการที่เกี่ยวโยง
กันดังกลาว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
9.7

บุคลากร

9.7.1 บุคลากร
จํานวนบุคลากรของบริษัท (ไมรวมผูบริหาร) แบงตามสายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 มีนาคม 2555
มีรายละเอียด ดังนี้
สายงาน
สายงานปฏิบัติการ
สายงานการตลาดและการขาย
สายงานเทคโนโลยี
สายงานการเงินและบัญชี
สายงานกฎหมาย
สํานักผูบริหาร
สํานักกรรมการผูจัดการ
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 มี.ค. 54
ณ วันที่ 31 มี.ค. 55
45
51
78
107
93
213
33
34
3
4
6
16
5
6
263
431

ทั้งนี้ ในป 2554 บริษัทไดขยายธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิรนเทรด ซึ่งเปนเหตุใหจํานวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่
31 มีนาคม 2555 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 มีนาคม 2554 เปนจํานวนมาก
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9.7.2 ผลตอบแทน (ไมรวมผูบริหาร)
ผลตอบแทนซึ่งประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาโทรศัพท คาน้ํามันรถ ในงวด
ปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 มีนาคม 2555 เปนดังนี้
สายงาน
สายงานปฏิบัติการ
สายงานการตลาดและการขาย
สายงานเทคโนโลยี
สายงานการเงินและบัญชี
สายงานกฎหมาย
สํานักผูบริหาร
สํานักกรรมการผูจัดการ
รวม

ผลตอบแทนสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ (ลานบาท)
31 มี.ค. 54
วันที่ 31 มี.ค. 55
15.21
21.15
46.27
58.76
23.77
45.89
11.31
15.43
0.67
0.98
2.54
4.52
2.19
2.77
101.96
149.50

9.7.3 สวัสดิการพนักงาน
นอกเหลือจากคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแลว บริษัทไดจัดใหมีผลประโยชนตอบแทนใหกับพนักงาน
ในรูปแบบอื่นอีกหลายประการ ดังนี้
1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว โดยบริษัทจะจายเงินสมทบ
เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงานประจําของบริษัท ซึ่งสมัครใจเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2. สหกรณออมทรัพย ซึ่งเปนสหกรณที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 เพื่อเปนทางเลือก
ในการออมทรัพย การลงทุน และใหความชวยเหลือดานสินเชื่อกับพนักงานที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงาน
ประจําของบริษัท และสมัครใจที่จะเขารวมเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยบีทีเอส กรุป จํากัด ซึ่งเปนสหกรณ
ออมทรัพยสําหรับพนักงานในกลุมบริษัท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีสมาชิกที่เปนพนักงานประจําของ
บริษัทจํานวน 151 คน และมีสินทรัพยรวมในสวนของพนักงานบริษัท จํานวน 2.82 ลานบาท
3. สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองอยางมั่นคง
อันเปนการสงเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับพนักงาน และกอใหเกิดความภักดีตอองคกร บริษัท
ไดจัดใหมีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
พนักงานที่มีความประสงคจะขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยโดยไดรับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และไดรับความ
สะดวกเนื่องจากสามารถชําระคืนสินเชื่อจากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง
4. สวัสดิการดานการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขารับ
การรักษาพยาบาล รวมทั้งเปนการสรางความมั่นคงใหกับพนักงานและครอบครัว นอกจากนี้ เพื่อสงเสริม
ดานการดูแลสุขภาพพนักงาน บริษัทยังไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ
1 ปขึ้นไป
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5. การจัดใหมีผลประโยชนในรูปเงินชวยเหลือในวาระตางๆ อาทิเชน เงินชวยเหลือการสมรส เงินชวยเหลือ
งานศพสํ า หรั บ พนั ก งาน บิ ดา มารดา บุ ตร และคู สมรส เงิ น ช ว ยเหลื อ เมื่ อคลอดบุ ตร เงิ น ช ว ยเหลื อ เมื่ อ
พนักงานประสบพิบัติภัย เชน น้ําทวม ไฟไหม เปนตน ทั้งนี้ สําหรับเหตุการณอุทกภัยในป 2554 บริษัทไดให
ความช ว ยเหลื อ พิ เ ศษเพื่ อ ช ว ยบรรเทาความเดื อ ดร อ นของพนั ก งานที่ ป ระสบอุ ท กภั ย โดยการจั ด ให มี
สวัสดิการเงินกูปลอดดอกเบี้ยระยะเวลา 3 ป และยกเวนการผอนชําระเงินกูในปแรกของการกูเงิน เปนการ
พิเศษ
9.7.4 ขอพิพาทแรงงานในปที่ผานมา
- ไมมี 9.7.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
เนื่องจากพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคาที่จะชวยผลักดันใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายและแผนธุรกิจ
ที่วางไวได บริษัทจึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยในดานการสรรหา และวางแนวทางการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถ เพื่อรักษาไวซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพพรอมกับการสรางสํานึกใหพนักงานตระหนักถึงการเปนหนวยหนึ่งของ
บริษัท ดังตอไปนี้


