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บทนํา 

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูล
กิจการของบริษัทฯ ด้วยตระหนักว่า การกํากับดูแลกิจการที*ดีจะทําให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั*งยืน และ
เสริมสร้างมูลค่าเพิ*มให้กับบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว ทั 0งนี 0 เพื*อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   ที*ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื*อวนัที* 16 
พฤษภาคม 2555 จึงได้มีมติอนุมติัแต่งตั 0ง “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ” ขึ 0น  เพื*อ ทํา
หน้าที*ในการพิจารณา และ ให้ความเห็นในเรื*อง โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  กําหนดวิธีการ และสรรหา
บคุคลเพื*อดํารงตําแหน่งกรรมการ  พิจารณาโครงสร้างจํานวน รูปแบบ  หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุก
ประเภท ฯลฯ  และ นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื*อพิจารณา ตอ่ไป   

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“กฎบัตรฯ”) นี 0 จึงได้จดัทําขึ 0นเพื*อระบุ
ถึงโครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  หน้าที*และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   ระเบียบการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการใหม่  การรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ตลอดจน การเปิดเผยข้อมูลเพิ*มเติม  ทั 0งนี 0 เพื*อให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถปฏิบติัหน้าที*ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการจดัตั 0ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ่ไป 

 อนึ*ง กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการอนุมติัครั 0งแรกจากที*
ประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื*อวนัที* 17 พฤษภาคม 2555 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณา
ทบทวน แก้ไข และอนุมตัิการแก้ไขกฏบตัรฯนี 0อย่างสมํ*าเสมอ เพื*อให้มีความครอบคลมุและทนัสมยั ตาม
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที*ดีของบริษัท และ ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที*ดีของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

กฏบตัรฯ ฉบบันี 0ให้มีผลบงัคบัใช้ตั 0งแตว่นัที*   17  พฤษภาคม  2561  เป็นต้นไป 
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โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้รับการแต่งตั 0งจากคณะกรรมการบริษัท 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการ 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจํานวนไมน้่อยกว่า 3 ท่าน   

4. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละไมเ่กิน  3  ปี และสามารถ

ตอ่วาระการดํารงตาํแหน่งได้ 

5. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะต้องประกอบด้วยสมาชิกที*เป็นกรรมการอิสระเป็น

สว่นใหญ่ 

6. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ เพื*อความโปร่งใส และ
เป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าที*อย่างแท้จริง  

7. ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร ไมค่วรเป็นประธานหรือสมาชิกของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื*อให้การทําหน้าที*ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

8. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องแต่งตั 0งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนหนึ*งคน หรือ แต่งตั 0งบุคคลที*มีความเหมาะสมเพื*อทําหน้าที*เลขานกุาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  พ้นจากตําแหน่งเมื*อ 

9.1. ครบกําหนดตามวาระ  9.2    ลาออก     9.3   ตาย 

9.4 ขาดคณุสมบติักรรมการ หรือ มีคณุสมบติั และ ลกัษณะต้องห้ามตามกฏบตัร 

10. เมื*อกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน พ้นวาระหรือมีเหตใุดที*กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั 0งคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทนคนใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายในสามเดือนนบัแตว่นัที*จํานวนกรรมการไม่

ครบถ้วน และให้ผู้ ที*ได้รับการแตง่ตั 0งมีวาระการดํารงตําแหนง่เพียงวาระที*เหลอือยู่ของกรรมการที*พ้น

จากตําแหน่ง 

11. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน พงึได้รับคา่ตอบแทนที*เหมาะสมกบัหน้าที*และความ

รับผิดชอบ ตามการอนมุติัของที*ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ระเบียบการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มี หรือ เรียกประชุมตามที*เห็นสมควร 
ทั 0งนี 0 ไมน้่อยกว่าปีละ 2 ครั 0ง 

2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อย   3  คน จงึจะถือว่าครบองค์ประชม 

3. การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะกระทําโดยถือตามเสียงข้างมาก 
เว้นแตก่รณีที*มีกรรมการสามคนเข้าประชมุ ต้องมีมติเป็นเอกฉนัท์ 

 

หน้าที!และความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที* และความรับผิดชอบ ดงันี 0 

1. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื*องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อนัได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริษัทที*ควรจะเป็นเมื*อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท 
เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมทั 0งพิจารณาความ
เป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื*อปรับเปลี*ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของบริษัท 

2.     กําหนดวิธีการสรรหาบคุคลเพื*อดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก 

• คุณสมบัติของกรรมการที*เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท และเป็นไปตามโครงสร้าง 
ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที*คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 

• ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี*ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ
รวมถงึคณุสมบติัตามกฎหมายหรือข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ 
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• ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)  และ คณุสมบติัของ
กรรมการที*จําเป็น หรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทํา Board Skill  
Matrix 

3.       สรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งกรรมการที*มีคณุสมบติัสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิที*กําหนดไว้ 

• ในกรณีที*กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เพื*อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความ
เห็นชอบและนําเสนอต่อที*ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื*อพิจารณาอนมุติัแตง่ตั 0ง 

• ในกรณีที*มีกรรมการพ้นจากตําแหน่งโดยเหตุอื*นใด (นอกจากการออกจากตําแหน่งตาม
วาระ) เพื*อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั 0งกรรมการใหม่แทนตําแหน่ง
กรรมการที*ว่างลง 

• ในกรณีที*ต้องแต่งตั 0งกรรมการใหม่เพิ*มเติมเพื*อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท เพื*อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนําเสนอต่อที*ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื*อ
พิจารณาอนมุติัแตง่ตั 0ง 

