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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตัง้โดยการอนุมัติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นบริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยมีบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่างเคร่งครัดด้วย
ความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของส านักงาน ก.ล.ต  (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ กลุม่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น
ทกุราย โดยกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท มีเนือ้หาดงันี ้

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยกวา่ 5 คนและไมเ่กิน 12 คน  

2. กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

3. คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน 

4. กรรมการบริษัท คดัเลือกสมาชิกคนใดคนหนึง่ให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท  

5. ในกรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตัง้กรรมการ
อิสระหนึ่งท่านเพ่ือร่วมพิจารณาก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 

คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 

1. กรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) หรือตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด รวมทัง้ไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดและหลกัเกณฑ์อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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2. เป็นผู้มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีความตัง้ใจจะด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
และเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ 

3. สามารถใช้ดลุยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุม่ท่ีมีผลประโยชน์อื่นใด 

4. สามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของ
ตน ให้ความส าคญัในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดย
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีและมีการแสวงหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางของ
บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

5. หากกรรมการรายใดด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการรายดงักล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและข้อก าหนดของ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
ฯ อีกทัง้มีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศก าหนด  

6. กรรมการไมส่ามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ และ
กลุ่มบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ  ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น 
เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ นโยบาย และข้อบงัคบั ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย
ความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมตัิ เป้าหมาย วิสยัทศัน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจ ทิศทาง
และ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจ าปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน และแผนการเงิน ของ
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการจัดท า รวมถึงน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิ (ในกรณีท่ีจ าเป็น) 

3. ก ากบัดแูลการบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานของกรรมการบริหาร ฝ่ายจดัการ พนกังาน หรือบคุคลใดๆ ซึง่
ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจ 
ทิศทางและ กลยทุธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจ าปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทนุ และแผนการเงิน ท่ี
คณะกรรมการบริษัท อนุมตัิ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
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สงูสดุให้แก่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และความมัง่คัง่สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
และงบประมาณของบริษัทฯ  

5. พิจารณารับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงส าคญัท่ีอาจเกิดขึน้ ให้ค าแนะน า และให้ความเห็นต่อแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และก ากับดูแลให้ผู้ บริหารมีระบบและกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเสี่ยง รวมถงึปัจจยัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจ 

6. พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาหรือการด าเนินงานปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ซึ่งมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป การเปิดและปิดบัญชีทางการเงิน การเข้าท าธุรกรรมอื่น และการใช้
บริการทางการเงิน กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเข้าเ ป็นผู้ค า้ประกนัหรือการ
ช าระเงินหรือจ่ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงิน และไมเ่กินงบประมาณ ในรายการ
ท่ีเกินอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัท 

7. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน การด าเนินงานต่างๆ การกู้ ยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ จาก
สถาบนัการเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั เพ่ือการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท
ฯ ภายใต้ข้อบงัคบั ระเบียบของบริษัทฯ รวมทัง้กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์
ฯ  และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

8. พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการตามท่ีเสนอโดยคณะกรรมการชดุย่อย และ/หรือฝ่ายจดัการ รวมถึงก ากบั
และดูแลการเข้าท ารายการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต  และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส าคัญ 
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายอื่น ก ากบัดูแลบริษัทฯ ให้มีระบบการรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมาใช้ รวมถงึมีการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย รวมถึงให้มีการจดัสง่งบการเงินตอ่ตลาดหลกัทรัพย์
ฯ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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9. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสท่ีผ่านการสอบทานจากผู้ สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบ
การเงินประจ าปีท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี เพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  

10. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปี 

11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจ าปีเพ่ือให้ 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

12. ก ากับดูแลบริษัทฯ ให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 
รวมทัง้ก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ 

13. พิจารณาอนมุตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ี
ก าหนดในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมทัง้
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติ
หลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ
กลุ่มบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้ บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินการให้
กรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการมีอ านาจด าเนินการธุรกรรมดงักลา่วภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมาย
และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

14. สอดสอ่งดแูลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมถงึรายการที่เก่ียวโยง
กนั โดยให้ความส าคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัท่ีมีความส าคญัท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือ
หุ้น และผู้มีสว่นได้เสียโดยรวม 

15. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออก
ตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  

ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่วต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมถงึ ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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16. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

17. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการชุด
ย่อยดังกล่าวเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และช่วยดูแลระบบ
บริหารและระบบการควบคมุภายใน รวมถึงพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่
เกินกวา่จ านวนรวมท่ีได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น) 

