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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่ อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
1.

บทนา
คณะกรรมการบริ ษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตลอดจนกากับดูแลการบริ หารจัดการบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ เพื่อสร้ างมูลค่าให้ กบั กิจการ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ ตระหนักถึงความสาคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้ างเสริ มความเชื่อมัน่
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทังต้
้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับและมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนัน้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยฉบับนี ้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ กรรมการของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยเข้ าใจบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีตอ่ ผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย และแสดงได้ ว่าจะสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส
2.

องค์ ประกอบ
2.1
คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2.2 โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัท ฯ ต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้ หมด แต่ต้องไม่น้ อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้ องมี ความเป็ นอิส ระจากการควบคุม ของ
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้ องไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อมีส่วนได้ เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทัง้
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัตกิ รรมการอิสระตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ("ประกาศทจ. 28/2551")
2.3 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบนี ้ต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามประกาศทจ. 28/2551 อีกทังมี
้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ ฯ") ประกาศกาหนด
2.4 คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
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3.

คุณสมบัติ
3.1 กรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ดาเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ
และปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ แก่บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยได้ อย่างเต็มที่
3.2 กรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังต้
้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่ คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด โดยจะต้ องเป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการ
และผู้บริหารของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การแสดง
ชื่อบุคคลในระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริ หารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิตบิ คุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่
จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
3.4 กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริษัทฯ หรื อบริษัทย่อยทราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในสัญญาที่บริ ษัท
ฯ หรื อบริษัทย่อยทาขึ ้นไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้ อม หรื อถือหุ้น เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัทฯ หรื อบริษัทในเครื อ
3.5 กรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ ไม่เกิน 5 บริษัท ในคราวเดียวกัน
4.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการมีอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการและดาเนินกิจการของ
บริษัทฯ และของบริษัทย่อยให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้น และมีหน้ าที่ดแู ลให้
บริษัท และบริ ษัทย่อยปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวกับการห้ ามจ่ายสินบน หรื อการสนับสนุนการทุจริ ตคอรัปชัน่
4.2 จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้ องเป็ นการประชุมเต็มคณะ
เว้ นเสียแต่จะมีเหตุจาเป็ นซึง่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่ องหรื อรายการที่มีนยั สาคัญ
รายการที่มีนยั สาคัญควรรวมถึง รายการได้ มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีผลกระทบ
สาคัญต่อบริษัทฯ รายการซื ้อหรื อขายทรัพย์สินที่สาคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมตั เิ ข้ าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกาหนดระดับอานาจดาเนินการ และการกาหนด
นโยบายการบริ หารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัทฯ เป็ นต้ น
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4.3 ดาเนินการให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยนาระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทาให้ สามารถตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลได้ ในภายหลัง
4.4 จัดให้ มีการทางบการเงินของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้ มีความ
ถูกต้ อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบบัญชีที่ผา่ นมาให้ ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้ วน และ
ถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4.5 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั วิ ิสยั ทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาเนิน
ธุรกิจ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยฝ่ ายบริ หาร
4.6 ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนิ น ธุ รกิ จ งบประมาณของบริ ษั ท ฯ และ
บริ ษัทย่อย รวมถึงควบคุมกากับดูแล การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้น
4.7 ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตาม
แผนการดาเนินงานและงบประมาณของบริ ษัทฯ และของบริษัทย่อย
4.8 พิจารณากาหนดนโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร และกากับดูแลให้ มี
ระบบหรื อกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
4.9 จัดให้ มี และปฏิบตั ติ ามนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยตาม
หลักธรรมาภิบาลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการปรับใช้ นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่า
บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกกลุม่ ด้ วยความเป็ นธรรม
4.10 พิจารณากาหนดโครงสร้ างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขต
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ที่แต่งตัง้
ทัง้ นี ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ที่กาหนดนัน้ ต้ องไม่มี ลักษณะเป็ นการมอบ
อานาจหรื อ มอบอานาจช่วงที่ ทาให้ คณะกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร กรรมการผู้จัดการ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ งมีส่วนได้ เสียหรื อมี
ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ อื่น ใด กับ บริ ษั ท ฯ หรื อบริ ษั ท ย่อ ย ยกเว้ น เป็ นการอนุมัติรายการที่ เป็ น ไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
4.11 พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย ในกรณีที่ตาแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทังนี
้ ้ บุคคลผู้นนต้
ั ้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการและ
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ต้ องไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามที่พระราชบัญ ญัติบริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
พระราชบัญ ญั ติห ลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติม ) รวมถึ งประกาศ
ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
4.12 พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่ อ ยได้ นอกจากนี ้ ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
4.13 พิจารณาแต่งตังกรรมการของบริ
้
ษัท ฯ และบริ ษัทย่อยโดยสอดคล้ องกับสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในบริ ษัทย่อยดังกล่าว รวมทัง้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว และแต่งตังเลขานุ
้
การ
บริษัท
4.14 พิจารณาและอนุมตั ิธุรกรรมการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และ
การดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ
4.15 พิจารณาและ/หรื อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อ การเข้ าทาธุรกรรม
ต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้ าข่ายเงื่อนไขที่จะต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้ สอดคล้ อง และเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4.16 กากับควบคุม และป้องกันมิ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้มี ส่วนได้ เสี ยของ
บริษัทฯ และของบริษัทย่อย
4.17 ดาเนินการให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย บุคคล
ผู้มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
4.18 จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิ
4.19 คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุม ของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บคุ คล
ดัง กล่ า วมี อ านาจตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขการมอบอานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทังนี
้ ้ การมอบ
