
 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

คณะกรรมการบริหารไดร้บัการแต่งตัง้โดยการอนุมัติของคณะกรรมการของบริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพ่ือท าหน้าท่ีบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์  ภารกิจ นโยบาย 
เป้าหมาย  แผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และควบคมุ สอดส่อง ดแูลกิจการ ตลอดจนด าเนินกิจการต่างๆ ท่ีไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ กฎบตัรฉบบันีไ้ดจ้ดัท าขึน้เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริหารเขา้ใจถึงบทบาท 
หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของตนเองและ ใชแ้นวทางตามกฎบัตรฉบบันีเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไป 
โดยกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร มีเนือ้หาดงันี ้

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผูอ้นมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร  

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  

3. ประธานกรรมการบริหารอาจไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารอาจคดัเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งใหด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร  

4. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นกรรมการบริหารโดยต ำแหน่ง 

5. คณะกรรมการบริหารอาจแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีความเหมาะสมเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

คุณสมบัตขิองกรรมการบริหาร 

1. มีความรู ้ความเขา้ใจในกิจการของบริษัทฯ และมีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2. เป็นผูม้ีความซื่อสตัยส์จุริตและมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

3. สามารถอทิุศเวลาใหก้บับริษัทฯ ไดอ้ย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหนา้ท่ีตามความรบัผิดชอบของ
ตน 

4. ไม่ประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุน้สว่น หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้
ใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหารรบัทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้  

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

โดยท่ีคณะกรรมการบริหารมีอ  านาจในการอนุมตัิรายการต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใตว้งเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท (“อ านาจ
ของคณะกรรมการบริหาร”) ซึง่จะมีการทบทวนอ านาจของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวเป็นรายปี โดยเลขานุการ



 

 

บริษัทจะท าหนา้ท่ีแจง้จ านวนเงินดังกล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารทราบ เมื่อรายงานประจ าปีของบริษัทได้
เปิดเผยแก่สาธารณเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

อ านาจของคณะกรรมการบริหารนัน้ รวมไปถงึแต่ไมจ่  ากดัเพียงรายการตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การควบรวมกิจการ (M&A) และธุรกรรมการลงทนุอื่น ๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่  ากดัเพียงกรณีต่าง ๆ ดงันี ้

(ก) ประเมินโครงการควบรวมกิจการ และมอบหมายใหบ้คุคลไปด าเนินการประสานงานกบัท่ีปรกึษาตา่ง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือวางโครงสรา้งของโครงการ/ขอ้ตกลงตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) เจรจาตอ่รอง ลงนาม สง่มอบ สญัญาและ/หรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ/ขอ้ตกลง   

(ค) อนมุตัิธุรกรรมทางการเงิน การตอบรบัวงเงินจากสถาบนัการเงิน การใหเ้งินสนบัสนนุทางการเงินแก่ฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูข้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ/ขอ้ตกลง ในจ านวนท่ีไมส่งูกว่ามลูคา่ของโครงการ/ขอ้ตกลง  

(ง) อนุมัติการใหห้ลักประกันเพ่ือท่ีจะประกันการช าระหนีแ้ละความรับผิดของบริษัทย่อยภายใตห้รือท่ี
เก่ียวกับวงเงินท่ีไดอ้นุมัติหรือจะไดม้ีการอนุมัติจากสถาบันการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการ/ขอ้ตกลง 
ตามท่ีเห็นสมควร  

(จ) แต่งตัง้และมอบอ านาจใหแ้ก่ผูร้ ับมอบอ านาจเพ่ือลงนามแทนบริษัทบนสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียง หนงัสือสญัญาค า้ประกนั เอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวกบัหนังสือสัญญา 
ค า้ประกนั การชดใชค้า่สินไหมทดแทน (indemnity) และขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมเอกสารตา่ง ๆ ตามท่ีระบุ
ในขอ้ (ก) – (ง)  

(ฉ) กระท าการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเพ่ือประโยชนข์องบริษัทเพ่ือท าใหโ้ครงการ/ขอ้ตกลงส าเร็จ
ลลุว่งไป 

2. การอนมุตัิงบประมาณลงทนุในทรพัยส์ิน (CAPEX) ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่  ากดัเพียงกรณีต่าง ๆ ดงันี ้ 

(ก) พิจารณางบประมาณลงทุนในทรพัยส์ินประจ าปีของบริษัท และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิ 

(ข) พิจารณาตรวจสอบงบประมาณลงทนุในทรพัยส์ินรายไตรมาส  

(ค) อนุมตัิงบประมาณลงทุนในทรพัยส์ินท่ียังไม่ผ่านหรือเกิน (มูลค่าโครงการ) จากงบลงทุนในทรพัยส์ิน
ประจ าปี  

3. การกูยื้มเงินจากบคุคลภายนอก ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่  ากดัเพียงกรณีต่าง ๆ ดงันี ้ 

