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บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งสามารถแสดงความเห็นและปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ รวมถึง
มีคุณสมบัติตามที่บริษัทไดก้ าหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ/หรือ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้
เงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้้นจาก
ลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้ับการแต่งตั้ง ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท

3. ไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุน้ที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของ
บริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้
ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามขอ้ 3. ขา้งตน้ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ
หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัย์
เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามี
ภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่รอ้ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคล
เดียวกนั
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4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชีที่มีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่
ผูม้ีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ที่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ  1 ของจ านวนหุน้ที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ
บรษิัทได้

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน (กรณีกรรมการตรวจสอบ)

11. ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตาม ขอ้ 3. หรือขอ้ 4.
ใหบ้ริษัทไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทไดจ้ัดใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่า
ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 แลว้ว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้
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ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในหนังสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ใน
วาระพิจารณาแต่งตัง้หรือต่อวาระกรรมการอิสระดว้ย ไดแ้ก่ ลกัษณะความสมัพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท  าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตัง้ใหบุ้คคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ และ
ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทในการเสนอใหม้ีการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ  

12. กรณีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจเรื่องการด าเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) สามารถท าได้
โดยกรรมการอิสระรายนัน้ตอ้งไม่เป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย

13. กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อย
ล าดบัเดียวกนั แต่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทเหล่านัน้
และค่าตอบแทนรวมที่ไดร้ับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2)


