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บทน ำ 

บริษัท วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ของบริษัทฯ ดว้ยตระหนักว่ำ กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะท ำใหบ้ริษัทฯ เติบโตไดอ้ย่ำงยั่งยืน
และเสริมสรำ้งมูลค่ำเพ่ิมให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยำว ทั้งนี ้ เพ่ือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัที่ 16 พฤษภำคม 2555 จึงไดม้ีมติอนุมตัิแต่งตัง้ “คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ” ขึน้ เพ่ือท ำหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำและใหค้วำมเห็นในเรื่อง
โครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดวิธีกำร และสรรหำบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
พิจำรณำโครงสรำ้งจ ำนวน รูปแบบ หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท ฯลฯ และ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพ่ือพิจำรณำต่อไป   

กฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (“กฎบัตรฯ”) นี ้จึงไดจ้ดัท ำ
ขึน้เพ่ือระบุถึงโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน หนำ้ที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ระเบียบกำรประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  หลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำ
กรรมกำรใหม่ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  ตลอดจน กำรเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม ทั้งนี ้เพ่ือให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องกำรจดัตัง้คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ต่อไป 

อนึ่ง กฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดร้บักำรอนมุตัิครัง้แรก
จำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัที่ 17 พฤษภำคม 2555 โดยคณะกรรมกำรบรษิัท ไดม้ี
กำรพิจำรณำทบทวน แก้ไข และอนุมัติกำรแก้ไขกฏบัตรฯนีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้มีควำม
ครอบคลุมและทันสมัย ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท และ ตำมหลักกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

กฏบตัรฯ ฉบบันีใ้หม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 เป็นตน้ไป 
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โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไดร้ับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร

บรษิัท 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะตอ้งเป็นกรรมกำร 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวนไม่นอ้ย

กว่ำ 3 ท่ำน   

4. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปี 

และสำมำรถต่อวำระกำรด ำรงต ำแหน่งได ้

5. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะต้องประกอบด้วยสมำชิกที่ เป็น

กรรมกำรอิสระเป็นสว่นใหญ่ 

6. ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนควรเป็นกรรมกำรอิสระ เพ่ือ
ควำมโปรง่ใสและเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงแทจ้รงิ  

7. ประธำนกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ประธำนกรรมกำรบริหำร ไม่ควรเป็นประธำนหรือ
สมำชิกของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพ่ือใหก้ำรท ำหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแทจ้รงิ 

8. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ตอ้งแต่งตัง้กรรมกำรในคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนหนึ่งคน หรือ แต่งตัง้บุคคลที่มีควำมเหมำะสมเพ่ือท ำ
หนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

9. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

9.1. ครบก ำหนดตำมวำระ  
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9.2. ลำออก  

9.3. ตำย 

9.4 ขำดคณุสมบตัิกรรมกำร หรือ มีคณุสมบตัิ และลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎบตัร 

10. เมื่อกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน พน้วำระหรือมีเหตใุดที่กรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทนไม่สำมำรถอยู่ไดจ้นครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัท จะตอ้ง

แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคนใหม่ให้ครบถ้วนอย่ำงช้ำ

ภำยในสำมเดือนนบัแต่วนัที่จ  ำนวนกรรมกำรไม่ครบถว้น และใหผู้ท้ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้มี

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งเพียงวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่ง 

11. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน พึงไดร้บัค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหนำ้ที่

และควำมรบัผิดชอบ ตำมกำรอนมุตัิของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

ระเบียบกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 
1. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะตอ้งจัดใหม้ีหรือเรียกประชุมตำมที่

เห็นสมควร ทัง้นี ้ไม่นอ้ยกว่ำปีละ 2 ครัง้ 

2. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะตอ้งมีกรรมกำรเขำ้
รว่มประชมุอย่ำงนอ้ย 3 คน จึงจะถือว่ำครบองคป์ระชุม 

3. กำรลงมติของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะกระท ำโดยถือตำม
เสียงขำ้งมำกเวน้แต่กรณีที่มีกรรมกำรสำมคนเขำ้ประชมุตอ้งมีมติเป็นเอกฉนัท ์
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หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นในเรื่องโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัท อนัไดแ้ก่ ขนำดและ
องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจำรณำตำมขนำดและกลยทุธ์
ทำงธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบกบัขนำดและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัท
ในปัจจบุนั รวมทัง้พิจำรณำควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระแต่ละคน เพ่ือปรบัเปลี่ยน
องคป์ระกอบคณะกรรมกำรบรษิัทใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศำสตรข์องบรษิัทฯ 

2. ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบคุคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยพิจำรณำจำก 

• คณุสมบตัิของกรรมกำรที่เหมำะสมกบัยุทธศำสตรข์องบริษัทฯ และเป็นไปตำม
โครงสร้ำง  ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดไว ้

• ควำมเหมำะสมของควำมรู ้ประสบกำรณ ์ควำมเชี่ยวชำญ กำรอุทิศเวลำของ
กรรมกำรรวมถึงคณุสมบตัิตำมกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร 

• ควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบรษิัท (Board Diversity) และ
คณุสมบตัิของกรรมกำรท่ีจ ำเป็น หรือยงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริษัท โดยกำร
จดัท ำ Board Skill Matrix 

3. สรรหำผู้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
ก ำหนดไว ้

• ในกรณีที่กรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษัท
ใหค้วำมเห็นชอบและน ำเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้ 
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• ในกรณีที่มีกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจำกกำรออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ) เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้กรรมกำร
ใหม่แทนต ำแหน่งกรรมกำรท่ีว่ำงลง 

• ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมกำรใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้ำง
คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมเห็นชอบและน ำเสนอ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้ 

4. พิจำรณำโครงสรำ้ง จ ำนวน รูปแบบ และหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนทกุประเภท ทัง้
ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินที่เหมำะสม ใหแ้ก่ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรบริษัท และ
สมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยทบทวนควำมเหมำะสมของหลกัเกณฑท์ี่ใชอ้ยู่ใน
ปัจจุบัน พิจำรณำเปรียบเทียบกับข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อตุสำหกรรมเดียวกันกบับริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลำดหลกัทรพัยท์ี่มีมูลค่ำ
ตลำด (Market Capitalization) ใกลเ้คียงกบับริษัท เพ่ือจูงใจและรกัษำไวซ้ึ่งกรรมกำรท่ี
มีคุณประโยชนก์ับบริษัท และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือใหค้วำมเห็นชอบ
และน ำเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

5. พิจำรณำเกณฑใ์นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรผู้อ  ำนวยกำรใหญ่  และน ำเสนอผลกำรประเมินตำมเกณฑ์นั้น ๆ ให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ ตลอดจนน ำเสนอ โครงสรำ้ง จ ำนวน
และรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และ กรรมกำร
ผู้อ  ำนวยกำรใหญ่ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ที่สอดคล้องกับผลกำรประเมินกำร
ปฏิบตัิงำนเพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

6. พิจำรณำควำมเหมำะสมและเงื่อนไขต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรเสนอขำยหุน้ ใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ให้แก่กรรมกำรและพนักงำน เพ่ือช่วยจูงใจให้
กรรมกำรและพนกังำนปฏิบตัิหนำ้ที่เพ่ือใหเ้กิดกำรสรำ้งมลูค่ำเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะ
ยำว และเพ่ือสำมำรถรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพไดอ้ย่ำงแท้จริงภำยใตเ้กณฑท์ี่เป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุน้ 
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7. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

8. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประจ ำปี 
และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

9. แต่งตัง้คณะท ำงำนเพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน ตลอดจนแต่งตัง้ที่ปรกึษำอิสระที่มีควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญ เพ่ือให้
ค  ำปรึกษำและใหค้  ำแนะน ำ ตลอดจนช่วยเหลือกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

10. 10. ปฏิบตัิกำรอื่นใดในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และปฏิบตัิกำรใด ๆ ตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำยหรือ
ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนรำชกำร 

 

กำรสรรหำกรรมกำรใหม่ 
ในกรณีสรรหำกรรมกำรใหม่ของบริษัทฯ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนจะท ำหนำ้ที่สรรหำบคุคลเพ่ือเสนอชื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตัง้ หรือ

เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง(แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ

กรรมกำรใหม่จะค ำนึงถึงโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งจะประกอบดว้ยกรรมกำร 5–12 

คน  ควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร (Board Diversity) ควำมเหมำะสมของ

คณุสมบตัิ  ทกัษะของกรรมกำรที่จ  ำเป็นและยงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริษัท โดยกำรจัดท ำ 

Board Skill Matrix เพ่ือก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรท่ีตอ้งกำรสรรหำ 

1. มีคณุสมบตัิถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดั 

กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และหน่วยงำนก ำกบั

ดูแลที่เก่ียวขอ้ง และกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นกำรสรรหำบุคคล

เพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกล่ำวต้องมีคุณสมบัติตำมนิยำม
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กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ และกรณีกรรมกำรตรวจสอบ จะตอ้งมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมเป็นไป

ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2. เป็นผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะประสบกำรณ ์ควำมเชี่ยวชำญ

ที่หลำกหลำยอนัเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 

3. มีควำมเป็นอิสระ ปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงั มีควำมซื่อสตัย ์มี

สุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ ์สำมำรถทุ่มเทในกำรท ำงำนใหก้ับบริษัทฯ ได้

อย่ำงเต็มที่  

4. มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีดี ไม่ประกอบกิจกำรหรือเป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั 

หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกัดควำมรบัผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน

หรือบริษัทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขันกบักิจกำร

ของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ ตลอดจนไดป้ฏิบตัิ

ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำสรรหำบุคคลที่จะมำ

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ ไดจ้ำกกำรแนะน ำของกรรมกำรอื่นในบริษัทฯ กำรเสนอชื่อ

บุคคลเพ่ือเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรโดยผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ กำรสรรหำโดยที่ปรึกษำ

ภำยนอก (Professional Search Firm) กำรสรรหำจำกฐำนขอ้มูลกรรมกำร (Director Pool) ของ

หน่วยงำนต่ำง ๆ หรือกำรสรรหำโดยกระบวนกำรอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนเห็นสมควรและเหมำะสม 
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กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
1. กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน ตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

2. กำรรำยงำนต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนตอ้ง

รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฏบตัรในปีที่ผ่ำนมำต่อผูถื้อหุน้ เช่น ในรำยงำนประจ ำปีของ

บรษิัท, ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 

กำรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม 
1. ในรำยงำนประจ ำปี 

  - รำยช่ือคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

  - จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

  - จ ำนวนครัง้กำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละ
คน 

  - เนือ้หำโดยสรุปของกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

2. เผยแพร่ข้อมูลฉบับเต็มของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไว้ที่  
Website ของบรษิัทฯ  

……………………………………………….. 


