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1. คํานิยาม
“ บริษัทฯ ” หมายความวา บริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน)
“ คณะกรรมการ ” หมายความวา คณะกรรมการ บริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน)
“ กรรมการ ” หมายความวา กรรมการ บริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค

คณะกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุน จึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ
ในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางผลตอบแทนการลงทุนและประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน รวมทั้งมีหนาที่สําคัญ
ในการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของฝายจัดการเพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบายและกล
ยุทธที่กําหนดไว นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีอํานาจและความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน

3. องคประกอบ

3.1 คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวนอยางนอย 5 คน โดยตองประกอบดวยกรรมการ
อิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน และกรรมการไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
3.2 มี ค วามหลากหลายในโครงสร า ง (Board Diversity) ทั้ ง ในด า นเพศ ความเชี่ ย วชาญ ความรู
ความสามารถ และประสบการณในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
3.3 คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกตั้งรองประธาน
กรรมการ และตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได โดยรองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ และตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
3.4 ประธานกรรมการ ตองไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจาหนาที่
บริหาร เพื่อใหมีการแบงแยกบทบาทอยางชัดเจนและมีการถวงดุลอํานาจในการดําเนินงาน
3.5 ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการโดยตําแหนง

4. คุณสมบัติ

4.1 กรรมการ
1) กรรมการบริ ษั ท ฯ ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ และไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ไดรับการ
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ไว ว างใจให บ ริ ห ารกิ จ การที่ ม หาชนเป น ผูถื อ หุ น ตามประกาศของคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2) มีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณในการทํางานที่เปนประโยชนตอธุรกิจของ
บริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาไดอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ ซึ่งจะ
พิจารณาโดยไมจํากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และความสามารถเฉพาะดานอืน่ ๆ
3) มีภาวะผูนํา และสามารถควบคุมการดําเนินการของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
4) ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมเกิน
5 แหง (นับรวมกรณีที่ไดรับอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ดวย)
4.2 กรรมการอิส ระ นอกเหนื อจากคุณสมบัติตามขอ 4.1 ข า งต น กรรมการอิ ส ระต องมีคุ ณสมบัติ
ครบถวนตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ดังนี้
1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวม
การถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัท
ยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
3) ไม เป นบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั นธท างสายโลหิ ต หรือโดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน
กรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรื อ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ ในลั ก ษณะที่ อ าจเป น การขั ด ขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ
หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การให
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5)

6)

7)
8)

9)

สินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษทั ฯ
หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มี ตัวตน
สุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณ
ภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
หุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือ
หุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวม
บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัทฯ

5. การแตงตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง
5.1 การแตงตั้ง
1) การแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และระเบียบที่
เกี่ยวของ โดยจะตองดําเนินการดวยความโปรงใสและชัดเจน
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2) กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการโดย
มติการแตงตั้งกรรมการตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
3) กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเนื่องจากเหตุ อื่นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหนง
กรรมการ ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของ
กรรมการที่พนจากตําแหนง จะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะ
อยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการ
แตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
5.2 วาระการปฏิบัติงาน
1) กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และสามารถไดรับเลือกกลับเขามา
เปนกรรมการใหมได
2) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน
1 ใน 3 โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให
จับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก
จากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้น อาจไดรับการพิจารณาเลือกตั้งใหเปน
กรรมการบริษทั ฯ ตอไปได
4) กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงไมเกิน 3 วาระติดตอกัน
5.3 การพนจากตําแหนง
1) นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการอาจพนตําแหนงเมื่อ
1.1) ตาย
1.2) ลาออก
1.3) ขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามกฎหมายว า ด ว ยบริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
1.4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
1.5) ศาลมีคําสั่งใหออก
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2) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากัดทราบดวยก็ได
3) ในกรณี ที่ ก รรมการพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ ให ค ณะกรรมการที่ พ น จากตํ า แหน ง ยั ง คง
รั ก ษาการในตํ า แหน ง เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ต อ ไปเพี ย งเท า ที่ จํ า เป น จนกว า
คณะกรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่นในกรณีที่คณะกรรมการ
พนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล
คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหมภายใน 1 เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไม
นอยกวา 14 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอย
กวา 3 วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน
4) ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได
ด วยคะแนนเสี ย งไม น อยกว า 3/4 ของจํ า นวนผู ถื อ หุ นซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
6.1 คณะกรรมการ
1) ปฏิบัติหนาที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) ความ
ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดย
คํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
2) กําหนด วัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน กลยุทธ แผนงานและงบประมาณประจําป พรอม
ทั้งพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน ภารกิจ หรือกลยุทธของบริษัทฯ เปนประจําทุกป
3) ติดตามผลการดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงาน
เป นไปตามเป า หมายที่กํ าหนด และสามารถจั ดการอุ ป สรรคป ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ นได อยาง
ทันเวลา
4) กําหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ภายใตบังคับ
ของกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ
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5) พิจารณาอนุมัติรายการที่สําคัญตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมาย
และขอบังคับของบริษัทฯ กําหนด รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนที่มีวงเงินสูงกวา
1,000 ลานบาท
6) พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย อ ยต า งๆ รวมทั้ ง มี อํ า นาจในการแต ง ตั้ ง ประธาน
คณะกรรมการชุดยอยและประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจําเปน โดยมีการติดตามผล
การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดยอยและคณะกรรมการบริหารอยางสม่ําเสมอ
7) พิจารณาแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
กรณีที่ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารวางลง
8) กรรมการที่เปนอิสระควรใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ การ
บริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการและการกําหนดมาตรฐานในการดําเนิ น
ธุรกิจ รวมทั้งพร อมที่จะคั ดค า นการกระทํา ของฝายจั ดการหรือกรรมการอื่น ในกรณี ที่ มี
ความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย
9) จั ด ให มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ต อ ผู ถื อ หุ น และผู มี ส วนได เ สี ยทุ ก กลุ ม อย า งถู ก ต อ ง ครบถ ว น
โปรงใส เชื่อถือได ทันเวลา และเทาเทียมกัน
10) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งมีการดูแล
ใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
11) จัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน
ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่สําคัญได
12) จั ด ให มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ช ว ยดู แ ลกิ จ กรรมต า งๆ ของคณะกรรมการและช ว ยให
คณะกรรมการและบริษทั ฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
13) จัดใหมีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน เพื่อเปนมาตรฐานแนวทาง
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
14) จัดใหมีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนใหมีการสื่อสารไปสู
ทุกคนในบริษัทฯ ใหไดรับทราบยึดถือปฏิบัติอยางจริงจัง
15) จัดใหมีกระบวนการที่ชัดเจนและโปรงใสเกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน
16) จัดใหมีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
เมือ่ พบหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตองดําเนินการปรับปรุงแกไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
17) จัดใหมีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ
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18) จัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สําคัญตางๆ ใหเปนปจจุบันและ
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจอยางสม่ําเสมอ
19) จัดใหมีการทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ใหสอดคลองกับสภาวะการณ
20) สามารถแสวงหาความเห็ นทางวิ ช าชี พ เกี่ย วกั บ การดํ า เนิ นธุ รกิ จด วยการวา จ า งที่ ป รึ ก ษา
ภายนอกดวยคาใชจายของบริษัทฯ
21) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผูถือหุนมอบหมาย
22) กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มี อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบขององค ค ณะ (Collective
Decision) ได
6.2 ประธานกรรมการ
1) เป น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการ และเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดย
มอบหมายใหเลขานุการบริษัทสงหนังสือนัดประชุมไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อให
กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอยางถูกตองในเรื่องตางๆ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2) มีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร
3) ควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาใหเพียงพอที่ฝายจัดการจะนําเสนอขอมูล
สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ควบคุม
ประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
4) สนั บ สนุ นให ก รรมการบริ ษัท ฯ เขา รวมประชุม ผูถือหุน และทํา หนา ที่เปนประธานในที่
ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ และตอบขอซักถามของผูถอื หุน
5) มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ตามกฎหมาย พร อ มทั้ ง เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า ง
คณะกรรมการและฝายบริหาร
6) สื่อสารขอมูลสําคัญตางๆ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรบั ทราบ

