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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตัง้โดยการอนุมัติของคณะกรรมการของบริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพ่ือท าหน้าท่ีบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์  ภารกิจ นโยบาย 
เป้าหมาย  แผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และควบคมุ สอดสอ่ง ดแูลกิจการ ตลอดจนด าเนินกิจการตา่งๆ ท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ กฎบตัรฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารเข้าใจถงึบทบาท 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตนเองและ ใช้แนวทางตามกฎบตัรฉบบันีเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไป 
โดยกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร มีเนือ้หาดงันี ้

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร  

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนไม่น้อยกวา่ 3 คน  

3. ประธานคณะกรรมการบริหารอาจได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารอาจ
คดัเลือกสมาชิกคนใดคนหนึง่ให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร  

4. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นกรรมการบริหารโดยต ำแหน่ง 

5. คณะกรรมการบริหารอาจแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีความเหมาะสมเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

คุณสมบัตขิองกรรมการบริหาร 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในกิจการของบริษัทฯ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2. เป็นผู้มีความซื่อสตัย์สจุริตและมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

3. สามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของ
ตน 

4. ไมป่ระกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ ไมว่่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้ง
ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้  
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วตัถุประสงค์ นโยบาย และข้อบังคบัของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์
สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

2. พิจารณาให้ความเห็นและเห็นชอบเป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจ ทิศทางและ
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ งบประมาณประจ าปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทนุ และแผนการเงิน ของ
บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ตลอดจนพิจารณากลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายจดัการ เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

3. ก ากับดแูล ควบคมุ และติดตามการด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และ
กลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และงบประมาณท่ี
ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้พิจารณาจดัสรรและจดัการการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
และประเมินผล เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจ า 

4. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิ 

5. พิจารณาและอนมุตัิระเบียบ ข้อบงัคบั แนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการ
ด าเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัทฯ ตามอ านาจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมตัิในทางหลกัการไว้ หรือตามท่ีมีอ านาจตามท่ีก าหนดใดระเบียบอ านาจ
อนมุตัิและสัง่การ (Schedule of Authority) ของบริษัทฯ 

6. พิจารณาอนุมตัิการเข้าท าสญัญาหรือการด าเนินงานท่ีเป็นปกติธุระ รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ซึง่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป การเปิดและปิดบญัชีทางการเงิน การเข้าท าธุรกรรมอื่น และการใช้
บริการทางการเงิน กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนัหรือการ
ช าระเงินหรือจ่ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงิน และไม่เกินงบประมาณ ตาม
อ านาจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมตัิในทาง
หลกัการไว้ หรือตามท่ีมีอ านาจตามท่ีก าหนดใดระเบียบอ านาจอนุมตัิและสัง่การ (Schedule of Authority) 
ของบริษัทฯ 
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7. ศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมตัิให้บริษัทฯ ลงทุน
หรือร่วมลงทุนกบับคุคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
เพ่ือด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมตัิการใช้จ่ายเงินเพ่ือการ
ลงทุนดงักล่าว การเข้าท านิติกรรมสญัญา และ/หรือ การด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จ
การตามอ านาจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้อนมุตัิใน
หลกัการไว้ หรือตามท่ีมีอ านาจตามท่ีก าหนดใดระเบียบอ านาจอนุมตัิและสัง่การ (Schedule of Authority) 
ของบริษัทฯ 

8. ติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละโครงการ และรายงานผลรวมทัง้
ปัญหาหรืออปุสรรคท่ีเกิดขึน้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

9. ควบคมุดแูลการบริหารงานและก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือให้สามารถจดัการ
และรับผิดชอบการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการบริหารงานของกลุ่ม  
บริษัทฯ เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ 

10. พิจารณาแตง่ตัง้และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร ท่ีเข้าข่ายตาม
ค านิยามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดงักลา่ว รวมถึงมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมี
อ านาจในการบรรจ ุการแตง่ตัง้ การถอดถอน การก าหนด การเลื่อน การลด การตดัเงินเดือน หรือคา่จ้าง การ
โยกย้ายพนกังานท่ีไมเ่ข้าข่ายเป็นผู้บริหารตามค านิยามดงักลา่ว 

11. ก ากับดูแลให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัทุกระดบัอย่าง
เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส และเป็นธรรม 

12. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเร่ืองท่ีต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใด  ๆ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชดุย่อยอื่นเป็นผู้ด าเนินการไว้แล้ว 

13. จดัให้มีช่องทางในการสื่อสารกบัคณะกรรมการ และ/หรือผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก ากบัดแูล
การเปิดเผยข้อมลู เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีความถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส มีความน่าเช่ือถือและมีมาตรฐานสงูสดุ 

14. มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บคุคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามท่ี  
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการ
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บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

15. ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือ 
มอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการในเร่ือง
ดงักลา่ว โดยเร่ืองดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพ่ืออนมุตัิตอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซึง่เป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนดมีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการหรือบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 
มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของ
บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

16. มีอ านาจหน้าท่ีขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวา่จ าเป็น ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

17. พิจารณาสอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร เพ่ือเสนอกฎบตัรให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ 

18. จดัให้กรรมการบริหารมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง (Self-assessment) โดยประเมินผลทัง้ใน
ภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

19. ปฏิบตัิหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 

20. พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพ่ือดแูลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้
ก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการคณะกรรมการบริหารท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีในการสนบัสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 

การประชุม 

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานและแนว
ทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมเป็น
กรณีพิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองจ าเป็นเร่งดว่นอื่นๆ ตามแตจ่ะเห็นสมควร 
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2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร โดยค าสัง่ของประธานคณะกรรมการบริหาร ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการบริหารไม่
น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนั
ประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริหารทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ ทัง้นี ้กรรมการบริหารอาจมาเข้าประชมุด้วยตนเองหรือเข้า
ร่วมประชมุโดยวิธีอื่น 

4. ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการบริหาร
ซึง่มาประชมุเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5. การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

6. กรรมการบริหารซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

7. เลขานกุารคณะกรรมการบริหารไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

8. ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ รายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบ 
อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

วาระต าแหน่ง 

1. กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

2. กรรมการบริหารท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่อีกได้ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เห็น
วา่เหมาะสม 

3. กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

ก. ครบก าหนดตามวาระ 

ข. ส าหรับในกรณีท่ีกรรมการบริหารท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อพ้นจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท ให้ถือวา่วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารได้สิน้สดุลงด้วย 



 

6 

ค. ลาออก 

ง. ตาย 

จ. ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4. การลาออกของกรรมการบริหารก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้กรรมการบริหารย่ืนใบลาออก พร้อม
ชีแ้จงเหตผุลการลาออกตอ่ประธานคณะกรรมการบริษัท ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั เว้นแตใ่นกรณีท่ีจ าเป็น
และสมควร 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบริหารต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิโดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 


