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บทนํา 

คณะกรรมการบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้น มีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะนําพาให้กลุม่บริษัทฯ เป็นองค์กรชัน้นําของประเทศในธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจบริการด้านดิจิทลัในประเทศ

ไทยและประเทศอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยตัง้มัน่อยู่บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม และยึดมัน่ในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบในการดูแลบริหารกิจการของบริษัทฯ อย่างระมดัระวงั 

ซื่อสตัย์สจุริต และชอบด้วยกฎหมาย และเพ่ือบรรลคุวามมุ่งมั่นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวิสยัทศัน์  

พนัธกิจ นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และเป้าหมายการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้อยู่บนหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและ

จริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือสร้างมลูคา่ ผลตอบแทน และประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น อยา่งยัง่ยืน  

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท (“กฎบัตรฯ”) นี ้จึงได้จัดทําขึน้เพ่ือกําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

บทบาทและหน้าท่ีของประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัท คุณสมบตัิ

ของกรรมการบริษัท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการพฒันาความรู้ความสามารถของ

กรรมการ ทัง้นี ้เพ่ือให้กรรมการทกุคนตระหนกัถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งถกูต้อง   

อนึ่ง กฎบตัรฯ นี ้ได้รับการอนมุตัิครัง้แรกจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 โดย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทบทวน และแก้ไข เพ่ือให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบัโครงสร้างของบริษัทฯ ตลอดจน

การสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ อยูเ่สมอ 

กฎบตัรฯ ฉบบันี ้ให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
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โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการในจํานวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดและกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ซึง่ไมน้่อยกวา่ 5 คน แตไ่มเ่กิน 12 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมี

ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการของบริษัทฯ ไมจํ่าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ 

2. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตัง้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ขึน้จากบรรดากรรมการเอง และ 

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้ตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ 

(Chief Executive Officer) และรองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ (Deputy Chief Executive Officer) โดยให้

กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่รับผิดชอบในการบริหารกิจการและการดําเนินงานอนัเป็นกิจวตัรประจําวันของ 

บริษัทฯ และขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร  

3. คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แตจ่ะต้องไมน้่อยกวา่ 3 คน  

4. การแตง่ตัง้และการถอดถอนกรรมการบริษัท ตลอดจนวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการให้เป็นตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระมีสทิธิได้รับ

เลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมอี่กได้ 
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บทบาทและหน้าทีข่องประธานกรรมการและ 

รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ ในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการ มีบทบาทและหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

1. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุ ดย่ อยใ ห้ เ ป็ นไปอย่ า งมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานท่ี

กําหนดไว้ ตลอดจนดแูลให้มัน่ใจว่ากรรมการทกุคนมี

สว่นร่วมในการสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม 

และการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการเรียก

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้

ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง

กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทแตล่ะครัง้ โดยให้สง่คําบอกกลา่วเรียกประชุมถึง

กรรมการทกุคนลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม 

เว้นแต่กรณีจําเป็นเร่งด่วน โดยในหนงัสือเชิญประชุม

นัน้ ให้ระบุสถานท่ี วันเวลา และเร่ืองท่ีจะประชุม 

นอกจากนี ้ ประธานกรรมการต้องจัดสรรเวลาในการ

ประชุมอย่างเพียงพอเพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถชีแ้จง

รายละเอียดได้อย่างครบถ้วน และให้กรรมการสามารถ

อภิปรายประเด็นสําคญัได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนใช้

ดลุยพินิจในการตดัสนิใจได้อยา่งอิสระ 

3. เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท และ

เป็นผู้ ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ีคะแนนเสียง

เทา่กนัในท่ีประชมุคณะกรรมการ 

4. เป็นประธานในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ

ควบคุมให้การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ และระเบียบวาระการประชมุท่ีกําหนดไว้ 

5. ปฏิบัติหน้า ท่ี อ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดไ ว้

โดยเฉพาะวา่เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานกรรมการเมื่อประธาน

กรรมการไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีหรือดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีประธาน

กรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

3. ปฏิบัติการใดๆ ตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือ

กฎระเบียบของหนว่ยงานราชการ 



 

5 

 

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ ในแต่ละรอบปีบญัชี โดย

กําหนดตารางการประชมุลว่งหน้าทกุปี และอาจมีการประชมุเพ่ิมเติมตามความจําเป็นและเหมาะสม  

2. องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยจํานวนกรรมการผู้อยู่ในตําแหน่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้ในขณะลงมติในท่ีประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมไม่น้อย

กวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

3. ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการปฏิบตัิหน้าท่ี

แทนประธานกรรมการ โดยหากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้

กรรมการท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

4. บริษัทฯ สง่เสริมและสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 75 

ของการประชมุคณะกรรมการทัง้หมดในรอบปีบญัชี เว้นแตใ่นกรณีมีเหตอุนัจําเป็นหรือสมควรซึ่งทําให้ไม่สามารถ

เข้าร่วมประชมุได้ 

5. บริษัทฯ สง่เสริมให้มีการจดัสง่เอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการลว่งหน้าอย่างน้อย 5 วนัทําการก่อนวนั

ประชมุ หรืออยา่งน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนการประชุม และมี

ข้อมลูเพียงพอตอ่การตดัสนิใจ เว้นแตใ่นกรณีมีเหตผุลความจําเป็นเร่งดว่น 
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คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 

