กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
คณะกรรมการบริษัท ได้รบั การแต่งตัง้ โดยการอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างเคร่งครัดด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
สาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสานักงาน ก.ล.ต (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ (“ตลาดหลักทรัพย์”)
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ กลุม่ บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ทุกราย โดยกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท มีเนือ้ หาดังนี ้
องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน
2. กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ ง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
4. กรรมการบริษัท คัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึง่ ให้ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท
5. ในกรณีที่ผดู้ ารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตัง้ กรรมการอิสระหนึง่
ท่านเพื่อร่วมพิจารณากาหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริษัทจดทะเบียน
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1. กรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด รวมทัง้ ไม่มีลกั ษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิ จการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็ นผูม้ ีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีความตัง้ ใจจะดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็ นผูม้ ี
ความรูค้ วามชานาญ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ
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3. สามารถใช้ดลุ ยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุม่ ที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน ให้
ความสาคัญในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การกาหนดทิศทางของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ
5. หากกรรมการรายใดดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการรายดังกล่าวต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและข้อกาหนดของ สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทัง้ มีขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกาหนด
6. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัทฯ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมตั ิ เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดาเนินธุรกิจ ทิศทางและ กล
ยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจาปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน และแผนการเงิน ของบริษัทฯ และกลุม่
บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และฝ่ ายจัดการจัดทา รวมถึงนาเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ (ในกรณีที่
จาเป็ น)
3. กากับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริหาร ฝ่ ายจัดการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รบั
มอบหมายให้ทาหน้าที่ดงั กล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดาเนินธุรกิจ ทิศทางและ กล
ยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจาปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน และแผนการเงิน ที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมตั ิ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และกลุม่ บริษัท
ฯ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานและ
งบประมาณของบริษัทฯ
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5. พิจารณารับทราบถึงปั จจัยเสี่ยงสาคัญที่อาจเกิดขึน้ ให้คาแนะนา และให้ความเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และกากับดูแลให้ผบู้ ริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการความเสีย่ ง รวมถึงปั จจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึน้ จากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
6. พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทาสัญญาหรือการดาเนินงานปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึง่
มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป การเปิ ดและปิ ดบัญชีทางการเงิน การเข้าทาธุรกรรมอื่น และการใช้บริการทางการเงิน กับ
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันหรือการชาระเงินหรือจ่ายเงินเพื่อธุรกรรม
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงิน และไม่เ กินงบประมาณ ในรายการที่เกินอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการ
บริษัท
7. พิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดาเนินงานต่างๆ การกูย้ ืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
ตลอดจนการเข้าเป็ นผูค้ า้ ประกัน เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ ขอ้ บังคับ
ระเบียบของบริษัทฯ รวมทัง้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
8. พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการตามที่เสนอโดยคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือฝ่ ายจัดการ รวมถึงกากับและดูแล
การเข้าทารายการของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัท ฯ ให้เป็ นไปตาม กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญ เท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายอื่ น กากับ
ดูแลบริษัทฯ ให้มีระบบการรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพมาใช้ รวมถึงมีการจัดทารายงาน
ทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กาหนดโดย
กฎหมาย รวมถึงให้มีการจัดส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่
กาหนด
9. พิจารณาอนุมัติงบการเงิ นรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบการเงิน
ประจาปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี
11. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และพิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินปั น ผลประจาปี เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
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12. กากับดูแลบริษัทฯ ให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิ ผล รวมทัง้
กากับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท
ฯ อย่างสม่าเสมอ
13. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กาหนด
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมตั ิหลักการเกี่ยวกับข้อตกลง
ทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบการดาเนินการให้กรรมการบริหาร และฝ่ ายจัดการมีอานาจดาเนินการ
ธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
14. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงรายการที่เ กี่ยวโยงกัน โดย
ให้ความสาคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสาคัญที่มงุ่ เน้นให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้
เสียโดยรวม
15. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บุคคลเข้าดารงตาแหน่ง ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตาม
วาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ทัง้ นี ้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
16. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
17. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นใด และกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และช่วยดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุม
