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กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

อนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษัิท เมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2565 

คณะกรรมการบริษัท ไดร้บัการแต่งตัง้โดยการอนุมตัิของที่ประชุมผูถื้อหุน้บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล ์จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) โดยมีบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้อย่างเคร่งครดัดว้ยความรบัผิดชอบ ความซื่อสตัย์
สจุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี
ส  าหรบักรรมการบรษัิทจดทะเบียนของส านกังาน ก.ล.ต  (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรพัยฯ์  (“ตลาดหลักทรัพย”์) 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ กลุม่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ทกุราย โดยกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท มีเนือ้หาดงันี ้

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยกวา่ 5 คนและไมเ่กิน 12 คน 

2. กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

3. คณะกรรมการบริษัท ตอ้งประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้ง
ไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

4. กรรมการบรษัิท คดัเลอืกสมาชิกคนใดคนหนึง่ใหด้  ารงต าแหนง่ประธานคณะกรรมการบรษัิท 

5. ในกรณีที่ผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตัง้กรรมการอิสระหนึง่
ท่านเพื่อร่วมพิจารณาก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีส  าหรบั
บรษัิทจดทะเบียน 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1. กรรมการของบริษัทฯ จะตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) หรือตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด รวมทัง้ไม่มีลกัษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่
ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดและหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

2. เป็นผูม้ีความซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีความตัง้ใจจะด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง และเป็นผูม้ี
ความรูค้วามช านาญ ความสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจ 
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3. สามารถใชด้ลุยพินิจอยา่งตรงไปตรงมาอยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุม่ที่มีผลประโยชนอ์ื่นใด 

4. สามารถอุทิศเวลาใหก้ับบริษัทฯ ไดอ้ย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบของตน ให้
ความส าคญัในการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นอยา่งเต็มที่และมีการแสวงหาขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์อ่การก าหนดทิศทางของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ 

5. หากกรรมการรายใดด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการรายดงักลา่วตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและขอ้ก าหนดของ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ อีกทัง้มีขอบเขต
หนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศก าหนด 

6. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัทฯ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ  ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์นโยบาย และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความ
รบัผิดชอบ ความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และอนุมตัิ เป้าหมาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจ ทิศทางและ กล
ยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจ าปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน และแผนการเงิน ของบริษัทฯ และกลุม่
บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการจัดท า รวมถึงน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ (ใ นกรณีที่
จ  าเป็น) 

3. ก ากบัดแูลการบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานของกรรมการบริหาร ฝ่ายจดัการ พนกังาน หรือบคุคลใดๆ ซึ่งไดร้บั
มอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดงักลา่ว เพื่อใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจ ทิศทางและ กล
ยทุธท์างธุรกิจ งบประมาณประจ าปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทนุ และแผนการเงิน ที่คณะกรรมการบริษัท 
อนมุตัิ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้กบ่รษัิทฯ และกลุม่บรษัิท
ฯ และความมั่งคั่งสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมถึงปกปอ้งผลประโยชนใ์ดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณของบรษัิทฯ  
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5. พิจารณารบัทราบถึงปัจจัยเสี่ยงส าคญัที่อาจเกิดขึน้ ใหค้  าแนะน า และใหค้วามเห็นต่อแนวทางการบริหารจดัการ
ความเสี่ยงอย่างครอบคลมุและครบถว้น และก ากบัดแูลใหผู้บ้ริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการ
บรหิารจดัการความเสีย่ง รวมถึงปัจจยัความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้จากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 

6. พิจารณาอนมุตัิการเขา้ท าสญัญาหรอืการด าเนินงานปกต ิรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ซึง่
มีเง่ือนไขการคา้ทั่วไป การเปิดและปิดบญัชีทางการเงิน การเขา้ท าธุรกรรมอื่น และการใชบ้ริการทางการเงิน กับ
ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเขา้เป็นผูค้  า้ประกนัหรือการช าระเงินหรือจ่ายเงินเพื่อธุรกรรม
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงิน และไม่เกินงบประมาณ ในรายการที่เกินอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการ
บรษัิท 

