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1. คานิยาม
“ บริ ษทั ฯ ” หมำยควำมว่ำ บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
“ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำร บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
“ คณะกรรมกำรบริ หำร ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
“ กรรมกำรบริ ษทั ฯ ” หมำยควำมว่ำ กรรมกำร บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)
“ กรรมกำรบริ หำร ” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จำกัด (มหำชน)

2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรเพื่อช่ วยดูแลบริ หำรจัดกำรและควบคุมกำรดำเนิ น
กิจกำรของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับทิศทำง นโยบำย และกลยุทธ์ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จตำมที่คณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำจะสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนกำรลงทุนและประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ได้

3. องค์ ประกอบ
3.1 คณะกรรมกำรบริ หำรประกอบด้วย กรรมกำรบริ หำรจำนวนอย่ำงน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
3.2 ประธำนกรรมกำรบริ หำร ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธำนกรรมกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร เพื่อให้มีกำรแบ่งแยกบทบำทอย่ำงชัดเจนและมีกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรดำเนินงำน
3.3 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ หำรโดยตำแหน่ง
3.4 เลขำนุกำรบริ ษทั ฯ ทำหน้ำที่เป็ นเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริ หำร เว้นแต่คณะกรรมกำรบริ หำรจะ
มอบหมำยเป็ นอย่ำงอื่น

4. คุณสมบัติ
4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด และกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง
4.2 เป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
4.3 มีควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ และมีเวลำเพียงพอที่จะทุ่มเทในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่และมีประสิ ทธิ ภำพ
4.4 กรรมกำรบริ หำรไม่สำมำรถประกอบกิ จกำร เข้ำเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อเข้ำเป็ นกรรมกำรในนิ ติบุคคล
อื่นที่มีสภำพอย่ำงเดี ยวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิ จกำรของบริ ษทั ฯ ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์
ของตนหรื อ ประโยชน์ ข องบุ ค คลอื่ น เว้น แต่ จะแจ้งให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ หรื อ
คณะกรรมกำรบริ หำรรับทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี )
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5. การแต่ งตั้ง และการพ้นจากตาแหน่ ง
5.1 การแต่ งตั้ง
1) ตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ หำรต้องได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
2) คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ เป็ นผู ้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรบริ ห ำรชุ ด แรก ส ำหรั บ กำรแต่ ง ตั้ง
กรรมกำรบริ หำรครั้งต่อๆ ไปให้แต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร
5.2 การพ้นจากตาแหน่ ง
1) กรรมกำรบริ หำรพ้นตำแหน่งเมื่อ
1.1) ตำย
1.2) ลำออก
1.3) ขำดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด
1.4) คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ลงมติให้ออก
2) กรรมกำรบริ หำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริ ษทั ฯ
กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำออกไปถึงบริ ษทั ฯ

6. อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
6.1 คณะกรรมการบริหาร
1) ปฏิบตั ิหน้ำที่ภำยในขอบเขตของกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
มติคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty) ควำม
ระมัดระวัง (Duty of Care) มีควำมรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2) ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่ำยจัดกำรเกี่ ยวกับทิศทำงกลยุทธ์ โครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำน แผนธุ รกิ จ
และงบประมำณประจำปี ของบริ ษทั ฯ ก่ อนที่ จะเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ
3) บริ หำรธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบำย
ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และเป็ นไปตำมกฎหมำย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ และหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
4) กำกับและติ ดตำมผลกำรดำเนิ นงำนและฐำนะกำรเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่ม และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ รับทรำบเป็ นประจำ
5) พิจำรณำและให้ควำมเห็ นแก่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของ
บริ ษทั ฯ
6) พิ จำรณำสอบทำนและอนุ ม ตั ิ รำยกำรเกี่ ยวกับ กำรลงทุ นและกำรได้มำและจำหน่ ำยไปซึ่ ง
ทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท
7) กำกับดูแลและบริ หำรเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่ผถู ้ ือหุ น้
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8) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบต่อเรื่ องที่ตอ้ งผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ยกเว้น
ในกิ จกรรมใดๆ ที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ ได้ม อบหมำยให้ค ณะกรรมกำรชุ ดย่อยอื่ นเป็ น
ผูด้ ำเนินกำรไว้แล้ว
9) คณะกรรมกำรบริ หำรอำจว่ำจ้ำงที่ปรึ กษำหรื อบุคคลที่มีควำมเป็ นอิสระเพื่อให้ควำมเห็นหรื อ
คำแนะนำได้ตำมควำมจำเป็ น
10) รำยงำนผลกำรปฏิ บ ตั ิ งำนที่ ส ำคัญให้ค ณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ รั บ ทรำบเป็ นประจำ รวมทั้ง
ประเด็นสำคัญต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ควรได้รับทรำบ
11) ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเองเป็ นประจำทุกปี
12) เมื่อตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรว่ำงลง ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ยังไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้คณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผูพ้ ิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมในกำรดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
พิจำรณำแต่งตั้ง รวมถึ งทบทวนแผนกำรสื บทอดตำแหน่ ง พร้ อมทั้งรำยชื่ อผูท้ ี่ อยู่ในเกณฑ์
เหมำะสมที่จะได้รับกำรพิจำรณำสื บทอดตำแหน่ง
13) ด ำเนิ น กำรอื่ น ใดตำมอ ำนำจและควำมรั บ ผิ ด ชอบ หรื อ ตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ
มอบหมำย
6.2 ประธานกรรมการบริหาร
1) มีอำนำจดำเนินกำร และดูแลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริ หำร
ภำยใต้ข อบเขตของกฎหมำย วัต ถุ ป ระสงค์ และข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) กรณี ที่ บ ริ ษัท ฯ ยัง ไม่ มี ค ณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน ให้ ป ระธำน
กรรมกำรบริ หำรเป็ นผูป้ ระเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมให้แก่
ประธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำร เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ พิ จำรณำค่ ำ ตอบแทนที่
เหมำะสมต่อไป
3) ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรมอบหมำย
6.3 ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรของบริ ษทั ฯ ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ให้ทำหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรดำเนินธุ รกิจตำมปกติของบริ ษทั ฯ โดยบริ หำรงำนตำมแผนและงบประมำณที่ได้รับอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ อย่ำงเคร่ งครัด ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และรักษำผลประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อ
หุ น้ ไม่ทำกำรใดที่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขดั แย้งกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรมีดงั นี้
1) จัดท ำและเสนอแผนธุ รกิ จ และกลยุท ธ์ ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อให้ค ณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ พิจำรณำอนุมตั ิ
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2) จัดหำข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมของบริ ษทั ฯ ให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ รวมถึ งข้อมูลอื่นที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้องกำร
3) บริ หำรงำนของบริ ษทั ฯ ตำมแผนธุ รกิจและกลยุทธ์ในกำรดำเนิ นธุ รกิจตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
อนุมตั ิ
4) จัดโครงสร้ำงและบริ หำรจัดกำรองค์กรตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ให้คำแนะนำ
5) บริ หำรทรัพยำกรบุคคล กำรเงินและกำรบริ หำรเงิน กำรทำธุ รกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน
ในกำรเปิ ดบัญชี กูย้ ืม จำนำ จำนอง ค้ ำประกัน และกำรอื่น กำรบริ หำรงำนทัว่ ไป กำรซื้ อขำยและ
จดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน กำรดำเนินกำรโครงกำรที่ได้รับอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และ
รำยกำรอื่นใดตำมวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิ นกิ จกำรของบริ ษทั ฯ และเป็ นไปตำม
ขอบเขตอำนำจที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
6) สรรหำผูบ้ ริ หำรระดับ สู งโดยพิ จำรณำคัดเลื อกบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติเหมำะสมกับ ตำแหน่ งและ
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ รวมถึ งมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ หำรเพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง
7) ปรับวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษทั ฯ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
8) ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
9) มอบอำนำจช่ วง และ/หรื อ มอบหมำยให้ บุ ค คลอื่ น ปฏิ บ ัติง ำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยอยู่ใ น
ขอบเขตที่เป็ นไปตำมระเบียบข้อกำหนด หรื อคำสั่งที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ฯ ได้
กำหนดไว้
10) จัดท ำและเสนอรำยงำนกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่ สำคัญ
อย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกำรจัดทำรำยงำนเรื่ องอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้องกำร
11) เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ในกำรติดต่อกับบุคคลภำยนอก
12) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรอำจไปดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริ ษทั อื่นได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นอุปสรรค
ต่ อกำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำที่ ป ระธำนเจ้ำ หน้ ำที่ บ ริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯ และกิ จ กำรนั้น ต้อ งไม่ เป็ นธุ รกิ จ
ประเภทเดี ยวกัน หรื อเป็ นกำรแข่งขันกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และจะต้องได้รับควำมเห็ นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ก่อนไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั อื่น

7. การประชุม
7.1 คณะกรรมกำรบริ หำรต้องประชุ มอย่ำงน้อยเดื อนละ 1 ครั้ง และอำจจัดให้มีกำรประชุ มเพิ่มเติ ม
ตำมที่ประธำนกรรมกำรบริ หำรเห็นสมควร
7.2 ประธำนกรรมกำรบริ หำรอำจเรี ยกประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นกรณี พิเศษได้หำกเห็ นว่ำ
จำเป็ นหรื อ มี กำรร้ องขอจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร หรื อ ประธำนกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ เมื่ อมี
ระเบียบวำระจำเป็ นที่ตอ้ งหำรื อร่ วมกัน
7.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร ต้องมีกรรมกำรบริ หำรเข้ำร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งของ
จำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
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