18. จดัให้บริษัทฯ มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแล
กิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งมีการก าหนดหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีดีส าหรับ
กรรมการ กรรมการชดุย่อย ฝ่ายบริหาร และพนกังานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุง่สร้างส านกึความรับผิดชอบใน
การปฏิบตัิหน้าท่ี สร้างความเข้าใจ และให้ยึดถือปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด ควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบียบ
ของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม สง่เสริมความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้อย่างยัง่ยืนของสงัคมไทย  

19. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบาย
เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี ไมน้่อยกวา่ปีละหนึง่ครัง้ รวมถงึก ากบัดแูลให้บริษัทฯ 
มีการด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมลู
ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุอย่างถกูต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

20. จดัให้มีช่องทางในการสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก ากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลู เพ่ือให้
มัน่ใจวา่มีความถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส มีความน่าเช่ือถือและมีมาตรฐานสงูสดุ 

21. จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ (การประชุมสามัญประจ าปี) ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน
สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ และดแูลให้การด าเนินการในวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การประชุมสามญั
ประจ าปีและการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นทุกครัง้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้
ให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้สิทธิของตนในการอนุมัติรายการต่างๆ ท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น 
ตลอดจนดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

22. จดัให้บริษัทฯ มีการจดัท าแบบรายงานการเปิดเผยข้อมลู (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รวมถึง
น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิตามท่ีกฎหมาย และประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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23. จดัให้บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามหลกัเกณฑ์ 
และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และส านกังาน ก.ล.ต  

24. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลกัสูตรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนัน้ 

25. คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ 
โดยการมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจช่วงดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือ
มอบอ านาจท่ีให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
บริษัทฯ ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่
มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามท่ีประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/
หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ใน
ลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการ
อนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมตัิไว้ และเป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติ  ซึง่เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

26. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 

27. จัดให้มีการประเมินผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของกรรมการ
รายบคุคล เพ่ือพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในแตล่ะปี เพ่ือสามารถน าผลการประเมินไปใช้
ในการพฒันาและปรับปรุงการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ ได้   

28. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

29. ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มอบหมาย 

30. พิจารณาอนุมตัิแตง่ตัง้เลขานุการบริษัท เพ่ือดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ก าหนดคณุสมบตัิ
และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการสนับสนุนการ
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ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้จดัให้มีการเปิดเผยคณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัทฯ ในรายงานประจ าปีและบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

การประชุม 

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละสี่ครัง้ โดยต้องมีการก าหนดวนัและสถานท่ีประชุมไว้
ล่วงหน้า ประธานคณะกรรมการบริษัท อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วน 
อื่น ๆ ตามแตจ่ะเห็นสมควร 

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท โดยค าสัง่
ของประธานคณะกรรมการบริษัท สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนั
ประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นเร่งดว่นเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือ
ก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

3. ในกรณีท่ีกรรมการตัง้แต่ 2 คน ขึน้ไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการ 
บริษัท หรือบุคคลท่ีประธานคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั นับแต่วนัท่ี
ได้รับการร้องขอ  

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ  
ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  ทัง้นี ้กรรมการบริษัทอาจมาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเข้าร่วมประชมุโดย
วิธีอื่นซึง่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5. ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มา
ประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

6. การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

7. กรรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

8. เลขานกุารบริษัทไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระต าแหน่ง 

1. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุ
กบัส่วนหนึ่งในสามกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกก็
ได้ กรรมการ ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่อีกได้ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า
เหมาะสม 

2. กรรมการของบริษัทฯ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

ก. ครบก าหนดตามวาระ 

ข. ลาออก 

ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ข้อก าหนดของส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ง. ตาย 

จ. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

ฉ. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

3. การลาออกของกรรมการก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้กรรมการ ย่ืนใบลาออก พร้อมชีแ้จงเหตผุลการ
ลาออกตอ่ประธานคณะกรรมการบริษัท ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตใ่นกรณีท่ีจ าเป็นและสมควร 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท 
เลือกบุคคลซึง่มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทัง้นี ้โดยบุคคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ตามข้างต้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพ่ือท าหน้าท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณา
ทบทวนเร่ืองต่างๆ ท่ีมีความส าคัญเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการ
แตง่ตัง้สมาชิกคณะกรรมการชดุย่อย การออกกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือก าหนดระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจน
เร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคณะกรรมการชดุย่อยดงักลา่ว ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่
ละปี คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะคณะ   

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนัน้ต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและทัดเทียมกับ
มาตรฐานของธุรกิจเดียวกนั ทัง้นี ้คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนมุตัิโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 