7. การประชุม

7.1 กําหนดใหมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความ
จําเปน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดวันประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป เพื่อใหมั่นใจวา
กรรมการทุกทานจะสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน
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7.2 กรรมการอยางนอย 2 คนขึ้นไปมีสิทธิรองขอใหเรียกประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู ที่
ไดรับมอบหมายจะตองกําหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ
7.3 ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตองมีก รรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทําหนาที่เปนประธานใน
การประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม
7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถือเสียงขางมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน และถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีก
หนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนั้น
7.5 เลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไป
ยังกรรมการทุกคนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึ ก ษา
ขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของ
บริษัทฯ จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
7.6 ในการประชุมทุกครั้งประธานที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็น
และซั ก ถามได อย า งเต็ ม ที่ สนั บ สนุนใหผูบ ริหารระดับ สูง หรือ ฝา ยจั ดการที่เกี่ย วข องเข า ร ว ม
ประชุ ม เพื่ อให ข อมูล และชี้ แจงรายละเอีย ดในประเด็นที่เกี่ยวของ และควบคุ มการประชุมให
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและกระชับภายในเวลาที่กําหนดไว
7.7 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารตองประชุมรวมกันโดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหารและฝายจัดการเขา
รวม อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับหนาที่ความ
รับผิดชอบ
7.8 เลขานุการบริษัทมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จภายใน 14 วันนับจากที่วันประชุม
และเสนอใหกรรมการทุกทานพิจารณา โดยจะมีการบันทึกรายละเอียดที่นําเสนอ รวมทั้งความเห็น
ที่ประชุม และมติที่ประชุมไวอยางครบถวน และชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมและ
เอกสารประกอบอยางเปนระบบ

8. การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตองรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดทํารายงานทางการเงิน
โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบในแบบแสดงขอมูลประจําป (แบบ
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56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดอยางนอยตามที่กฎหมาย ระเบียบ
หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกําหนด

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
9.1 คณะกรรมการตองประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป โดยแบงเปน 2 รูปแบบ ดังนี้
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย (รายคณะ)
2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
9.2 เลขานุการบริษัทฯ เปนผูจัดสงแบบประเมินที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ใหกรรมการทุกคนดําเนินการประเมินทุกสิ้นป และนํามาประมวลผลและ
จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อใชประกอบการพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนกรรมการในแตละป และรายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
รับทราบ รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาตอไป และ ใหเปดเผยผลการประเมินดังกลาวใน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)

10. คาตอบแทน
10.1 บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนด
กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรือ ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผูถือ
หุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนที่แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และ จะกําหนดไว
เปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นให
ไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
ความในวรรคก อนไมก ระทบกระเทื อนสิ ทธิ ข องพนั กงานและลูก จา งของบริ ษัท ฯ ซึ่งได รับ
เลือกตั้งเปนกรรมการ ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงาน
หรือลูกจางของบริษัทฯ
การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะตองไมขัดแยงกับการดํารงคุณสมบัติของ
กรรมการที่เปนอิสระตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะกําหนด
10.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาอั ตราคา ตอบแทนที่ เหมาะสม
สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ กอนที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
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