สิ่งที่สงมาดวย 4 (สําหรับวาระที่ 5)
คุณสมบัติของกรรมการ (Qualification of Directors)
หลักการ คณะกรรมการควรประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งเพศ อายุ มีความรูและประสบการณในดานตางๆ
เชน การเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริการ การทองเที่ยว กฎหมาย และอสังหาริมทรัพย เปนตน
เพื่อใหสามารถกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคทางธุรกิจ ตลอดจนอนุมัติแผนยุทธศาสตรและการดําเนินงาน ทําหนาที่กํากับ
ดูแลและตรวจสอบการทํางานของฝายจัดการ และสนั บสนุนให มีการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
1. กรรมการอิสระ (Independent Director) กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) และผูบริหารที่
ดํารงตําแหนงกรรมการ (Executive Directors) โดยมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3
2. ประธานกรรมการบริษั ท และกรรมการทุ ก คนในคณะกรรมการตรวจสอบเป น กรรมการอิ ส ระโดยกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 1 คนตองมีความรูทางดานบัญชีและการเงิน
คุณสมบัติทั่วไป
1. อายุไมเกิน 75 ปบริบูรณ
2. เปนผูมีความรูและประสบการณที่หลากหลาย เปนมืออาชีพ และมีจริยธรรม
3. เขาใจบทบาทหนาที่ และทําหนาที่ของตน (Practices) แทนผูที่เกี่ยวของโดยสุจริตอยางเต็มที่ดวยความมุงมั่นที่
จะสรางมูลคาสูงสุดใหกิจการและผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะยาว
4. มีเวลาที่เพียงพอในการทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ควรมีการประเมินตนเอง และแจงตอคณะกรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
วาระในการดํารงตําแหนง
1. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ และผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป ตามข อบั งคั บ บริษั ทฯ และคณะกรรมการอาจเสนอชื่ อให ผูถือ หุ น พิ จารณาแต งตั้ งใหมห ลั งหมดวาระ โดยให
พิจารณาการดํารงอยูจากการประเมินผลการทํางานของกรรมการเปนรายป และกําหนดใหวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดยอยเปนคราวละ 3 ป เทากัน ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระ หากยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุด
ใหมใหคณะกรรมการชุดเดิมยังคงทําหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม
2. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงไมเกิน 9 ป สอดคลองกับแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อใหไดผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณใหมๆ เขามารวมในการบริหารจัดการ และ
คณะกรรมการมีมุมมองและวิสัยทัศนกวางไกลขึ้นไปเรื่อยๆ กรรมการอิสระที่พนจากตําแหนงตามขอ 2 ขางตน สามารถไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีกครั้งหนึ่งหากพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 2 ป
คุณสมบัติเฉพาะ
ประธานกรรมการ (Chairman of the Board of Directors)
มี ห น า ที่ น อกเหนื อ จากที่ ก ล า วในหลั ก การข า งต น และกรรมการอื่ น คื อ (1) การทํ า หน า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ (2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ขาง
เทากัน (3) การเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ (4) การทําหนาที่ประธานในที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น คุณสมบัติของประธาน
กรรมการที่แตกตางจากกรรมการดังนี้
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1. ตองเปนกรรมการอิสระ
2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ผูสอบบัญชี ผูใหบริการ
ทางวิชาชีพอื่น หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทตรวจสอบบัญชี หรือเปนบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาว
กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director)
กรรมการที่ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญ ควรใหเวลาในการบริหารงาน
อยางเต็มที่ไมควรดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นยกเวนบริษั ทยอยและบริษั ทรวม และหากมีความประสงคจะไปดํารงตําแหน ง
กรรมการในบริษัทอื่นตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ (Independent Director)
1. มีสัดสวนการถื อหุ นในบริษัท ไม เกิ นรอยละ 1 ของจํานวนหุ นที่ มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษั ท บริษั ทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย1
2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน และชวง 2 ป
กอนไดรับการแตงตั้ง
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร
รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหาร หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญภายใน 2 ปกอนหนา ไดแก
4.1 ความสัมพันธในลักษณะการใหบริการทางวิชาชีพ ไดแก ผูสอบบัญชี (ทุกกรณี ) ผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น
เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน ที่มีมูลคารายการตอปเกิน 2 ลานบาท
4.2 ความสัมพันธทางการคา ทางธุรกิจ ไดแก รายการธุรกรรมปกติ รายการเชาให/เชาอสังหาริมทรัพย รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย บริการ และรายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินที่มีมูลคาการทํารายการตั้งแต
20 ลานบาท หรือตั้งแตรอยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยใหรวมมูลคารายการ
ยอนหลังไมนอยกวา 6 เดือน กอนวันที่มีการทํารายการครั้งลาสุด
4.3 ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
5. ตองเขารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยางนอย 1 หลักสูตร
ได แ ก ห ลั ก สู ต ร Directors Certification Program (DCP) ห รื อ Directors Accreditation Program (DAP) ห รื อ Audit
Committee Program (ACP)
กรรมการตรวจสอบ (Member of the Audit Committee)
1. ตองเปนกรรมการอิสระที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ หรือผูถือหุน
2. ไม เปนกรรมการที่ ไดรับ มอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดํ าเนินกิจการของบริษัท บริษั ทใหญ
บริษัทยอย บริษทั รวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
3. มีหนาที่ไมนอยกวาที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด

1

ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
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ธุรกรรมที่มีผลตอความเปนอิสระ
1. เปนผูมีอํานาจอนุมัติรายการตาง ๆ หรือลงนามผูกพันบริษัทจริง ยกเวน การลงนามตามมติของคณะกรรมการ
หรือเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น
2. เขารวมประชุม หรือรวมลงคะแนนในเรื่องที่มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ลักษณะตองหาม
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตองไมมีคุณสมบัติที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดของบริษัทฯ และประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
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