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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
บริษทั สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)

1. คํานิยาม
“ บริ ษทั ฯ ”
“ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ”
“ คณะกรรมการสรรหาฯ ”

หมายความว่า บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
หมายความว่า คณะกรรมการบริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
“ กรรมการบริ ษทั ฯ ”
หมายความว่า กรรมการ บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
“ กรรมการสรรหาฯ ”
หมายความว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
“ ประธานกรรมการ ”
หมายความว่า ประธานกรรมการ บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
“ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ” หมายความว่า ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบการพิจารณาหลักเกณฑ์
และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาํ หนดไว้ พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและ
รู ปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาก่อนที่จะนําเสนอให้ผู ้
ถื อหุ ้นพิ จารณาอนุ ม ัติ ต่ อไป รวมทั้ง พิ จารณาหลัก เกณฑ์ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนและรู ป แบบค่า ตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

3. องค์ ประกอบ

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
ต้องเป็ นกรรมการอิ สระ และกรรมการสรรหาฯ ต้องไม่เป็ นประธานกรรมการ หรื อ ประธานเจ้าหน้า ที่
บริ หาร

4. คุณสมบัติ

4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
4.2 กรรมการสรรหาฯ ที่เป็ นกรรมการอิสระต้องมีความเป็ นอิสระตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษทั ฯ และยึดถือปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
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4.3 เป็ นบุ คคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ใน
ฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิ
หน้าที่เพือ่ ให้การดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สําเร็ จตามวัตถุประสงค์

5. การแต่ งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตําแหน่ ง
5.1 การแต่ งตั้ง
1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจได้รับ การแต่ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ หรื อ
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกสมาชิกหนึ่งคนให้ดาํ รงตําแหน่งประธานคณะกรรมการ
สรรหาฯ ก็ได้
3) ให้บริ ษทั ฯ มอบหมายพนักงานทําหน้าที่เลขานุ การคณะกรรมการสรรหาฯ โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯ
5.2 วาระการปฏิบัติงาน
1) คณะกรรมการสรรหาฯ มี วาระการปฏิ บ ตั ิ งานตามวาระของการดํา รงตํา แหน่ งกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยกรรมการสรรหาฯ ที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดํา รง
ตําแหน่งอีกได้
2) กรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงเพราะเหตุ อื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง กรรมการบริ ษ ัท ฯ ที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นเป็ น
กรรมการสรรหาฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ได้กาํ หนดไว้ในกฎบัตรนี้
5.3 การพ้ นจากตําแหน่ ง
1) กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1.1) ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ
1.2) พ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
1.3) ตาย
1.4) ลาออก
1.5) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
1.6) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ลงมติให้ออก
2) กรรมการสรรหาฯ คนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั ฯ
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6. ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
6.1 การปฏิบัติงานด้ านการสรรหา
1) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ
2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ คณะกรรมการ
ชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3) พิจารณากําหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยคํานึ งถึงความหลากหลาย
ทางด้านความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ และการอุทิศเวลา
4) กรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจาก
4.1) ออกตามวาระ - พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ น
กรรมการ เพื่อเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และขออนุ มตั ิจากที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
4.2) ออกเพราะเหตุ อื่นนอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ – พิ จารณาสรรหาและคัดเลื อก
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
พิจารณาแต่งตั้งทดแทนตําแหน่งที่วา่ งลง
5) สนันสนุนให้บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอรายชื่ อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ
6) พิจารณาคัดเลื อกกรรมการบริ ษทั ฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุ ดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ พิจารณาแต่งตั้ง ตามความเหมาะสม หรื อ เมื่ อมี
ตําแหน่งว่างลง
7) พิจารณาทบทวนแผนการสื บทอดตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร พร้ อมทั้งรายชื่ อผูท้ ี่
เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสื บทอดตําแหน่งอย่างสมํ่าเสมอ และเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตาํ แหน่งว่างลง
6.2 การปฏิบัติงานด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
6.2.1 การพิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
1) เสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการเป็ นประจําทุกปี
2) พิจารณาให้ความเห็ นชอบและทบทวนแบบประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุ มตั ิและดําเนินการประเมิน โดย
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คณะกรรมการสรรหาฯ จะนําผลการประเมิ นดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
3) เสนอหลัก เกณฑ์การพิ จารณาค่าตอบแทนอย่า งเหมาะสมกับ หน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบของ
กรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุ รกิจ และผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯโดยรวม เพื่อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และ
ศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.2.2 การพิจารณาค่ าตอบแทนประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
1) พิจารณา อนุ มตั ิ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
2) พิ จารณา อนุ ม ตั ิ และทบทวนโครงสร้ า งและองค์ป ระกอบค่ า ตอบแทนสํา หรั บ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นประจําทุกปี
3) ดําเนิ นการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานประจําปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และนําผลการ
ประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร

7. การประชุม
7.1 จํานวนครั้งการประชุ ม
1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติม
ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร
2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจเรี ยกประชุ มเป็ นกรณี พิเศษได้ หากมี การร้ องขอจาก
กรรมการสรรหาฯ หรื อ ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่ อมี ระเบี ยบวาระจําเป็ นที่ ตอ้ งหารื อ
ร่ วมกัน
7.2 ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1) การประชุ มคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมี กรรมการสรรหาฯ เข้าร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทํา หน้า ที่ เป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม หากในการประชุ ม
คราวใดประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่ วมประชุมด้วยทุกครั้ง
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