(ก) พิจารณาและอนมุตัิธุรกรรมการกูยื้มเพ่ือการประกอบธุรกิจปกติท่ีราคาตลาด  



 

 

(ข) พิจารณาและอนมุตัิธุรกรรมกรณีอื่น ๆ รวมถงึรายการระหวา่งกนั  

(ค) พิจารณา อนุมัติ และลงนามในเง่ือนไขและขอ้ตกลงของสัญญากูยื้มเงิน การใหป้ระกัน/หลักทรพัย ์
รวมถงึเอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ง) แต่งตัง้และมอบอ านาจใหแ้ก่ผูร้บัมอบอ านาจเพ่ือลงนามในนามหรือแทนบริษัทบนสญัญาหรือเอกสาร
ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเพียง หนงัสือสญัญาค า้ประกัน เอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวกบัหนังสือ
สญัญาค า้ประกัน การชดใชค้่าสินไหมทดแทน (indemnity) และขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมเอกสารต่าง ๆ 
ตามท่ีระบใุนขอ้ (ก) – (ค)  

(จ) กระท าการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเพ่ือประโยชนข์องบริษัทเพ่ือท าใหกิ้จการขา้งตน้ลลุว่งไป  

4. การพิจารณาวงเงินเครดิตลกูคา้ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่  ากดัเพียงกรณีต่าง ๆ ดงันี ้ 

5. อนุมตัิการใหเ้ครดิตแก่ลกูคา้ ไม่เกิน 50 ลา้นบาท  เช่น การเปิดบญัชีลกูคา้รายใหม่ การปรบัเพ่ิมวงเงินลกูคา้ 
ทัง้ในกรณีชั่วคราวและถาวร (พิจารณาจากวงเงินหลงัปรบัเพ่ิม) การผ่อนผนัเง่ือนไขเครดิตแก่ลกูคา้เก่ียวกบั
การเกินวงเงินเครดิต (Over limit) รวมถงึการด าเนินการส าหรบัลกูหนีท่ี้หยดุซือ้นาน (Non-active) 

6. การพิจารณาการท าประกนัภยัท่ีส  าคญั ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่  ากดัเพียงกรณีต่าง ๆ ดงันี ้ 

(ก) อนมุตัิและใหร้บัทราบการท าประกนัภยัท่ีส  าคญั  

(ข) อนมุตัิการท าประกนัภยัส าหรบักลุม่บริษัท  

(ค) แต่งตัง้และมอบอ านาจใหแ้ก่ผูร้บัมอบอ านาจเพ่ือลงนามในนามหรือแทนบริษัทบนสญัญาหรือเอกสาร
ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมเอกส ารต่าง ๆ ตามท่ีระบใุนขอ้ (ก) – (ข)  

(ง) กระท าการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเพ่ือประโยชนข์องบริษัทเพ่ือท าใหกิ้จการขา้งตน้ลลุว่งไป 

7. ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีมีอ  านาจตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบอ านาจอนุมัติและสั่ งการ (Delegation of 
Authority) 

8. พิจารณาสอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร เพ่ือเสนอกฎบตัรใหค้ณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ 

9. จดัใหก้รรมการบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) โดยประเมินผลทัง้ใน
ภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

10. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
  



 

 

การประชุม 

1. ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานและแนว
ทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมเป็นกรณี
พิเศษเพ่ือพิจารณาเรื่องจ าเป็นเรง่ดว่นอื่น ๆ ตามแตจ่ะเห็นสมควร 

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหป้ระธานกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
โดยค าสั่งของประธานกรรมการบริหาร ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการบริหารไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนั
ประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นเรง่ดว่นจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได้ 

3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริหารทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ ทัง้นี ้กรรมการบริหารอาจมาเขา้ประชมุดว้ยตนเองหรือเขา้
รว่มประชมุโดยวิธีอื่น 

4. ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไมอ่ยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบริหารซึง่มา
ประชมุเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

5. การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิม
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

6. กรรมการบริหารซึง่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

7. เลขานกุารคณะกรรมการบริหารไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระต าแหน่ง 

1. กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

2. กรรมการบริหารท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหมอ่ีกไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษัท เห็นวา่
เหมาะสม 

3. กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

ก. ครบก าหนดตามวาระ 

ข. ส าหรบัในกรณีท่ีกรรมการบริหารท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อพน้จากการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท ใหถื้อวา่วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารไดส้ิน้สดุลงดว้ย 

ค. ลาออก 

ง. ตาย 



 

 

จ. ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4. การลาออกของกรรมการบริหารก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหก้รรมการบริหารย่ืนใบลาออก พรอ้มชีแ้จง
เหตผุลการลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัท ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั เวน้แตใ่นกรณีท่ีจ าเป็นและสมควร 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผูพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบริหารตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิโดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 


