1
คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั (Qualification of Directors)
หลักการ คณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งเพศ อายุ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
เช่น การเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริการ การท่องเที่ยว กฎหมาย และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
เพื่อให้สามารถกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ทางธุร กิจ ตลอดจนอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และการดาเนินงาน ทาหน้าที่กากับ
ดูแลและตรวจสอบการทางานของฝ่ายจัดการ และสนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ( Good
Corporate Governance)
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)
2. กรรมการอิสระ (Independent Director) ต้องมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัท และอย่างน้อย
1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้เพียงพอต่อการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งกรรมการ (Executive Directors)
คุณสมบัติทั่วไป
1. อายุไม่เกิน 75 ปี
2. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม
3. เข้าใจบทบาทหน้าที่ และทาหน้าที่ของตน (Practices) แทนผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสุจริตอย่างเต็มที่ดว้ ยความมุง่ มัน่ ที่
จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. มีเวลาที่เพียงพอในการทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ควรมีการประเมินตนเอง และแจ้งต่อคณะกรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วาระในการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
1. วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งกรรมการ มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
ตามข้อบังคับบริษัทฯ และคณะกรรมการอาจเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตั้งใหม่หลังหมดวาระ โดยให้พิจารณาการดารงอยู่
จากการประเมินผลการทางานของกรรมการเป็นรายปี โดยกาหนดให้วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อยเป็นคราวละ 3 ปี เท่ากัน ในกรณีที่ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ครบวาระการดารงตาแหน่ง และยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่
ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทาหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่
2. วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ต่อเนื่องรวมไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จะเสนอขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจาร ณาเป็นกรณี
พิเศษแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระผู้นั้น ยังมีความเป็นอิสระมากเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกสาคัญในเรื่องการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อช่วยดูแลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความ
เห็นชอบ
3. การพ้นจากตาแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และต้องพ้นจากตาแหน่งเมื่ออายุเกินกว่า 75
ปี ตามคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น โดยให้สามารถดารงตาแหน่งต่อไปจนถึงวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี และพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ
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คุณสมบัติเฉพาะ
ประธานกรรมการ (Chairman of the Board of Directors)
มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวในหลักการข้างต้นและกรรมการอื่นคือ (1) การทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
(2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน (3) การเป็น
ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ (4) การทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการ จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นในบริษัทร่วมและบริษทั
ตรวจสอบบัญชี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)
กรรมการที่ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ควรให้เวลาในการบริหารงานอย่าง
เต็มที่ไม่ควรดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และหากมีความประสงค์จะไปดารงตาแหน่งกรรมการใน
บริษัทอื่นต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ (Independent Director)
1. มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ บริษัทร่วม นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา ผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายใน 2 ปีก่อนหน้า ได้แก่
4.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่ารายการต่อปีเกิน 2 ล้านบาท
4.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ได้แก่ รายการธุรกรรมปกติ รายการเช่าให้/เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่าการทารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า โดยให้รวมมูลค่ารายการย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่มีการ
ทารายการครั้งล่าสุด
4.3 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
5. ต้องเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่
Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ Audit Committee Program (ACP)
กรรมการตรวจสอบ (Member of the Audit Committee)
1. ต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. มีหน้าที่ไม่น้อยกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด

Qualification of Directors, NCG3-2018 (29-10-2018) & BOD6-2018 (23-11-2018)

3
ธุรกรรมที่มีผลต่อความเป็นอิสระ
1. เป็นผู้มีอานาจอนุมัติรายการต่าง ๆ หรือลงนามผูกพันบริษัทจริง ยกเว้น การลงนามตามมติของคณะกรรมการ หรือ
เป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
2. เข้าร่วมประชุม หรือร่วมลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ลักษณะต้องห้าม กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีคุณสมบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกาหนดของบริษัทฯ และประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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