1. มีคุณสมบตัิครบถ้วนในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี

เก่ียวข้อง 

2. เป็นผู้ทรงคณุวฒุิและมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายอนัเป็นประโยชน์

ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมดัระวงั มีความซื่อสตัย์ มีสขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและจิตใจ

ท่ีสมบรูณ์ สามารถทุม่เทในการทํางานให้บริษัทฯ ได้อยา่งเต็มท่ี 

4. มีประวัติการทํางานท่ีดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จํากัด 

ความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมี

มติแตง่ตัง้ ตลอดจนได้ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

5. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  

ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงั เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

2. กําหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสร้างคณุค่าและเพ่ิมมูลค่าสงูสดุให้แก่

บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นอยา่งยัง่ยืน โดยให้พิจารณา ทบทวน และอนมุตัิวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ และเป้าหมายของ

บริษัทฯ เป็นประจําทุกปี ทัง้ (1) ระยะสัน้ 1 ปี และ (2) ระยะกลางถึงระยะยาวสําหรับ 3-5 ปี โดยคํานึงถึง

สภาพแวดล้อมและการเปลีย่นแปลงปัจจยัตา่งๆ ซึง่รวมถึงนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

3. กําหนดแผนงาน งบประมาณและตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานประจําปีของบริษัทฯ ควบคมุกํากบัดแูล (Monitoring 

and Supervision) การบริหารและจดัการของฝ่ายบริหาร รวมทัง้ผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของ

บริษัทฯ เทียบกบัแผนงานและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะตอ่ไปของปี 

4. กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ผ่านการจัดให้มีระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

5. ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมถึงติดตาม

ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอ

เหมาะสม 

6. พิจารณาอนมุตัิการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ การลงทนุในธุรกิจใหม ่และการดําเนินการใดๆ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ 

7. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือ การเข้าทํารายการ (ในกรณีท่ีขนาดของ

รายการไม่จําเป็นต้องพิจารณาอนุมตัิโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ 

8. ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ  

9. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้ผู้ ถือหุ้น 

10. พิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุ่มของบริษัทฯ อยา่งเป็นธรรม 

โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีสว่นได้เสียในสญัญาท่ีทํากบับริษัทฯ หรือถือหุ้นเพ่ิมขึน้

หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้สําหรับรายการท่ีทํากบักรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือมี

สว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียไม่มี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการทํารายการในเร่ืองนัน้ 



 

8 

 

11. กํากบัดแูลกิจการอยา่งมจีรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงสง่เสริมการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้พนกังาน

ทุกระดับชัน้ยึดมัน่และปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และทบทวนคู่มือการกํากับดูแลกิจการและ

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี และประเมินผลการปฏิบตัิตามคู่มือดงักลา่วเป็นประจําอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ 

12. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจดัทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีไว้ใน

รายงานประจําปี และครอบคลมุในเร่ืองสําคญัๆ ตามนโยบายเร่ืองข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคญัต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทนัเวลา โดยให้

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 

13. มอบหมายให้กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ 

การมอบอํานาจแก่กรรมการดงักลา่วจะต้องไม่เป็นการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้กรรมการหรือ

ผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมี

ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

14. แตง่ตัง้กรรมการชดุยอ่ยเพ่ือช่วยดแูลระบบบริหารและระบบควบคมุภายในให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ และ

กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปี รวมทัง้ทบทวนหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ 

15. พิจารณามอบหมายอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานให้แก่ฝ่ายบริหาร เพ่ือแบ่งแยกบทบาท

หน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน ตลอดจนกํากบัดแูลและติดตาม

ให้ฝ่ายบริหารดําเนินการและปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย  และทบทวนการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีดงักลา่ว

รวมถึงประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือรักษาความสมดลุในการบริหารจดัการ เสริมสร้างความ

เป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ี และเพ่ิมประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 

16. แต่งตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษา (Advisory Board) ซึ่งจะประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ือง

ตา่งๆ เพ่ือให้คําปรึกษาและคําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ในเร่ืองเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม 

ความเห็นหรือคําแนะนําโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษานัน้ เป็นการให้ความเห็นและคําแนะนําจากบคุคลซึ่งมิได้เป็น

ฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทฯ  ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ  ได้ประโยชน์จากมุมมองเพ่ิมเติมของบุคคลภายนอก  โดย

คําปรึกษา ความเห็น หรือคําแนะนําดงักลา่วนัน้ จะไมม่ีผลผกูพนัทางกฎหมายตอ่บริษัทฯ 

17. จดัทําและทบทวนแผนสบืทอดตําแหนง่ (Succession Plan) เพ่ือกําหนดกระบวนการสบืทอดตําแหนง่ของผู้บริหาร

ระดบัสงู 

18. จดัให้มีเลขานกุารบริษัทเพ่ือดแูลให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั

ท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ 
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19. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี ทัง้ในรูปแบบของการประเมินทัง้คณะ และเป็น

รายบคุคล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทบทวนหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี 
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 การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ 

1. บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการใหม่ท่ีเข้ารับตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพ่ือรับทราบ

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยม และลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง

รวมถึงการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  

2. บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการพฒันาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอ โดยสนบัสนนุให้

กรรมการเข้าฝึกอบรมหลกัสตูร หรือกิจกรรมสมัมนาตา่งๆ ท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

 


