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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559  ได้มีมติอนมุตั ิกฎบัตร

คณะกรรมการ ให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 

โดยเพิ่มเตมิคณุสมบตัขิองกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในเร่ืองการเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 

1. บทน า 
คณะกรรมการบริษัทในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางธุรกิจของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนก ากบัดแูลการบริหารจดัการบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั เพ่ือสร้างมลูคา่ให้กบักิจการ และเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัธรรมาภิบาลในการสร้างเสริมความเช่ือมัน่
ให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยกรรมการแตล่ะทา่นจะปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์
สจุริต และระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัและมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

ดงันัน้ กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยฉบบันีจ้งึมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเข้าใจบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนท่ีมีตอ่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่วได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส 
 
2. องค์ประกอบ 

2.1  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไมน้่อยกว่า 5 คน  
2.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ

กรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของ
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทัง้
มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์คณุสมบตักิรรมการอิสระตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ ท่ีทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่("ประกาศทจ. 28/2551")  

2.3 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกวา่ 3 คน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบนีต้้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศทจ. 28/2551 อีกทัง้มีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ประกาศก าหนด 

2.4 คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 
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3. คุณสมบัต ิ
3.1 กรรมการต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การ

ด าเนินธุรกิจ มีความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถ
และปฏิบตัหิน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อยา่งเต็มท่ี 

3.2 กรรมการต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน
จ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ต้องไมมี่ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด โดยจะต้องเป็นบคุคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การแสดง
ช่ือบคุคลในระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

3.3 กรรมการไมส่ามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิตบิคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมว่า่จะท าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบคุคลอ่ืน เว้นแต่
จะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้  

3.4 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีสว่นได้เสียในสญัญาท่ีบริษัท
ฯ หรือบริษัทย่อยท าขึน้ไมว่า่โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

3.5 กรรมการบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สามารถเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ได้ไมเ่กิน 5 บริษัท ในคราวเดียวกนั 
 
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจดัการและด าเนินกิจการของ
บริษัทฯ และของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั ตลอดจนมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วย
ความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงั เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและผู้ ถือหุ้น และมีหน้าท่ีดแูลให้
บริษัท และบริษัทย่อยปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการห้ามจา่ยสินบน หรือการสนบัสนนุการทจุริตคอรัปชัน่  

4.2 จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ และควรต้องเป็นการประชมุเตม็คณะ
เว้นเสียแตจ่ะมีเหตจุ าเป็นซึง่ไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้ เม่ือมีการพิจารณาลงมตใินเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัส าคญั 
รายการท่ีมีนยัส าคญัควรรวมถึง รายการได้มาหรือจ าหนา่ยทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยท่ีมีผลกระทบ
ส าคญัตอ่บริษัทฯ รายการซือ้หรือขายทรัพย์สินท่ีส าคญั การขยายโครงการลงทนุ การพิจารณาและอนมุตัเิข้าท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการก าหนด
นโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของกิจการบริษัทฯ เป็นต้น 
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4.3 ด าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยน าระบบงานบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบ
บญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 
และระบบจดัเก็บเอกสารท่ีท าให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั 

4.4 จดัให้มีการท างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีให้มีความ
ถกูต้อง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบบญัชีท่ีผา่นมาให้ตรงตอ่ความเป็นจริง ครบถ้วน และ
ถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

4.5 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัวิิสยัทศัน์ นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการด าเนิน
ธุรกิจ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยโดยฝ่ายบริหาร 

4.6 ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และ     
บริษัทย่อย  รวมถึงควบคมุก ากบัดแูล การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและผู้ ถือหุ้น 

4.7 ตดิตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย 

4.8 พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร และก ากบัดแูลให้มี
ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคมุเพ่ือลดผลกระทบตอ่
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

4.9 จดัให้มี และปฏิบตัติามนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตาม
หลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการปรับใช้นโยบายดงักลา่วอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เช่ือมัน่ได้ว่า
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรม 

4.10 พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้ จดัการ และคณะอนุกรรมการชุด
ตา่งๆ ท่ีแตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดนัน้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว 

4.11 พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในกรณีท่ีต าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทัง้นี ้บคุคลผู้นัน้ต้องมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการและ
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ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ 
ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