4.      พิจารณาโครงสร้าง จํานวน รูปแบบ และหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนทุกประเภท ทั 0งที*เป็นตวัเงิน
และมิใช่ตวัเงิน   ที*เหมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุด
ย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ที*ใช้อยู่ในปัจจุบนั พิจารณาเปรียบเทียบกบัข้อมลูการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษัทอื*นที*อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื*นในตลาด
หลกัทรัพย์ที*มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกบับริษัท เพื*อจูงใจและรักษาไว้ซึ*งกรรมการ
ที*มีคุณประโยชน์กบับริษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื*อให้ความเห็นชอบและนําเสนอต่อที*
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื*อพิจารณาอนมุติั 
5.       พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้ อํานวยการใหญ่  และนําเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั 0น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ตลอดจนนําเสนอ โครงสร้าง จํานวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของ ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และ กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ ทั 0งระยะสั 0นและระยะยาว ที*สอดคล้องกับผลการประเมินการ
ปฏิบติังานเพื*อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 
6.       พิจารณาความเหมาะสมและเงื*อนไขต่าง ๆ เกี*ยวกบัการเสนอขายหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิที*จะซื 0อหุ้น 
หรือหลกัทรัพย์อื*น ให้แก่กรรมการและพนกังาน เพื*อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบติัหน้าที*เพื*อให้
เกิดการสร้างมูลค่าเพิ*มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว และเพื*อสามารถรักษาบุคลากรที*มีคุณภาพได้อย่าง
แท้จริงภายใต้เกณฑ์ที*เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น 
7.      รายงานผลการปฏิบติัหน้าที*ตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที*ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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8.      ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี และ 
รายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 
9.      พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ( Key Performance Indicator) 
และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป 
10.    แตง่ตั 0งคณะทํางานเพื*อช่วยเหลือการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
ค่าตอบแทน ตลอดจนแตง่ตั 0งที*ปรึกษาอิสระที*มีความรู้ความเชี*ยวชาญ เพื*อให้คําปรึกษาและให้คําแนะนํา 
ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

11.    ปฏิบัติการอื*นใดในเรื*องที*เกี*ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที*คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย และปฏิบติัการใด ๆ ตามที*กําหนดโดยกฎหมายหรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ 

 

การสรรหากรรมการใหม่ 

ในกรณีสรรหากรรมการใหม่ของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะทํา

หน้าที*สรรหาบคุคลเพื*อเสนอชื*อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั 0ง หรือเพื*อเสนอให้ที*ประชมุผู้ ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั 0ง(แล้วแตก่รณี) โดยหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหมจ่ะคํานึงถึงโครงสร้างของคณะ 

กรรมการบริษัทซึ*งจะประกอบด้วยกรรมการ 5–12 คน  ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 

(Board Diversity) ความเหมาะสมของคณุสมบตัิ  ทกัษะของกรรมการที*จําเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะ 

กรรมการบริษัท โดยการจดัทํา Board Skill Matrix เพื*อกําหนดคณุสมบติัของกรรมการที*ต้องการสรรหา 

1. มีคณุสมบติัถกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมาย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ และหน่วยงานกํากบัดแูลที*เกี*ยวข้อง และ

การกํากบัดแูลกิจการที*ดีของบริษัทฯ และในกรณีที*เป็นการสรรหาบุคคลเพื*อดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ บคุคลดงักลา่วต้องมีคณุสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรณีกรรมการ

ตรวจสอบ จะต้องมีคณุสมบติัเพิ*มเติมเป็นไปตามที*กฎหมายกําหนด 

2. เป็นผู้ทรงคณุวฒุิที*มคีวามรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเชี*ยวชาญที*หลากหลาย

อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบติัหน้าที*กรรมการด้วยความระมดัระวงั มีความซื*อสตัย์ มีสขุภาพร่างกาย

ที*แข็งแรงและจิตใจที*สมบรูณ์ สามารถทุ่มเทในการทํางานให้กบับริษัทฯ ได้อย่างเต็มที*  

4. มีประวติัการทํางานที*ดี ไมป่ระกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็น

หุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื*น

ที*ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที*

ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที*จะมีมติแต่งตั 0ง ตลอดจนได้ปฏิบติัตามกฎหมายที*เกี*ยวข้องแล้ว 

ทั 0งนี 0 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบคุคลที*จะมาดาํรง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้จากการแนะนําของกรรมการอื*นในบริษัทฯ การเสนอชื*อบคุคลเพื*อเข้ารับ
การเลือกตั 0งเป็นกรรมการโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ การสรรหาโดยที*ปรึกษาภายนอก (Professional Search 

Firm) การสรรหาจากฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานตา่ง ๆ หรือการสรรหาโดย

กระบวนการอื*น ๆ ที*คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม 

 

 

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

1. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้อง

รายงานผลการปฏิบติัหน้าที*ตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั 0ง 

2. การรายงานต่อผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนต้องรายงานผล

การปฏิบตัหิน้าที*ตามกฏบตัรในปีที*ผ่านมาตอ่ผู้ ถือหุ้น เช่น ในรายงานประจําปีของบริษัท, ในการประชุมผู้

ถือหุ้น เป็นต้น 
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การเปิดเผยข้อมูลเพิ!มเตมิ 

1. ในรายงานประจําปี 

  - รายชื*อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  - จํานวนครั 0งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  - จํานวนครั 0งการเข้าประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแตล่ะคน 

  - เนื 0อหาโดยสรุปของกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 2.    เผยแพร่ข้อมลูฉบบัเต็มของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไว้ที* Website บริษัท

 

        ……………………………………………….. 
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