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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารบัการเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ของบรษัิท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน เพื่ อ ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ ดี  (Good Corporate Governance) ดังนั้น  บริษัทฯ จึง 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีซ่ึงจะจัดข้ึนในเดือนกรกฎาคมของทุกปี 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 นี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ 
การประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าว 
ได้ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซ่ึงมีหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการปฏิบัติดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่ อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอ 

2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถือหุ้น 
อย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ได้มาซ่ึงหุ้นจนถึงวันที่เสนอ 

2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเร่ืองที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้  เป็นวาระ 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ  
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

2) เร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้าง
โดยไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติของเร่ืองดังกล่าว 

3) เร่ืองที่เป็นงานประจําหรือเป็นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท  
เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

4) เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได้ 

5) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

6) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ
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ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองที่เสนอนั้นยังไม่ได้เปล่ียนแปลง
อย่างมีนัยสําคัญ 

7) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 

8) เร่ืองที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตาม 
ความเป็นจริง มีข้อเสนอที่คลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

9) เร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 

10) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. 

2.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุม 

1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือ
รับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นใดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

2) แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น (แบบ ก.) ซ่ึงแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้   
ซ่ึงลงนามโดยผู้ถือหุ้นครบถ้วน 

3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ดังนี้ 

กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  

กรณีนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน 
และสําเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ของตัวแทนผู้มีอํานาจที่ลงนามใน 
แบบ ก.  

4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ หรือช่ือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลักฐาน
แสดงการเปล่ียนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

5) แบบ ก. 1 ฉบับ ใช้สําหรับ 1 วาระ เท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ให้ทําแบบ ก. 
ของแต่ละวาระแยกจากกัน 

6) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทกุรายกรอกรายละเอียดของ
ตนและลงลายมือช่ือในแบบ ก. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตน
ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้ระบุช่ือผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายจาก 
ผู้ถือหุ้นทุกรายให้เป็นตัวแทนในการติดต่อหนึ่งท่าน และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อ
กับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องทุกราย 

7) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
(หากมี) 
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2.3 การส่งเอกสาร 

1) ส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 2.2 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถกล่ันกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้  
โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้ 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ช้ัน 9 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

2) ก่อนนําส่งต้นฉบับเอกสารตาม 1) ผู้ถือหุ้นอาจนําส่งสําเนาเอกสารดังกล่าวอย่าง 
ไม่ เป็นทางการถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  
companysecretary@vgi.co.th  

2.4 ข้ันตอนการพิจารณา 

1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย
ดําเนินการดังนี้ 

(ก) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะ
ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 

(ข) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสาร
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน
วันที่ 5 เมษายน 2564 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือ
นําส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 เลขานุการ
บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง 

(ค) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม (ก) หรือ (ข) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูล 
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุม 
ที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเร่ืองที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็น
อย่างอื่น 

3) เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นวาระ 
การประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กําหนด
โดยผู้ถือหุ้น พร้อมระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4) เร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้ง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมระบุเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุม
ดังกล่าวทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ และแจ้งเป็น
เร่ืองเพื่อทราบอีกคร้ังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธ
การบรรจุเร่ืองดังกล่าว 

mailto:companysecretary@vgi.co.th
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3. การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารบัการเลือกต้ังเป็นกรรมการของบรษัิทฯ 

3.1 บุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ 

1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด 
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ 
ที่หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องกําหนด รวมถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และ/หรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

2) มีความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสําคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ  

3) มีความเป็นอิสระ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต และสามารถทุ่มเท 
ในการทํางานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ 

4) มีประวัติการทํางานที่ดีและไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ 
หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการหรือ 
ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ  

3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

1) หลักฐานแสดงการถือหุ้น เพื่อยืนยันว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ซ่ึงได้แก่ 
หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่ นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

2) แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ซ่ึงแนบท้าย
หลักเกณฑ์นี้ ลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น 

3) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ ไ ด้ รับการเสนอช่ือเ ป็นกรรมการและห นั ง สือ 
ให้ความยินยอม (แบบ ค.) ซ่ึงแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้  ลงนามครบถ้วนโดยบุคคล 
ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติด้านการศึกษาและ 
การทํางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ ไ ด้ รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
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5) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ดังนี้ 

กรณีบคุคลธรรมดา     : สําเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  

กรณีนิติบุคคล    : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน  
และสําเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น 
ชาวต่างชาติ) ของตัวแทนผู้มีอํานาจที่ลงนามในแบบ ข.  

6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ หรือช่ือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลักฐาน
แสดงการเปล่ียนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

7) แบบ ข. และแบบ ค. อย่างละ 1 ฉบับ ใช้สําหรับการเสนอช่ือกรรมการ 1 ราย เท่านั้น 
หากมีการเสนอช่ือบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้ทําแบบ ข. และแบบ ค. ของบุคคล
ที่ได้รับการเสนอช่ือแต่ละราย 

8) กรณีเสนอช่ือกรรมการโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย 
กรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือช่ือในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานแสดง
การถือหุ้นและเอกสารแสดงตนให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้ระบุช่ือผู้ถือหุ้นซ่ึงผู้ถือหุ้น 
ทุกรายได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนในการติดต่อหนึ่งท่าน และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ 
ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องทุกราย 

9) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) 

3.3 การส่งเอกสาร 

1) ส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 ถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถกล่ันกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา 
โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้ 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ช้ัน 9 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

2) ก่อนนําส่งต้นฉบับเอกสารตามข้อ 1) ผู้ถือหุ้นอาจนําส่งสําเนาเอกสารดังกล่าวอย่าง 
ไม่ เ ป็นทางการถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทผ่านทางจดหมายอิ เ ล็กทรอนิก ส์ที่  
companysecretary@vgi.co.th  

3.4 ข้ันตอนการพิจารณา 

1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยดําเนินการดังนี้ 

(ก) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะ
ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 

mailto:companysecretary@vgi.co.th
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(ข) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสาร 
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน
วันที่ 5 เมษายน 2564 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือ
นํ า ส่ ง เ อ ก ส า ร ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ค ร บ ถ้ ว น ภ า ย ใ น วั น ที่  20 เ ม ษ า ย น  2564  
ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง 

(ค) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม (ก) หรือ (ข) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเ ร่ือง 
เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุในข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น 

3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายช่ือเป็น
บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 โดยบริษัทฯ จะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการ
เสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท 

4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอ
ช่ือกรรมการดังกล่าวทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี)