การสรรหา

บริษัทใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรเริ่มตั้งแตกระบวนการสรรหา โดยยึดถือหลักการวากระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานตองมีความโปรงใส และดําเนินการดวยระบบความเสมอภาคและเปนธรรม (Merit
System) โดยจะมีการกําหนดคุณลักษณะของพนักงานจากลักษณะงาน พรอมทั้งระบุวุฒิการศึกษา ประสบการณ
ความเชี่ ย วชาญ และข อ กํ า หนดอื่ น ๆ ของแต ล ะตํ า แหน ง งานอย า งชั ด เจน โดยจะคั ด เลื อ กผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ที่เหมาะสมตามวิธีการที่กําหนดไว เชน การทดสอบขอเขียน การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสัมภาษณ
โดยผูบังคับบัญชาตามสายงานที่เกี่ยวของ เปนตน เพื่อใหไดมาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว และ
เหมาะสมตามตําแหนงหนาที่
นอกจากนี้ เมื่ อ มี ตํ า แหน ง งานว า งลงหรื อ ตํ า แหน ง งานใหม เ กิ ด ขึ้ น บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะจ า งหรื อ บรรจุ
พนักงานภายในของบริษัทที่มีความสามารถเหมาะสมกอนการคัดเลือกจากบุคคลภายนอก ยกเวนแตพนักงาน
ที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอ หรือเปนตําแหนงงานที่ตองการผูมีความชํานาญเฉพาะดาน ซึ่งไมสามารถจะคัดเลือก
ไดจากพนักงานภายใน


การฝกอบรมพนักงาน

บริษัทใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรเปนอยางยิ่ง เนื่องจากบริษัทเชื่อวาบุคลากรคือปจจัยสําคัญที่
ชวยใหบริษัทกาวสูการเปนผูนําในดานการบริหารจัดการสื่อโฆษณา บริษัทไดจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมภายใน
ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพและทันตอความ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยูเสมอ การฝกอบรมพนักงานแบงเปน 3 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรทั่วไป (General Course) เชน การปฐมนิเทศนนับตั้งแตเริ่มเขาทํางานกับบริษัท โดยพนักงาน
ทุกคนจะตองเขารับการปฐมนิเทศเพื่อใหรับรูถึงระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษยของบริษัท
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ซึ่งจะมีสวนชวยใหเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงคของบริษัท
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานทั่วไป เชน ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนักงานของใหมีประสิทธิภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยูเสมอ
2) หลักสูตรเฉพาะดาน (Functional Course) เปนการอบรมความถนัดเฉพาะดาน สําหรับเจาหนาที่
ตามลักษณะงานที่เกี่ยวของ โดยเปนการรวมมือกันระหวางหนวยงานตนสังกัดที่เปนผูแจงความประสงคมายัง
หนวยงานทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะประสานงานใหการอบรมเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงานตนสังกัด เชน
เทคนิคการขาย การมัดใจลูกคา สําหรับเจาหนาที่ในสายงานการตลาดและการขาย หรือการอบรมพนักงาน
สวนงานการติดตั้งสื่อโฆษณาตามหางคาปลีก ซึ่งภายหลังการฝกอบรม จะมีการทดลองปฏิบัติและทดสอบ
ในหองฝกอบรมเสมือนจริง (Simulation) เพื่อใหมั่นใจไดวาพนักงานทุกคนมีความรูเรื่องผลิตภัณฑ (Product
Knowledge) สามารถปฎิบัติงานไดจริงและมีมาตรฐานเดียวกัน เปนการชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
และลดตนทุนในการดําเนินงานของบริษัทไปพรอมกัน
3) หลักสูตรสําหรับผูบริหาร (Management Course) เปนหลักสูตรในการพัฒนาทักษะการบริหารสําหรับ
พนักงานในระดับผูบังคับบัญชา เชน การวางแผนกลยุทธเพื่อใหผูบริหารตระหนักถึงกลยุทธและการเจริญเติบโต
ขององคกร การประเมินศักยภาพขององคกรกับสภาวะการแขงขันทางธุรกิจและปจจัยเสี่ยงขององคกร การบริหาร
คน การบริหารงาน และการพัฒนาทักษะภาวะผูนํา เพื่อใหผูนําไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และบริหารงานได
อยางมี ประสิ ทธิภาพ รวมถึงรับทราบถึ งเทคนิคตางๆ ในการปฏิ บัติงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาภาวะผูนําที่เหมาะสมได
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