กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565
คณะกรรมการบริหารได้รบั การแต่งตัง้ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด
(มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) เพื่ อท าหน้าที่ บ ริ ห ารจัดการการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้เป็ น ไปตามกลยุท ธ์ ภารกิ จ นโยบาย
เป้าหมาย แผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และควบคุม สอดส่อง ดูแลกิจการ ตลอดจนดาเนินกิจการต่างๆ ที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ กฎบัตรฉบับนีไ้ ด้จดั ทาขึน้ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองและ ใช้แนวทางตามกฎบัตรฉบับนีเ้ ป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป
โดยกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร มีเนือ้ หาดังนี ้
องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูอ้ นุมตั ิแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
3. ประธานกรรมการบริหารอาจได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารอาจคัดเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
5. คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตัง้ บุคคลที่มีความเหมาะสมเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
คุณสมบัตขิ องกรรมการบริหาร
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในกิจการของบริษัทฯ และมีประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. เป็ นผูม้ ีความซื่อสัตย์สจุ ริตและมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
3. สามารถอุทิศเวลาให้กบั บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของ
ตน
4. ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้ง
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
โดยที่คณะกรรมการบริหารมีอานาจในการอนุมตั ิรายการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้วงเงินไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(“อานาจของคณะกรรมการบริหาร”) ซึ่งจะมีการทบทวนอานาจของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวเป็ นรายปี โดย

เลขานุการบริษัทจะทาหน้าที่แจ้งจานวนเงินดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารทราบ เมื่อรายงานประจาปี ของ
บริษัทได้เปิ ดเผยแก่สาธารณเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
อานาจของคณะกรรมการบริหารนัน้ รวมไปถึงแต่ไม่จากัดเพียงรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. การควบรวมกิจการ (M&A) และธุรกรรมการลงทุนอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกรณีต่าง ๆ ดังนี ้
(ก) ประเมินโครงการควบรวมกิจการ และมอบหมายให้บคุ คลไปดาเนินการประสานงานกับที่ปรึกษาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางโครงสร้างของโครงการ/ข้อตกลงตามที่เห็นสมควร
(ข) เจรจาต่อรอง ลงนาม ส่งมอบ สัญญาและ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/ข้อตกลง
(ค) อนุมตั ิธุรกรรมทางการเงิน การตอบรับวงเงินจากสถาบันการเงิน การให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องหรือผูข้ ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/ข้อตกลง ในจานวนที่ไม่สงู กว่ามูลค่าของโครงการ/ข้อตกลง
(ง) อนุมัติการให้หลักประกันเพื่ อที่ จะประกันการชาระหนี แ้ ละความรับผิ ดของบริ ษัทย่ อยภายใต้ห รื อที่
เกี่ ยวกับวงเงิ นที่ได้อนุมัติหรือจะได้มีก ารอนุมัติจากสถาบันการเงิ นที่เกี่ ยวข้องกับโครงการ/ข้อตกลง
ตามที่เห็นสมควร
(จ) แต่งตัง้ และมอบอานาจให้แก่ผูร้ ับมอบอานาจเพื่ อลงนามแทนบริษัทบนสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง หนังสือสัญญาคา้ ประกัน เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับหนังสือสัญญา
คา้ ประกัน การชดใช้คา่ สินไหมทดแทน (indemnity) และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุ
ในข้อ (ก) – (ง)
(ฉ) กระทาการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัทเพื่ อทาให้โครงการ/ข้อตกลงสาเร็จ
ลุลว่ งไป
2. การอนุมตั ิงบประมาณลงทุนในทรัพย์สิน (CAPEX) ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกรณีต่าง ๆ ดังนี ้
(ก) พิจารณางบประมาณลงทุนในทรัพย์สิน ประจาปี ของบริษัท และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
(ข) พิจารณาตรวจสอบงบประมาณลงทุนในทรัพย์สินรายไตรมาส
(ค) อนุมตั ิงบประมาณลงทุนในทรัพย์สิน ที่ยังไม่ผ่านหรือเกิน (มูลค่าโครงการ) จากงบลงทุนในทรัพย์สิน
ประจาปี
3. การกูย้ ืมเงินจากบุคคลภายนอก ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกรณีตา่ ง ๆ ดังนี ้
(ก) พิจารณาและอนุมตั ิธุรกรรมการกูย้ ืมเพื่อการประกอบธุรกิจปกติท่ีราคาตลาด