อานาจนัน้ ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ ตนหรื อบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ ง มี ส่วนได้ เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ใน
ลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ ้นกับบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง) เว้ นแต่เป็ น การ
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อนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้
แล้ ว
4.20 ขอความเห็นทางวิช าชีพ จากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็ นเพื่ อประกอบการตัดสินใจที่
เหมาะสม
4.21 เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและ
บริษัทร่วมได้ เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึง่ ของบริษัทฯ และเพื่อให้ บริษัทฯ มีกลไกกากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วม
ทังทางตรงและทางอ้
้
อม รวมทังมี
้ มาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วม เพื่อดูแล
รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษัทฯโดยให้ กรณีดงั ต่อไปนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (แล้ วแต่กรณี)
เรื่ องที่ต้องได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
(1) การแต่งตังหรื
้ อเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมอย่างน้ อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม โดยให้ กรรมการที่บริ ษัท ฯ เสนอชื่อหรื อแต่งตังมี
้ ดลุ ย
พินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมในเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการทัว่ ไปและการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมได้ ตามแต่ที่กรรมการของบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท ฯ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม เว้ นแต่เรื่ องที่กาหนด
ไว้ ในข้ อ 4.21 นี ้
ทังนี
้ ้ กรรมการตามวรรคข้ างต้ นที่ได้ รับการเสนอชื่อนัน้ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ บทบาท หน้ าที่
และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้ วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการกาหนดลักษณะขาดความไม่นา่ ไว้ วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริ ษัทฯ
(2) กรณี ที่บริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการกับบุ คคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย หรื อราย
การที่เกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทย่อย โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ตามประกาศที่
เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับ
ใช้ โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาด
ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวแล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทด้ วย
(3) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
(4) การแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทย่อย
รายการตังแต่
้ ข้อ (5) ถึงข้ อ (11) นี ้เป็ นรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และ/หรื อหากเข้ าทารายการ
จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย ก่อนที่จะมีการประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัทย่อย กรรมการซึ่งบริ ษัท ฯ แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในบริ ษัทย่อยจะออกเสี ยงในเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ก่อน ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดรายการ
ที่ บ ริ ษั ท ย่อยเข้ าท ารายการเปรี ยบเที ยบกับ ขนาดของบริ ษั ท ฯ โดยน าหลัก เกณฑ์ ที่ กาหนดตามประกาศของ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้ โดยอนุโลม แล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ซึ่ง
รายการดังต่อไปนี ้คือ
(5) การโอนหรื อสละสิทธิประโยชน์ที่มีมลู ค่าเกินกว่าอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ หาร
ของบริษัทฯในการอนุมตั ริ ายจ่ายต่าง ๆ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรี ยกร้ องที่มีตอ่ ผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริ ษัท
ย่อย
(6) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัทย่อยทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(7) การซื ้อหรื อการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดส่วนที่เป็ นสาระสาคัญมาเป็ นของบริ ษัท
ย่อย
(8) การเข้ าทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัทย่อยทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(9) การเช่าหรื อให้ เช่าซื ้อกิจการหรื อทรัพย์สินของบริษัทย่อยทังหมดหรื
้
อส่วนที่มีสาระสาคัญ
(10) การกู้ยืมเงิน การให้ ก้ ยู ืมเงิน การให้ สินเชื่อ การค ้าประกัน การทานิตกิ รรมผูกพันบริ ษัท
ย่อยให้ ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ ้น ในกรณีที่บคุ คลภายนอกขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิการชาระ
หนี ้ได้ หรื อการให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บคุ คลอื่นและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(11) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
เรื่ องที่ต้องได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เรื่ องดังต่อไปนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่บริษัทย่อย
จะเข้ าทารายการ
(12) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทย่อยหรื อรายการ
ที่เกี่ ยวกับการได้ ม าหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพ ย์ ของบริ ษัทย่อย โดยนาหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ตามประกาศที่
เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้ วแต่กรณี) มาบังคับ
ใช้ โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริ ษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับขนาด
ของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว แล้ วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวด้ วย
(13) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทังการลดทุ
้
น
จดทะเบียนซึง่ ไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น อันจะเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อมของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อยไม่วา่ ในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของ
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บริษัทย่อยนัน้ หรื อเป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมในบริษัทย่อยไม่วา่ ในทอดใด ๆ
ลดลงเหลือน้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของทุนชาระแล้ วของบริษัทย่อยนัน้
(14) การด าเนิ น การอื่ น ใดอันจะเป็ น ผลให้ สัด ส่วนการถื อหุ้น ของบริ ษั ท ฯ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อมในบริษัทย่อยไม่วา่ ในทอดใดๆ ลดลงมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทย่อย หรื อ
เป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมในบริ ษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้ อย
กว่าร้ อยละ 50 ของทุนชาระแล้ วของบริษัทย่อยในการเข้ าทารายการอื่นใด ที่มิใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
(15) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของกิจการบริ ษัท
ย่อยที่เลิกนันเปรี
้ ยบเทียบกับขนาดของบริ ษัท โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน มา
บังคับใช้ โดยอนุโลม และต้ องเป็ นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับ
ขนาดของบริ ษัทฯ แล้ วอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับการพิจารณาอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ
4.22 กรรมการและผู้บริหารต้ องรายงานให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงการมีสว่ นได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย ทังนี
้ ้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4.23 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้ องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ใน
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ ้นเนื่องจากการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชาชนทัว่ ไปโดยแสดงข้ อความที่เป็ น
เท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้ อความจริงที่ควรบอกให้ แจ้ งในสาระสาคัญตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เว้ นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสจู น์ได้ วา่ โดยตาแหน่งหน้ าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึง
ความแท้ จริงของข้ อมูลหรื อการขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งนัน้
4.24 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ หรื อ
ผู้บริหารใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม ทังที
้ ่ได้ มาจากการกระทาตามหน้ าที่หรื อ
ในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษัทฯ บริษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเอง
หรื อผู้อื่นไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมและไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
4.25 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และของบริ ษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกรรมการและ
ผู้บริหารดังกล่าวมีหน้ าที่แจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษัทฯ บริษัทย่อยหรื อ
บริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ บริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมดังกล่าว
5.

วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการ
5.1 การเลือกตังกรรมการให้
้
เป็ นไปตามข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้จะต้ องมีความ
โปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ
โดยต้ องพิจารณาประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์การประกอบ
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วิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ รวมถึงคุณสมบัตแิ ละการไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่
เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
5.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
5.3 กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
5.4 นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าบริ ษัทมหาชนจากัด
และ/หรื อ
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
5.5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการของบริษัทฯ ซึง่ ลาออก จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนบริษัทมหาชน
ทราบด้ วยก็ได้
5.6 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ กรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด
และ
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป
เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่ง
กรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
6.

การประชุม
6.1 การประชุมคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้ อบังคับ โดยต้ องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ ร องประธานกรรมการเป็ นประธาน
ที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
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6.2 การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ ถือเสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึง่ มีหนึง่
เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
6.3 การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้ จดั ขึ ้นอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้ ประธานกรรมการ
เป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ หรื อในกรณีจาเป็ น กรรมการตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป อาจร้ องขอให้ ประธานกรรมการเรี ยก
ประชุมกรรมการ ในกรณีเช่นว่านี ้ ให้ ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
6.4 ให้ ประธานกรรมการ
หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กาหนดวัน
เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนดเป็ นอย่างอื่น
นอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ หรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการ
หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้ กาหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงาน
ใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นสถานที่ประชุม
6.5 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อส่งมอบให้ แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะ
ประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีจาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
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