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บทนํา 

คณะกรรมการบรษิัท วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้ มีความมุ่งมั่นท่ีจะนาํพา

ใหก้ลุ่มบริษัทฯ เป็นองคก์รชัน้นาํของประเทศในธุรกิจส่ือโฆษณาและธุรกิจบริการดา้นดิจิทลัในประเทศไทยและประเทศ

อ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยตัง้มั่นอยู่บนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม และ 

ยึดมั่นในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบในการดูแลบริหารกิจการของบริษัทฯ อย่างระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุริต และ

ชอบดว้ยกฎหมาย และเพ่ือบรรลุความมุ่งมั่นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 

ทิศทาง กลยุทธ ์และเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหอ้ยู่บนหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ 

เพ่ือสรา้งมลูค่า ผลตอบแทน และประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุต่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ อย่างยั่งยืน  

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท (“กฎบัตรฯ”) นี ้จึงไดจ้ดัทาํขึน้เพ่ือกาํหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัท 

บทบาทและหนา้ท่ีของประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบรษิัท คุณสมบตัิ

ของกรรมการบริษัท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการพัฒนาความรูค้วามสามารถของ

กรรมการ ทัง้นี ้เพ่ือใหก้รรมการทกุคนตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างถกูตอ้ง   

อน่ึง กฎบตัรฯ นี ้ไดร้บัการอนุมตัิครัง้แรกจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 โดย

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณา ทบทวน และแกไ้ข เพ่ือใหค้รอบคลมุและสอดคลอ้งกับโครงสรา้งของบริษัทฯ ตลอดจน

การส่งเสรมิการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ อยู่เสมอ 

กฎบตัรฯ ฉบบันี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 
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โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทจะประกอบดว้ยกรรมการในจาํนวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดและกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัทฯ ซึ่งไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมี

ถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร กรรมการของบรษิัทฯ ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ในบรษิัทฯ 

2. ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกตัง้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ขึน้จากบรรดากรรมการเอง และ 

ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้ตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

(Chief Executive Officer) และรองกรรมการผู้อ ํานวยการใหญ่ (Deputy Chief Executive Officer) โดยให้

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่รบัผิดชอบในการบริหารกิจการและการดาํเนินงานอันเป็นกิจวัตรประจาํวันของ 

บรษิัทฯ และขึน้ตรงต่อคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการบรหิาร  

3. คณะกรรมการบรษิัทจะประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน  

4. การแต่งตัง้และการถอดถอนกรรมการบรษิัท ตลอดจนวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ทัง้นี ้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระมีสิทธิไดร้บั

เลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกได ้
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บทบาทและหน้าทีข่องประธานกรรมการและ 

รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ ในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการบรษิัท และรองประธานกรรมการ มีบทบาทและหนา้ท่ีดงัต่อไปนี ้

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

1. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุ ดย่ อยให้ เ ป็ นไปอย่ างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคต์ามแผนงานท่ี

กาํหนดไว ้ตลอดจนดูแลใหม้ั่นใจว่ากรรมการทุกคนมี

ส่วนร่วมในการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม 

และการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการเรียก

ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ใหป้ระธานกรรมการหรือผู้

ซึ่งไดร้บัมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง

กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ

บรษิัทแต่ละครัง้ โดยใหส่้งคาํบอกกล่าวเรียกประชุมถึง

กรรมการทกุคนล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม 

เวน้แต่กรณีจาํเป็นเร่งด่วน โดยในหนังสือเชิญประชุม

นั้น ให้ระบุสถานท่ี วันเวลา และเร่ืองท่ีจะประชุม 

นอกจากนี ้ประธานกรรมการต้องจัดสรรเวลาในการ

ประชุมอย่างเพียงพอเพ่ือใหฝ่้ายบริหารสามารถชีแ้จง

รายละเอียดไดอ้ย่างครบถว้น และใหก้รรมการสามารถ

อภิปรายประเด็นสาํคัญไดอ้ย่างรอบคอบ ตลอดจนใช้

ดลุยพินิจในการตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระ 

3. เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ

เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขาดในกรณีท่ีคะแนนเสียง

เท่ากนัในท่ีประชมุคณะกรรมการ 

4. เป็นประธานในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และ

ควบคุมให้การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

บรษิัทฯ และระเบียบวาระการประชมุท่ีกาํหนดไว ้

5. ปฏิบัติหน้า ท่ี อ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้

โดยเฉพาะว่าเป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานกรรมการเมื่อประธาน

กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้

2. ปฏิบัติหน้าท่ีหรือดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีประธาน

กรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

3. ปฏิบัติการใดๆ ตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือ

กฎระเบียบของหน่วยงานราชการ 
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ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยปีละ 6 ครัง้ ในแต่ละรอบปีบัญชี โดย

กาํหนดตารางการประชมุล่วงหนา้ทกุปี และอาจมีการประชมุเพ่ิมเติมตามความจาํเป็นและเหมาะสม  

2. องคป์ระชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยจาํนวนกรรมการผูอ้ยู่ในตาํแหน่งไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทัง้นี ้ในขณะลงมติในท่ีประชุม ตอ้งมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมไม่นอ้ย

กว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

3. ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการปฏิบตัิหนา้ท่ี

แทนประธานกรรมการ โดยหากรองประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการ

ท่ีมาประชมุเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

4. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 

ของการประชมุคณะกรรมการทัง้หมดในรอบปีบญัชี เวน้แต่ในกรณีมีเหตอุนัจาํเป็นหรือสมควรซึ่งทาํใหไ้ม่สามารถ

เขา้รว่มประชมุได ้

5. บริษัทฯ ส่งเสริมใหม้ีการจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่กรรมการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนวนั

ประชุม หรืออย่างนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหก้รรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนการประชุม และมี

ขอ้มลูเพียงพอต่อการตดัสินใจ เวน้แต่ในกรณีมีเหตผุลความจาํเป็นเรง่ด่วน 
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คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1. มีคุณสมบัติครบถว้นในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2. เป็นผูท้รงคณุวฒุิและมีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลายอนัเป็นประโยชน์

ต่อการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั มีความซื่อสตัย ์มีสขุภาพรา่งกายท่ีแข็งแรงและจิตใจ

ท่ีสมบรูณ ์สามารถทุ่มเทในการทาํงานใหบ้รษิัทฯ ไดอ้ย่างเต็มท่ี 

4. มีประวัติการทาํงานท่ีดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัด 

ความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมี

มติแต่งตัง้ ตลอดจนไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

5. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้  

ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงั เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

2. กาํหนดวิสัยทัศน ์นโยบาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษัทฯ และกาํกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสรา้งคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าสงูสดุใหแ้ก่

บริษัทฯ และผูถื้อหุน้อย่างยั่งยืน โดยใหพิ้จารณา ทบทวน และอนุมตัิวิสยัทศัน ์ภารกิจ กลยุทธ ์และเป้าหมายของ

บริษัทฯ เป็นประจําทุกปี  ทั้ง (1) ระยะสั้น 1 ปี และ (2) ระยะกลางถึงระยะยาวสําหรับ 3-5 ปี โดยคํานึงถึง

สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ ซึ่งรวมถึงนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

3. กาํหนดแผนงาน งบประมาณและตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงานประจาํปีของบริษัทฯ ควบคุมกาํกับดูแล (Monitoring 

and Supervision) การบริหารและจดัการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลงานและผลประกอบการประจาํไตรมาสของ

บรษิัทฯ เทียบกบัแผนงานและงบประมาณ และพิจารณาแนวโนม้ระยะต่อไปของปี 

4. กาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ผ่านการจัดให้มีระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

5. ดาํเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหม้ีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเชื่อถือได ้รวมถึงติดตาม

ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอ

เหมาะสม 

6. พิจารณาอนมุตัิการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การลงทนุในธุรกิจใหม่ และการดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