(ข) พิจารณาและอนุมตั ิธุรกรรมกรณีอ่นื ๆ รวมถึงรายการระหว่างกัน
(ค) พิ จารณา อนุมัติ และลงนามในเงื่ อนไขและข้อตกลงของสัญญากูย้ ื มเงิ น การให้ประกัน/หลักทรัพย์
รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(ง) แต่งตัง้ และมอบอานาจให้แก่ผรู้ บั มอบอานาจเพื่อลงนามในนามหรือแทนบริษัทบนสัญญาหรือเอกสาร
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง หนังสือสัญญาคา้ ประกัน เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับหนังสือ
สัญญาคา้ ประกัน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (indemnity) และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารต่าง ๆ
ตามที่ระบุในข้อ (ก) – (ค)
(จ) กระทาการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัทเพื่อทาให้กิจการข้างต้นลุลว่ งไป
4. การพิจารณาวงเงินเครดิตลูกค้า ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกรณีต่าง ๆ ดังนี ้
5. อนุมตั ิการให้เครดิตแก่ลกู ค้า ไม่เกิน 50 ล้านบาท เช่น การเปิ ดบัญชีลกู ค้ารายใหม่ การปรับเพิ่มวงเงินลูกค้า
ทัง้ ในกรณีช่ วั คราวและถาวร (พิจารณาจากวงเงินหลังปรับเพิ่ม) การผ่อนผันเงื่อนไขเครดิตแก่ลกู ค้าเกี่ยวกับ
การเกินวงเงินเครดิต (Over limit) รวมถึงการดาเนินการสาหรับลูกหนีท้ ่ีหยุดซือ้ นาน (Non-active)
6. การพิจารณาการทาประกันภัยที่สาคัญ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกรณีต่าง ๆ ดังนี ้
(ก) อนุมตั ิและให้รบั ทราบการทาประกันภัยที่สาคัญ
(ข) อนุมตั ิการทาประกันภัยสาหรับกลุม่ บริษัท
(ค) แต่งตัง้ และมอบอานาจให้แก่ผรู้ บั มอบอานาจเพื่อลงนามในนามหรือแทนบริษัทบนสัญญาหรือเอกสาร
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุในข้อ (ก) – (ข)
(ง) กระทาการใดๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเพื่อประโยชน์ของบริษัทเพื่อทาให้กิจการข้างต้นลุลว่ งไป
7. ด าเนิ น การใด ๆ ตามที่ มี อ านาจตามที่ ก าหนดไว้ใ นระเบี ย บอ านาจอนุ มัติ แ ละสั่ง การ (Delegation of
Authority)
8. พิจารณาสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอกฎบัตรให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
9. จัดให้กรรมการบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) โดยประเมินผลทัง้ ใน
ภาพรวมเป็ นรายคณะ และรายบุคคลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ เพื่ อพิ จารณาผลการดาเนินงานและแนว
ทางการดาเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ทัง้ นี ้ ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมเป็ นกรณี
พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจาเป็ นเร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
โดยคาสั่งของประธานกรรมการบริหาร ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่นื หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
3. การประชุมคณะกรรมการบริ หาร ต้องมีก รรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ไม่น ้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการบริหารทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี ้ กรรมการบริหารอาจมาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเข้า
ร่วมประชุมโดยวิธีอ่นื
4. ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึง่ มา
ประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
5. การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม
อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
6. กรรมการบริหารซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
7. เลขานุการคณะกรรมการบริหารไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระตาแหน่ง
1. กรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการบริหารที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า
เหมาะสม
3. กรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
ก.

ครบกาหนดตามวาระ

ข.

สาหรับในกรณีท่ีกรรมการบริหารที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท เมื่อพ้นจากการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท ให้ถือว่าวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริหารได้สิน้ สุดลงด้วย

ค.

ลาออก

ง.

ตาย

จ.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง

4. การลาออกของกรรมการบริหารก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้กรรมการบริหารยื่นใบลาออก พร้อมชีแ้ จง
เหตุผลการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีท่ีจาเป็ นและสมควร
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบริหารต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

