บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 (สาหรับวาระที่ 5)

คุณสมบัตขิ องกรรมการ (Qualification of Directors)
หลักการ คณะกรรมการควรประกอบด้ วยบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลายทังเพศ
้ อายุ มีความรู้และประสบการณ์ในด้ านต่างๆ
เช่น การเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริ หารธุรกิจ การตลาด การบริ การ การท่องเที่ยว กฎหมาย และอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
เพื่อให้ สามารถกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ทางธุร กิจ ตลอดจนอนุมตั ิแผนยุทธศาสตร์ และการดาเนินงาน ทาหน้ าที่กากับ
ดูแลและตรวจสอบการทางานของฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนให้ มีการบริ หารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ( Good
Corporate Governance) โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี ้
1. กรรมการอิสระ (Independent Director) กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร (Non-Executive Director) และผู้บริ หารที่
ดารงตาแหน่งกรรมการ (Executive Directors) โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
2. ประธานกรรมการบริ ษั ท และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระโดยกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คนต้ องมีความรู้ทางด้ านบัญชีและการเงิน
คุณสมบัตทิ ่ ัวไป
1. อายุไม่เกิน 75 ปี บริบรู ณ์
2. เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็ นมืออาชีพ และมีจริยธรรม
3. เข้ าใจบทบาทหน้ าที่ และทาหน้ าที่ของตน (Practices) แทนผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยสุจริ ตอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมัน่ ที่
จะสร้ างมูลค่าสูงสุดให้ กิจการและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. มีเวลาที่เพียงพอในการทาหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ควรมีการประเมินตนเอง และแจ้ งต่อคณะกรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรื อมีเหตุการณ์ ที่ทาให้ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วาระในการดารงตาแหน่ ง
1. วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ และผู้บริ หารที่ดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ และคณะกรรมการอาจเสนอชื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ ใหม่หลังหมดวาระ โดยให้
พิจารณาการดารงอยูจ่ ากการประเมินผลการทางานของกรรมการเป็ นรายปี และกาหนดให้ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นคราวละ 3 ปี เท่ากัน ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ด
ใหม่ให้ คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทาหน้ าที่ตอ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดใหม่
2. วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งไม่เกิน 9 ปี สอดคล้ องกับแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ ได้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เข้ ามาร่วมในการบริ หารจัดการ และ
คณะกรรมการมีมมุ มองและวิสยั ทัศน์กว้ างไกลขึ ้นไปเรื่ อยๆ กรรมการอิสระที่พ้นจากตาแหน่งตามข้ อ 2 ข้ างต้ น สามารถได้ รับ
การแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกครัง้ หนึง่ หากพ้ นจากตาแหน่งมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
คุณสมบัตเิ ฉพาะ
ประธานกรรมการ (Chairman of the Board of Directors)
มี ห น้ า ที่ น อกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วในหลัก การข้ างต้ น และกรรมการอื่ น คื อ (1) การท าหน้ าที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ (2) การลงคะแนนเสียงชี ้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้ าง
เท่ากัน (3) การเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ (4) การทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้ คุณสมบัติของประธาน
กรรมการที่แตกต่างจากกรรมการดังนี ้
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บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 (สาหรับวาระที่ 5)

1. ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
2. ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา ผู้สอบบัญชี ผู้ให้ บ ริ การ
ทางวิชาชีพอื่น หรื อเป็ นผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรื อบริษัทในเครื อ บริษัทร่วม บริษัทตรวจสอบบัญชี หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง โดยต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าว
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร (Executive Director)
กรรมการที่ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ กรรมการผู้จดั การใหญ่ ควรให้ เวลาในการบริ หารงาน
อย่างเต็มที่ไม่ควรดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นยกเว้ นบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม และหากมีความประสงค์จะไปดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่นต้ องได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ (Independent Director)
1. มีสัดส่วนการถื อหุ้นในบริ ษัทไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย1
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา ผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั และช่วง 2 ปี
ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายใน 2 ปี ก่อนหน้ า ได้ แก่
4.1 ความสัมพันธ์ ในลักษณะการให้ บริ การทางวิชาชีพ ได้ แก่ ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี ) ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่น
เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมลู ค่ารายการต่อปี เกิน 2 ล้ านบาท
4.2 ความสัมพันธ์ ทางการค้ า ทางธุรกิจ ได้ แก่ รายการธุรกรรมปกติ รายการเช่าให้ /เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ บริ การ และรายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมลู ค่าการทารายการตังแต่
้
20 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริ ษัท แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า โดยให้ รวมมูลค่ารายการ
ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทารายการครัง้ ล่าสุด
4.3 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
5. ต้ องเข้ ารับการอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) อย่างน้ อย 1 หลักสูตร
ได้ แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรื อ Directors Accreditation Program (DAP) หรื อ Audit
Committee Program (ACP)
กรรมการตรวจสอบ (Member of the Audit Committee)
1. ต้ องเป็ นกรรมการอิสระที่ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
หรื อผู้ถือหุ้น
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
3. มีหน้ าที่ไม่น้อยกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด

1

ผู้ที่เกี่ยวข้ อง หมายถึง บุคคลตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 (สาหรับวาระที่ 5)

บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ธุรกรรมที่มีผลต่ อความเป็ นอิสระ
1. เป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิรายการต่าง ๆ หรื อลงนามผูกพันบริ ษัทจริ ง ยกเว้ น การลงนามตามมติของคณะกรรมการ
หรื อเป็ นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
2. เข้ าร่วมประชุม หรื อร่วมลงคะแนนในเรื่ องที่มีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ลักษณะต้ องห้ าม
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้ องไม่มีคณ
ุ สมบัติที่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกาหนดของบริษัทฯ และประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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