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

รายการไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณาอนุมตัิโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตา่งๆ 

8. ดแูลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ส่ีวนไดเ้สียของบรษิัทฯ  

9. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหผู้ถื้อหุน้ 

10. พิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม 

โดยกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาท่ีทาํกับบริษัทฯ หรือถือหุน้เพ่ิมขึน้

หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้สาํหรบัรายการท่ีทาํกับกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือมี

ส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกับบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการทาํรายการในเร่ืองนัน้ 
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11. กาํกบัดแูลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจ รวมถึงส่งเสรมิการสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหพ้นกังาน

ทุกระดับชั้นยึดมั่นและปฏิบัติหนา้ท่ีอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และทบทวนคู่มือการกาํกับดูแลกิจการและ

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจาํทุกปี และประเมินผลการปฏิบตัิตามคู่มือดงักล่าวเป็นประจาํอย่างนอ้ย

ปีละ 1 ครัง้ 

12. รายงานความรบัผิดชอบของตนในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้น

รายงานประจาํปี และครอบคลุมในเร่ืองสาํคัญๆ ตามนโยบายเร่ืองข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสาํหรบักรรมการบริษัทจด

ทะเบียนของตลาดหลักทรพัยฯ์ ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคัญต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทันเวลา โดยให้

เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 

13. มอบหมายใหก้รรมการหน่ึงคนหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได ้

การมอบอาํนาจแก่กรรมการดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการมอบอาํนาจหรือการมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหก้รรมการหรือ

ผูร้บัมอบอาํนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมี

ผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

14. แต่งตัง้กรรมการชดุย่อยเพ่ือช่วยดแูลระบบบรหิารและระบบควบคมุภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้และ

กาํหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปี รวมทั้งทบทวนหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 

15. พิจารณามอบหมายอาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในการบริหารงานใหแ้ก่ฝ่ายบริหาร เพ่ือแบ่งแยกบทบาท

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน ตลอดจนกาํกับดูแลและติดตาม

ใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการและปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย และทบทวนการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีดงักล่าว

รวมถึงประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือรกัษาความสมดลุในการบริหารจดัการ เสริมสรา้งความ

เป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ท่ี และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

16. แต่งตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษา (Advisory Board) ซึ่งจะประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในเร่ือง

ต่างๆ เพ่ือใหค้าํปรกึษาและคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชนใ์นเร่ืองเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม 

ความเห็นหรือคาํแนะนาํโดยคณะกรรมการท่ีปรกึษานัน้ เป็นการใหค้วามเห็นและคาํแนะนาํจากบคุคลซึ่งมิไดเ้ป็น

ฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งจะทาํให้บริษัทฯ ไดป้ระโยชน์จากมุมมองเพ่ิมเติมของบุคคลภายนอก โดย

คาํปรกึษา ความเห็น หรือคาํแนะนาํดงักล่าวนัน้ จะไม่มีผลผกูพนัทางกฎหมายต่อบรษิัทฯ 

17. จดัทาํและทบทวนแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือกาํหนดกระบวนการสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

18. จดัใหม้ีเลขานกุารบรษิัทเพ่ือดแูลใหค้ณะกรรมการและบรษิัทฯ ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั

ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
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19. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจาํปี ทั้งในรูปแบบของการประเมินทั้งคณะ และเป็น

รายบุคคล เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทบทวนหนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจาํทกุปี 
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การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ  

1. บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการใหม่ท่ีเขา้รับตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพ่ือรับทราบ

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ค่านิยม และลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ตลอดจนบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง

รวมถึงการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิัทฯ  

2. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการพัฒนาความรูค้วามสามารถอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอ โดยสนับสนุนให้

กรรมการเขา้ฝึกอบรมหลกัสตูร หรือกิจกรรมสมัมนาต่างๆ ท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรูใ้นการปฏิบตังิานของกรรมการ 

 