7. พิจารณาอนมุตัิการใชจ้่ายเงินเพื่อการลงทนุ การด าเนินงานตา่งๆ การกูย้ืมหรอืการขอสนิเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน 
ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้  า้ประกัน เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ขอ้บงัคับ 
ระเบียบของบรษัิทฯ รวมทัง้กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์  และคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ 

8. พิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการตามที่เสนอโดยคณะกรรมการชดุยอ่ย และ/หรือฝ่ายจดัการ รวมถึงก ากบัและดแูล
การเขา้ท ารายการของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตาม กฎหมายหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและ
หลกัเกณฑต์า่งๆ ที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต และตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาทิ การท า
รายการที่เก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคญั เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายอื่ น ก ากบั
ดูแลบริษัทฯ ใหม้ีระบบการรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้รวมถึงมีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่ก าหนดโดย
กฎหมาย รวมถึงใหม้ีการจดัส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

9. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบัญชี รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบการเงิน
ประจ าปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี  

10. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

11. พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจ าปีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
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12. ก ากับดูแลบริษัทฯ ใหม้ีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้
ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทฯ มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิท
ฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

13. พิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ  กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามที่ก าหนด
ในพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้กฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์  และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และพิจารณาอนมุตัิหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลง
ทางการคา้ที่มีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไปในการเขา้ท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ กบักรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรอืบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินการใหก้รรมการบรหิาร และฝ่ายจดัการมีอ านาจด าเนินการ
ธุรกรรมดงักลา่วภายใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

14. สอดสอ่งดแูลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
ใหค้วามส าคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัที่มีความส าคญัที่มุง่เนน้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นได้
เสยีโดยรวม 

15. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตาม
วาระ และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่วตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

16. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ 

17. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นใด และก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อ
ช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และช่วยดแูลระบบบริหารและระบบการควบคมุ
ภายใน รวมถึงพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจ านวนรวมที่ไดร้บัอนมุตัิจาก  
ผูถื้อหุน้) 

18. จดัใหบ้ริษัทฯ มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการตาม
หลกัธรรมาภิบาลท่ีดีเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึง่มีการก าหนดหลกัการและแนวปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการ กรรมการชดุ
ย่อย ฝ่ายบริหาร และพนกังานไวอ้ย่างเหมาะสม โดยมุ่งสรา้งส านึกความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ สรา้งความ
เขา้ใจ และใหย้ดึถือปฏิบตัิตามโดยเครง่ครดั ควบคูไ่ปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบรษัิทฯ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม
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ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
สง่เสรมิความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้อยา่งยั่งยืนของสงัคมไทย  

19. จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายเก่ียวกบั
การก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครัง้ รวมถึงก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการ
ด าเนินงานอย่างมีความรบัผิดชอบและรกัษาผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ มีการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้
และนกัลงทนุอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปรง่ใส 

20. จดัใหม้ีช่องทางในการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้แตล่ะกลุม่อยา่งเหมาะสม และก ากบัดแูลการเปิดเผยขอ้มลู เพื่อใหม้ั่นใจวา่
มีความถกูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส มีความนา่เช่ือถือและมีมาตรฐานสงูสดุ 

21. จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ (การประชุมสามญัประจ าปี) ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ และดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้การประชุมสามญัประจ าปีและการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ทกุครัง้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิ
ของตนในการอนุมตัิรายการต่างๆ ที่ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนดูแลใหก้ารเปิดเผยมติที่
ประชมุและการจดัท ารายงานการประชมุตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

22. จดัใหบ้ริษัทฯ มีการจดัท าแบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลู (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รวมถึงน าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิตามที่กฎหมาย และประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์
ฯ 

23. จัดใหบ้ริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขอ้พึงปฏิบัติที่ดีส  าหรบัการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามหลกัเกณฑ ์และ
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต 

24. ส่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ เขา้ร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้รหิารนัน้ 

25. คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ
มอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจช่วงดงักลา่วใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจที่ให้
ไว ้และ/หรอืใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสั่งที่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืบรษัิทฯ ก าหนดไว ้ทัง้นี ้การ
มอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือ
มอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษัิท สามารถอนมุตัิรายการท่ี
ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ/
หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์  และ/หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด) อาจ
มีสว่นไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัทฯ หรือ
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กลุม่บรษัิทฯ ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ี่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมตัิไว ้และเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติ ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์  และ/หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

26. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 

27. จดัใหม้ีการประเมินผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของกรรมการรายบคุคล เพื่อ
พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรบัปรุงการปฏิบตัิงานในดา้นตา่งๆ ได ้

28. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท อยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ 

29. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ มอบหมาย 

30. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ก าหนดคุณสมบตัิและ
ประสบการณข์องเลขานกุารบริษัท ที่จ  าเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในการสนบัสนนุการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้จัดใหม้ีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ในรายงาน
ประจ าปีและบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

การประชุม 

1. ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างนอ้ยปีละสี่ครัง้ โดยตอ้งมีการก าหนดวนัและสถานที่ประชุมไวล้ว่งหนา้ 
ประธานคณะกรรมการบริษัท อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะ
เห็นสมควร 

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานคณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท โดยค าสั่งของ
ประธานคณะกรรมการบริษัท สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการของบริษัทฯ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้
แต่ในกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษาสิทธิประโยชนข์องบริษัทฯ จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุ
ใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

3. ในกรณีที่กรรมการตัง้แต ่2 คน ขึน้ไปรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิท ใหป้ระธานคณะกรรมการบรษัิท หรอื
บคุคลที่ประธานคณะกรรมการบรษัิท มอบหมาย ก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ  

4. การประชมุคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบ
เป็นองคป์ระชุม  ทัง้นี ้กรรมการบริษัทอาจมาเขา้ประชุมดว้ยตนเองหรือเขา้ร่วมประชุมโดยวิธีอื่นซึ่งเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
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5. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุม
เลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

6. องคป์ระชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ จะตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด 

7. การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีง
หนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

8. กรรมการซึง่มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

9. เลขานกุารบรษัิทไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระต าแหน่ง 

1. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ของจ านวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเข้ามารบัต าแหน่งอีกก็ได ้กรรมการ ท่ีพน้จาก
ต าแหนง่ตามวาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหมอ่ีกไดต้ามที่คณะกรรมการบรษัิท เห็นวา่เหมาะสม 

2. กรรมการของบรษัิทฯ พน้จากต าแหนง่เมื่อ 

ก. ครบก าหนดตามวาระ 

ข. ลาออก 

ค. ขาดคณุสมบตัิหรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์
ฯ  และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

ง. ตาย 

จ. ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหนง่ 

ฉ. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

3. การลาออกของกรรมการก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหก้รรมการ ยื่นใบลาออก พรอ้มชีแ้จงเหตผุลการลาออก
ตอ่ประธานคณะกรรมการบรษัิท ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั เวน้แตใ่นกรณีที่จ าเป็นและสมควร 
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4. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัท เลือกบคุคล
ซึ่งมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการผูน้ัน้จะ
เหลอืนอ้ยกวา่สองเดือน ทัง้นี ้โดยบคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระ
ที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเขา้มาแทน โดยมติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามขา้งตน้ จะตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 
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คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบรษัิท อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยคณะหนึง่หรอืหลายคณะเพื่อท าหนา้ที่สนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่องต่างๆ ท่ีมี
ความส าคญัเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบรษัิท จะเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้สมาชิกคณะกรรมการชดุยอ่ย 
การออกกฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อก าหนดระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง องคป์ระกอบของคณะกรรมการชดุย่อย หรือ
การก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่ว 
ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนกฎบตัรของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ   

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดย
กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนัน้ตอ้งโปรง่ใสและเหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบและทดัเทียมกบัมาตรฐานของ
ธุรกิจเดียวกนั ทัง้นี ้คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ 


