
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

บทนิยามและคุณสมบัตขิองกรรมการอิสระของบริษัท 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึง่สามารถแสดงความเห็นและปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึง
มีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้และสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ/หรือ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมหุ้ นท่ีถือโดย
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
ลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท

3. ไมม่ ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้
ให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3. ข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติ
เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามี
ภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือ
ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั
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4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั
ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชีท่ีมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้เพ่ือเป็นตวัแทนกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ท่ีเป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  1 ของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ
บริษัทได้

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัท
จดทะเบียน (กรณีกรรมการตรวจสอบ)

11. ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าท่ีก าหนดตาม ข้อ 3.  หรือข้อ 4.
ให้บริษัทได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535
แล้วว่า การแต่งตัง้บุคคลดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็น
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อิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณา
แตง่ตัง้หรือตอ่วาระกรรมการอิสระด้วย ได้แก่ ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด เหตุผลและ
ความจ าเป็นท่ียังคงหรือแต่งตัง้ให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ  และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ  

12. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจเร่ืองการด าเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถท าได้
โดยกรรมการอิสระรายนัน้ต้องไมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

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




