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บริษัท วีจไีอ จาํกัด (มหาชน) 

 

อนุมัติเม่ือวันที ่2 สิงหาคม 2560 

ทบทวนเม่ือวันที ่23 มีนาคม 2565 



 

บทนํา 

คณะกรรมการบริหารบริษัท วีจีไอ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทาํ

หน้าท่ีในการบริหารและดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้เป็นไปตาม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต  

โดยคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร (“กฎบัตรฯ”) นี ้จึงไดจ้ดัทาํขึน้เพ่ือระบุถึงโครงสรา้งของคณะกรรมการบรหิาร 

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี ้เพ่ือให้

คณะกรรมการบรหิารสามารถสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัทอย่างมีประสิทธิภาพ  

อน่ึง กฎบัตรฯ นี้ ไดร้ับการอนุมัติครัง้แรกจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2560  

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทบทวน และแก้ไข เพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับโครงสรา้งของบริษัทฯ 

ตลอดจนการส่งเสรมิการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

กฎบตัรฯ ฉบบันี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป 

  



 

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยสมาชิก ซึ่งเป็นกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ท่ีมีประสบการณ์

และคณุสมบตัิเหมาะสม โดยคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้สมาชิกในคณะกรรมการบรหิาร 

2. ให้มีสมาชิก 1 (หน่ึง) ท่าน ทาํหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง

ประธานคณะกรรมการบรหิาร  

3. กรรมการบรหิาร พน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

3.1. ลาออก 

3.2. ตาย 

3.3. ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

4. ใหม้ีเลขานกุารของคณะกรรมการบรหิาร เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรหิาร 

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบรหิารมีกาํหนดการประชมุเป็นประจาํทกุเดือน และอาจเพ่ิมเติมตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

2. ในการประชุมทุกเดือน ใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ของ

บริษัทฯ มอบหมาย รายงานต่อคณะกรรมการบริหารถึงเร่ืองเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน  

รวมถึงบรษิัทอ่ืนท่ีบรษิัทฯ และ/หรือบรษิัทย่อยไดเ้ขา้ไปลงทนุถือหุน้ในสดัส่วนท่ีมีนยัสาํคญั  

3. องคป์ระชมุคณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยจาํนวนผูเ้ขา้ประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของสมาชิกในคณะกรรมการ

บรหิาร 

4. ในกรณี ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้สมาชิกใน

คณะกรรมการบรหิารท่ีมาประชมุ เลือกสมาชิกคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

5. การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมอีก

หน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

  



 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิาร มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

1. กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ ์และโครงสรา้งการบริหารงานในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งและ

เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนั เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบ 

2. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ 

3. กาํกับดูแล ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางและ

เป้าหมายการดาํเนินงาน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัิไวเ้ป็นประจาํทกุเดือน เพ่ือใหม้ั่นใจว่า

การดาํเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการดาํเนินงานดังกล่าว 

ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

4. พิจารณาอนุมตัิการเขา้ทาํสญัญาและ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใตน้โยบายท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น การซือ้ขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืน  

การจาํหน่ายเงินลงทนุ เพ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินงานตามวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย) ภายในวงเงิน

ไม่เกิน 30,000,000 (สามสิบลา้น) บาท หรือเทียบเท่า ต่อธุรกรรม 

5. พิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การใหกู้ย้ืม ตลอดจนการจาํนาํ จาํนอง  

ก่อภาระผูกพัน หรือเขา้เป็นผูค้ ํา้ประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000,000 (สามสิบ

ลา้น) บาท หรือเทียบเท่า ต่อธุรกรรม 

6. พิจารณาอนุมตัิธุรกรรมระหว่างบรษิัทและบรษิัทย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็น

รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไปหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขทางการคา้โดยทั่วไป 

ซึ่งมีค่าตอบแทนท่ีสามารถคาํนวณไดไ้ม่เกิน 30,000,000 (สามสิบลา้น) บาท หรือเทียบเท่า ต่อธุรกรรม 

7. พิจารณาอนุมัติการติดต่อ ดาํเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานกาํกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ 

ตลอดจนการชาํระเงิน ซึ่งบริษัทฯ มีหนา้ท่ีตอ้งชาํระตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงค่าธรรมเนียมและ/หรือ

ภาษีอากรในนามของบรษิัทฯ เพ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินงานตามวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ 

8. พิจารณาอนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร และการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งกําหนด 

ผูม้ีอาํนาจสั่งจ่ายสาํหรบับญัชีธนาคารของบรษิัทฯ 

9. พิจารณาอนุมัติ ดาํเนินการ กาํกับดูแลเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือการดาํเนินงานตามปกติ

ประจาํวนัของบริษัทฯ ซึ่งเร่ืองดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง นโยบายอตัราค่าตอบแทน โครงสรา้งเงินเดือนของ

พนกังาน ค่าใชจ้่ายตามปกติของบรษิัทฯ คดีความท่ีบรษิัทฟ้องรอ้งหรือท่ีบรษิัทฯ ถกูฟ้อง 



 

10. พิจารณากลั่นกรองโครงการ สัญญ า ธุรกรรม และ/หรือ การดําเนินการใด ๆ ในส่วนท่ีเกินอํานาจของ 

คณะกรรมการบริหาร เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ยกเวน้เร่ืองดังกล่าวอยู่ภายใต้

ความรบัผิดชอบและ/หรืออาํนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนของบริษัทฯ ท่ีจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยตรง 

11. พิจารณาอนุมตัิการปฏิบตัิและดาํเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท

แลว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทถึงความคืบหนา้ของโครงการ 

12. พิจารณาอนุมตัิว่าจา้งท่ีปรกึษาในการดาํเนินการตามโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจ

ปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกติของบรษิัทฯ 

13. พิจารณาอนมุตัิหรือรบัทราบกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการบรหิารงานท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นว่าจาํเป็นหรือสมควร

ท่ีเป็นการเรง่ด่วนตอ้งแกปั้ญหา ซึ่งหากไม่ดาํเนินการแลว้จะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัทฯ และรายงานให้

คณะกรรมการบรษิัททราบโดยเรว็ 

14. มีอาํนาจในการมอบอาํนาจใหบ้คุคลอ่ืนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ

บริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบุ้คคลดังกล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบรหิารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข

บคุคลท่ีไดร้บัมอบอาํนาจหรือการมอบอาํนาจนัน้ ๆ ไดต้ามสมควร 

15. พิจารณาอนมุตัิเร่ืองอ่ืนใดและดาํเนินการต่าง ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทเป็นครัง้คราว 

16. แต่งตัง้คณะทาํงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตัง้ท่ีปรกึษา

อิสระท่ีมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้คําปรึกษาและคําแนะนํา ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบรหิาร 

17. พิจารณากาํหนดดชันีชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานขององคก์ร (Corporate Key Performance Indicators) และเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป รวมถึงประเมินผลการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ ตามดชันีชีว้ดัผลการ

ปฏิบตัิงานขององคก์รดงักล่าวและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณารบัทราบต่อไป 

18. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามท่ีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของ

หน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดแูลกาํหนด 

 


