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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด และบริษัทย่อย 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
 

1. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารขึน้ชดุหนึง่ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการและ
ผู้บริหารจ านวนหนึง่ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม เพ่ือท าหน้าท่ีบริหารจดัการและควบคมุกิจการของบริษัทฯ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กฎบตัรฉบบันีท้ าขึน้เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมีความเข้าใจ
บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบตัรนีเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
 

2. องค์ประกอบ 
2.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน  
2.2 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารอีกคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการบริหารก็ได้ 

 
3. คุณสมบัติ 

3.1 กรรมการบริหารต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี มีความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลา
เพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัหิน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ อยา่งเตม็ท่ี 
3.2 กรรมการบริหารต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัท
มหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ต้องไมมี่ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความ
ไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 
3.3 กรรมการบริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสียในสญัญาท่ีบริษัทฯ ท า
ขึน้ไมว่า่โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

 
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานตามปกตธิุระ  และงานบริหารของบริษัทฯ กลัน่กรองและก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ 
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารตา่ง ๆ ของบริษัทฯ การก าหนดหลกัเกณฑ์
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ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 
พิจารณาและอนมุตัแิละ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจและติดตามผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ตามนโยบายท่ีก าหนด โดยสรุป คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
4.1 น าเสนอเปา้หมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี
ของบริษัทฯ การขยายกิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ตลอดจน
พิจารณาและกลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
4.2 ควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตดิตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน เปา้หมายท่ีก าหนดไว้ และงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 
4.3 พิจารณาอนมุตักิารด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกตธิุรกิจตลอดจนการด าเนินงานท่ีเป็นรายการ
สนบัสนนุธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ ซึง่มีเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป  ในวงเงินไมเ่กินงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมตอินมุตัใินหลกัการไว้แล้ว ทัง้นี ้ ภายใต้
บงัคบัของหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการได้มาจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ 
รวมตลอดจนตารางก าหนดอ านาจอนมุตั ิ(Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 
4.4 พิจารณาผลก าไรและขาดทนุของบริษัทฯ และการเสนอจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
4.5 พิจารณาการเสนอจา่ยเงินปันผลประจ าปีเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิก่อนน าเสนอตอ่ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
4.6 มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนใดหนึง่คนหรือหลายคนปฏิบตักิารอยา่งหนึง่อยา่งใด โดย
อยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่ว มีอ านาจ
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึง่
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบคุคลท่ีได้รับมอบอ านาจหรือการมอบ
อ านาจนัน้ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ทัง้นี ้ การมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไมมี่
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจชว่งท่ีท าให้ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนมุตัริายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องก าหนด) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริหารไมมี่อ านาจอนมุตักิารด าเนินการใน
เร่ืองดงักลา่ว โดยเร่ืองดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
(แล้วแตก่รณี) เพ่ืออนมุตัิตอ่ไป ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไข
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การค้าปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

4.7 ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 
5. วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการบริหาร 

5.1 กรรมการบริหารจะพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่บริษัทมหาชนจ ากดั และ /หรือ
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
4) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้ออก 
5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

5.2 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ย่ืนใบลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่บริษัทฯ 
การลาออกให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

 
6. การประชุม 

6.1 การประชมุคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวน
กรรมการบริหารทัง้หมดจงึเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไม่
สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหารให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธานท่ี
ประชมุ ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการบริหาร หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ให้กรรมการบริหารซึง่มา
ประชมุเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 
6.2 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริหารคน
หนึง่มีหนึง่เสียงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการบริหารซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไมมี่สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียง
ชีข้าด  
6.3 การประชมุคณะกรรมการบริหารจะจดัให้มีหรือเรียกประชมุได้ตามท่ีเห็นสมควร แตก่ารประชมุ
ตามปกติต้องจดัขึน้อยา่งน้อยเดือนละหนึง่ครัง้ เว้นแตมี่เหตจุ าเป็นไมส่ามารถประชมุได้ โดยให้ประธาน
กรรมการบริหารเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริหาร หรือในกรณีจ าเป็น ถ้ากรรมการตัง้แต ่ 2 คนขึน้
ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการบริหารเรียกประชมุคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร
ก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 
6.4 ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหารท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร
เป็นผู้ก าหนดวนั เวลาและสถานท่ีในการประชมุคณะกรรมการบริหารซึง่สถานท่ีท่ีประชมุนัน้อาจก าหนด
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เป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ก็ได้ หากประธาน
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร มิได้ก าหนดสถานท่ี 
ๆ ประชมุให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานท่ีประชมุ 
6.5 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่
หนงัสือนดัประชมุและเอกสารอ่ืนใดท่ีจ าเป็นตอ่การประชมุและการลงมตขิองกรรมการบริหารโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสง่มอบให้แก่กรรมการบริหารโดยตรง โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะ
ประชมุไปยงักรรมการบริหาร ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตก่รณีจ าเป็นรีบดว่น เพ่ือรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 

7. อ านาจด าเนินการ 
7.1 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร เพ่ือชว่ยเหลือการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 
7.2  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือ
เห็นวา่จ าเป็นด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ ซึง่การด าเนินการวา่จ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบตัขิองบริษัทฯ 
7.3  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจเรียกขอข้อมลูจากหนว่ยงานตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เพ่ือประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิในเร่ืองตา่งๆ ได้ 
7.4 คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนมุตักิารเปิดและปิดบญัชีธนาคารและสถาบนัทางการเงินตา่ง ๆ 
และการใช้บริการทางการเงินตา่ง ๆ และมีอ านาจอนมุตัวิงเงินสินเช่ือจ านวนไมเ่กิน 1,000 ล้านบาทตอ่
ครัง้  ทัง้นีต้้องเป็นการอนมุตัิเพ่ือการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกตหิรือท่ีเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกตขิอง
บริษัทฯ และต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารทกุครัง้ท่ีมีการอนมุตัิดงักลา่ว 

 
8.1 การรายงาน 

8.1 คณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการชดุย่อยท่ีแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ชว่ย
ศกึษาและกลัน่กรองงาน ดงันัน้ คณะกรรมการบริหารจงึมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบตัิ
หน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า  

 
 