4.12 พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ และบริษัท
ย่อยได้ นอกจากนี ้ในกรณี ท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และ
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป 

4.13 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในบริษัทย่อยดงักล่าว รวมทัง้ พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการดงักล่าว และแตง่ตัง้เลขานกุาร
บริษัท 

4.14 พิจารณาและอนุมตัิธุรกรรมการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และ
การด าเนินการตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ  

4.15 พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ การเข้าท าธุรกรรม
ตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (หากมลูคา่ของธุรกรรมไมเ่ข้าขา่ยเง่ือนไขท่ีจะต้องได้รับการพิจารณาและอนมุตัิ
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น) ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4.16 ก ากับควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียของ  
บริษัทฯ และของบริษัทยอ่ย 

4.17 ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมลูท่ีเหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสีย บคุคล
ผู้ มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงตอ่เวลา 

4.18 จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบตอ่การจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน 
เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
และอนมุตั ิ

4.19 คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอยา่ง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บคุคล
ดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร  ทัง้นี ้การมอบ
อ านาจนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้บคุคลดงักลา่วสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึน้กบับริษัท หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) เว้นแตเ่ป็น การ
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อนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิไว้
แล้ว 

4.20 ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจท่ี
เหมาะสม  

4.21 เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถควบคมุดแูลการจดัการ และรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและ
บริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึง่ของบริษัทฯ และเพ่ือให้บริษัทฯ มีกลไกก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดแูล
รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯโดยให้กรณีดงัตอ่ไปนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) 

เร่ืองท่ีต้องได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
(1) การแต่งตัง้หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตาม

สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยให้กรรมการท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือหรือแต่งตัง้มีดลุย
พินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
บริหารจดัการทัว่ไปและการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ท่ีกรรมการของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เว้นแตเ่ร่ืองท่ีก าหนด
ไว้ในข้อ 4.21 นี ้
   ทัง้นี ้ กรรมการตามวรรคข้างต้นท่ีได้รับการเสนอช่ือนัน้ ต้องมีคณุสมบตั ิ บทบาท หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบ ตลอดจนไมมี่ลกัษณะขาดความนา่ไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนดลกัษณะขาดความไมน่า่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

(2) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย หรือราย 
การท่ีเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยน าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตามประกาศท่ี
เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาบงัคบั
ใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาด
ของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วแล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทด้วย 

(3) พิจารณาการจา่ยเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย 
(4) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ย 
รายการตัง้แตข้่อ (5) ถึงข้อ (11) นีเ้ป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคญั และ/หรือหากเข้าท ารายการ

จะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ก่อนท่ีจะมีการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการซึ่งบริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเร่ือง
ดงัตอ่ไปนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดรายการ
ท่ีบริษัทย่อยเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยน าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดตามประกาศของ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจ าหนา่ยไป
ซึ่งทรัพย์สิน มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
รายการดงัตอ่ไปนีคื้อ 

(5) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ท่ีมีมลูคา่เกินกวา่อ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯในการอนมุตัริายจา่ยตา่ง ๆ  รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีตอ่ผู้ ท่ีก่อความเสียหายแก่บริษัท
ยอ่ย 

(6) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(7) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนในสดัสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัมาเป็นของบริษัท

ยอ่ย 
(8) การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือ

บางสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทยอ่ย หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(9) การเชา่หรือให้เชา่ซือ้กิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือสว่นท่ีมีสาระส าคญั 
(10) การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค า้ประกนั การท านิตกิรรมผูกพนับริษัท

ยอ่ยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีบคุคลภายนอกขาดสภาพคลอ่งหรือไมส่ามารถปฏิบตัิการช าระ
หนีไ้ด้ หรือการให้ความชว่ยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บคุคลอ่ืนและมิใชธุ่รกิจปกตขิองบริษัทยอ่ย 

(11) การเลิกกิจการของบริษัทยอ่ย 
เร่ืองท่ีต้องได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เร่ืองดงัตอ่ไปนีต้้องได้รับมติอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่

สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนท่ีบริษัทย่อย
จะเข้าท ารายการ 

