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บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 

2 สิงหาคม 2560 
ทบทวนและแก้ไขเมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 



 

 

บทน ำ 

คณะกรรมการบริหารบริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อท า
หน้าที่ในการบริหารและด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต  
โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร (“กฎบัตรฯ”) นี ้จึงได้จดัท าขึน้เพื่อระบุถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร 
ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารสามารถสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ  

อนึ่ง กฎบัตรฯ นี ้ได้รับการอนุมัติครัง้แรกจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทบทวน และแก้ไข เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับโครงสร้างของบริษัทฯ 
ตลอดจนการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ 

กฎบตัรฯ ฉบบันี ้ให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

  



 

 

โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์
และคณุสมบตัิเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้สมาชิกในคณะกรรมการบริหาร 

2. ให้มีสมาชิก 1 (หนึ่ง) ท่าน ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้
ประธานคณะกรรมการบริหาร  

3. กรรมการบริหาร พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
3.1. ลาออก 
3.2. ตาย 
3.3. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4. ให้มีเลขานกุารของคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ระเบียบกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 

1. คณะกรรมการบริหารมีก าหนดการประชมุเป็นประจ าทกุเดือน และอาจเพิ่มเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

2. ในการประชุมทุกเดือน ให้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของ
บริษัทฯ มอบหมาย รายงานต่อคณะกรรมการบริหารถึงเร่ืองเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน  
รวมถึงบริษัทอื่นที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้เข้าไปลงทนุถือหุ้นในสดัส่วนที่มีนยัส าคญั  

3. องค์ประชมุคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยจ านวนผู้ เข้าประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของสมาชิกในคณะกรรมการ
บริหาร 

4. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้สมาชิกใน
คณะกรรมการบริหารที่มาประชมุ เลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

5. การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

  



 

 

หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

3. ก ากับดูแล ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย  กลยุทธ์ ทิศทางและ
เป้าหมายการด าเนินงาน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิไว้เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้มัน่ใจว่า
การด าเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว  
ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

4. พิจารณาอนุมตัิการเข้าท าสญัญาและ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้นโยบายที่เก่ียวข้อง (เช่น การซือ้ขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น  
การจ าหน่ายเงินลงทนุ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ภายในวงเงนิ
ไม่เกิน 30,000,000 (สามสิบล้าน) บาท หรือเทียบเท่า ต่อธุรกรรม 

5. พิจารณาอนุมตัิการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจ าน า จ านอง  
ก่อภาระผูกพัน หรือเข้าเป็นผู้ค า้ประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000,000 (สามสิบ
ล้าน) บาท หรือเทียบเท่า ต่อธุรกรรม 

6. พิจารณาอนุมตัิธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็น
รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไปหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป 
ซึง่มีค่าตอบแทนที่สามารถค านวณได้ไม่เกิน 30,000,000 (สามสิบล้าน) บาท หรือเทียบเท่า ต่อธุรกรรม 

7. พิจารณาอนุมัติการติดต่อ ด าเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดจนการช าระเงิน ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องช าระตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงค่าธรรมเนียมและ/หรือ
ภาษีอากรในนามของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 

8. พิจารณาอนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง  ๆ  ของธนาคารที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ก าหนด 
ผู้มีอ านาจสัง่จ่ายส าหรับบญัชีธนาคารของบริษัทฯ 

9. พิจารณาอนุมัติ ด าเนินการ ก ากับดูแลเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือการด าเนินงานตามปกติ
ประจ าวนัของบริษัทฯ ซึ่งเร่ืองดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง นโยบายอตัราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือนของ
พนกังาน ค่าใช้จ่ายตามปกติของบริษัทฯ คดีความที่บริษัทฟ้องร้องหรือที่บริษัทฯ ถกูฟ้อง 



 

 

10. พิจารณากลั่นกรองโครงการ สัญญา ธุรกรรม และ/หรือ ก ารด าเนินการใด  ๆ ในส่วนที่ เกินอ านาจของ 
คณะกรรมการบริหาร เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นเร่ืองดังกล่าวอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบและ/หรืออ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ท่ีจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

11. พิจารณาอนุมตัิการปฏิบตัิและด าเนินการตามโครงการต่าง  ๆ  ของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการ 

12. พิจารณาอนุมตัิว่าจ้างที่ปรึกษาในการด าเนินการตามโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนิ นธุรกิจ
ปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

13. พิจารณาอนมุตัิหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการบริหารงานท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นว่าจ าเป็นหรือสมควร
ที่เป็นการเร่งด่วนต้องแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ด าเนินการแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบโดยเร็ว 

14. มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บคุคลอื่นปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ
บริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข
บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจนัน้ ๆ ได้ตามสมควร 

15. พิจารณาอนมุตัิเร่ืองอื่นใดและด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครัง้คราว 

16. แต่งตัง้คณะท างาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตัง้ที่ปรึกษา
อิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ค าปรึกษาและค าแนะน า ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร 

17. พิจารณาก าหนดดชันีชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานขององค์กร (Corporate Key Performance Indicators) และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป รวมถึงประเมินผลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ตามดชันีชีว้ดัผลการ
ปฏิบตัิงานขององค์กรดงักล่าวและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบต่อไป 

18. ด าเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ  ตามที่กฎหมายหรือข้อก าหนดของ
หน่วยงานที่มีอ านาจก ากบัดแูลก าหนด 

 