ภายใน รวมถึงพิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจานวนรวมที่ได้รบั อนุมตั ิจาก
ผูถ้ ือหุน้ )
18. จัดให้บริษัทฯ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ มีการกาหนดหลักการและแนวปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการ กรรมการชุด
ย่อย ฝ่ ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสานึกความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ สร้างความ
เข้าใจ และให้ยดึ ถือปฏิบตั ิตามโดยเคร่งครัด ควบคูไ่ ปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม
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ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมความเป็ นอยูท่ ี่ดีขนึ ้ อย่างยั่งยืนของสังคมไทย
19. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายเกี่ยวกับ
การก ากับ ดูแ ลกิ จ การตามหลัก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี ไม่น ้อ ยกว่า ปี ละหนึ่ง ครัง้ รวมถึ ง ก ากับ ดูแ ลให้บ ริษั ท ฯ มี ก าร
ดาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสม่าเสมอ มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้
และนักลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ แต่ละกลุม่ อย่างเหมาะสม และกากับดูแลการเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อให้ม่นั ใจว่า
มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูงสุด
21. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ (การประชุมสามัญประจาปี ) ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ และดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ การประชุมสามัญประจาปี และการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สทิ ธิ
ของตนในการอนุมตั ิรายการต่างๆ ที่ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนดูแลให้การเปิ ดเผยมติ ที่
ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
22. จัดให้บริษัทฯ มีการจัดทาแบบรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) รวมถึงนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิตามที่กฎหมาย และประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ฯ
23. จัดให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับการเป็ นกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ และ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต
24. ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารนัน้
25. คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบอานาจ และ/หรือมอบหมายให้บุ คคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอานาจ หรือการมอบอานาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่ให้
ไว้ และ/หรือให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทฯ กาหนดไว้ ทัง้ นี ้ การ
มอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือ
มอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริษัทหรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมตั ิรายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ และ/
หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) อาจ
มีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
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กลุม่ บริษัทฯ ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้ และเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
26. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
27. จัดให้มีการประเมินผลการทางานของกรรมการทัง้ คณะ รวมทัง้ ประเมินผลการทางานของกรรมการรายบุคคล เพื่อ
พิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ได้
28. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปี ละหนึง่ ครัง้
29. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มอบหมาย
30. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ เลขานุการบริษัท เพื่อดูแลกิ จกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ กาหนดคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ จัดให้มีการเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ในรายงาน
ประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การประชุม
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปี ละสี่ครัง้ โดยต้องมีการกาหนดวันและสถานที่ประชุมไว้ลว่ งหน้า
ประธานคณะกรรมการบริษัท อาจเรียกประชุมเป็ นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจาเป็ นเร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะ
เห็นสมควร
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท โดยคาสั่งของ
ประธานคณะกรรมการบริษัท ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการของบริษัทฯ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้น
แต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกาหนดวันประชุม
ให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
3. ในกรณีที่กรรมการตัง้ แต่ 2 คน ขึน้ ไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ
บุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย กาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทอาจมาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเข้าร่วมประชุมโดยวิธีอื่นซึ่งเป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
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5. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
6. องค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด
7. การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียง
หนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
8. กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
9. เลขานุการบริษัทไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระตาแหน่ง
1. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ของจานวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกก็ ได้ กรรมการ ที่พน้ จาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม
2. กรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ

ก. ครบกาหนดตามวาระ
ข. ลาออก
ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ

ง. ตาย
จ. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
ฉ. ศาลมีคาสั่งให้ออก
3. การลาออกของกรรมการก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้กรรมการ ยื่นใบลาออก พร้อมชีแ้ จงเหตุผลการลาออก
ต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็ นและสมควร
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4. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่ าด้วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ นั้ จะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน ทัง้ นี ้ โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามข้างต้น จะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึง่ หรือหลายคณะเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่องต่างๆ ที่มี
ความสาคัญเป็ นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย
การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกาหนดระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หรือ
การกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดย
กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนัน้ ต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและทัดเทียมกับมาตรฐานของ
ธุรกิจเดียวกัน ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รบั อนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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