(12) กรณีท่ีบริษัทยอ่ยตกลงเข้าท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อยหรือรายการ
ท่ีเก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยน าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตามประกาศท่ี
เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ (แล้วแตก่รณี) มาบงัคบั
ใช้โดยอนโุลม ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาด
ของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วด้วย 

(13) การเพิ่มทนุโดยการออกหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทยอ่ยและการจดัสรรหุ้น รวมทัง้การลดทนุ
จดทะเบียนซึง่ไมเ่ป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นเดมิของผู้ ถือหุ้น อนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเทา่กบัร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้วของ
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บริษัทย่อยนัน้ หรือเป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไมว่า่ในทอดใด ๆ 
ลดลงเหลือน้อยกวา่ร้อยละ 50 ของทนุช าระแล้วของบริษัทยอ่ยนัน้ 

(14) การด าเนินการอ่ืนใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมในบริษัทยอ่ยไม่วา่ในทอดใดๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้วของบริษัทย่อย หรือ
เป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อย
กวา่ร้อยละ 50 ของทนุช าระแล้วของบริษัทยอ่ยในการเข้าท ารายการอ่ืนใด ท่ีมิใชร่ายการธุรกิจปกตขิองบริษัทยอ่ย 

(15) การเลิกกิจการของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของกิจการบริษัท
ยอ่ยท่ีเลิกนัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท โดยน าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สิน มา
บงัคบัใช้โดยอนโุลม และต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเข้าท ารายการเปรียบเทียบกบั
ขนาดของบริษัทฯ แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 4.22 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีสว่นได้เสียของตนหรือของบคุคลท่ีมี
ความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ ตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 4.23 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องร่วมกนัรับผิดตอ่บคุคลท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ใน
ความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึน้เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไปโดยแสดงข้อความท่ีเป็น
เท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัตามท่ีก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ เว้นแตก่รรมการและผู้บริหารดงักลา่วจะพิสจูน์ได้วา่โดยต าแหนง่หน้าท่ีตนไมอ่าจลว่งรู้ถึง
ความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งนัน้ 
 4.24 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของกรรมการ หรือ
ผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม ทัง้ท่ีได้มาจากการกระท าตามหน้าท่ีหรือ
ในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัตอ่บริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง
หรือผู้ อ่ืนไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมและไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 
 4.25 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยรวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องของกรรมการและ
ผู้บริหารดงักลา่วมีหน้าท่ีแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษัทฯ บริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมดงักลา่ว 
 
5. วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการ 

5.1 การเลือกตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมีความ
โปร่งใสและชดัเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวตักิารศกึษาและประสบการณ์การประกอบ
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วิชาชีพของบคุคลนัน้ ๆ รวมถึงคณุสมบตัแิละการไมมี่ลกัษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาท่ี
เพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น 

5.2 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ี
จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก สว่น
ปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่  

5.3 กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมอี่กได้ 
5.4 นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่บริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือ

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
4. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออกด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดย
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

5. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
5.5 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี

ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการของบริษัทฯ ซึง่ลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน
ทราบด้วยก็ได้ 

5.6 ในกรณีท่ีต าแหนง่กรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือก 
บคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการในคราวถดัไป 
เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่
กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
 
6. การประชุม 

6.1 การประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบงัคบั โดยต้องมี
กรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการ
ไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ท่ีประชมุ ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือก
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 
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6.2 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึง่มีหนึง่
เสียงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้า
คะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

6.3 การประชมุคณะกรรมการตามปกตใิห้จดัขึน้อย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ โดยให้ประธานกรรมการ
เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการ หรือในกรณีจ าเป็น กรรมการตัง้แต ่2 คนขึน้ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียก
ประชมุกรรมการ ในกรณีเช่นวา่นี ้ให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

6.4 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนดวนั 
เวลาและสถานท่ีในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่สถานท่ีท่ีประชมุนัน้อาจก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน
นอกเหนือไปจากท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการ
หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้ก าหนดสถานท่ีท่ีประชมุ ให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านกังาน
ใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานท่ีประชมุ 

6.5 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดั
ประชมุโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสง่มอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะ
ประชมุไปยงักรรมการ ไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตก่รณีจ าเป็นรีบดว่น เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 


