
 

ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษัท (และนิยามกรรมการอิสระ) 
1. คณะกรรมการบริษทัต้องท าหน้าท่ีโดยวางตวัเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

ผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการ หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม เน่ืองจาก
กรรมการบริษทัเป็นเสมือนตวัแทนของผูถื้อหุ้นท่ีได้รับเลือกเขา้มาเพื่อปกป้องรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกราย  

2. คณะกรรมการบริษทัควรมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นทุกราย โดยประธานกรรมการบริษทั
ตอ้งสามารถควบคุมการด าเนินงานของผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. คณะกรรมการบริษทัควรจดัให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน  

4. ต้องมีการถ่วงดุลอ านาจภายในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ดงันั้นองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั
ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร และไม่เป็นผูบ้ริหาร 

5. กรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทางธุรกิจอยา่งเพียงพอ เพื่อให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย รวมทั้งประโยชน์
ของบริษทั  

6. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักท รัพย์แล ะตล าดหลักท รัพ ย์  ร วมทั้ ง มี คุณสมบั ติ อ่ื น  ๆ  ต าม ท่ี ก า หนด  
โดยองคป์ระกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณา
เบ้ืองตน้ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงจะพิจารณา
จากคุณสมบติัและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษทั  ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้นอ่ืน ๆ ประกอบกนั จากนั้น จะน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบาย
ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้ งหมด 
และตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระจะตอ้งสอดคลอ้ง
กับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี  ทจ.28/2551  



 

เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
พ.ศ.2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ดงัน้ี 

 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุม 
ของบริษัท ทั้ ง น้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องของกรรมการอิสระ 
รายนั้น ๆ ดว้ย 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า  หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานก.ล.ต. ทั้ งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
ไม่ รวม ถึงกรณี ท่ีกรรมการ อิสระ เคย เ ป็นข้าร าชการ  ห รือ ท่ีป รึกษาของ 
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

 ไม่ เ ป็นบุคคล ท่ี มีความสัมพัน ธ์ทางสายโลหิต  ห รือโดยการจดทะ เ บียน 
ตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ ง 
คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่ มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุร กิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษัท เว ้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี 
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว
รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า  
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย ์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค ้าประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั
หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไปแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการ 



 

ท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้นบัรวม
ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย  
ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็น 
ท่ีป รึกษากฎหมายหรือ ท่ีปรึกษาทางการเ งิน  ซ่ึ งได้ รับค่ าบ ริการเ กินกว่า  
2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม  
ห รื อ หุ้ น ส่ ว น ข อ ง ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ชี พ นั้ น ด้ ว ย  เ ว ้น แ ต่ จ ะ ไ ด้ พ้น                          
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานก.ล.ต. 

 ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั
ของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น 
กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของ 
บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่ มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับ 
การด าเนินงานของบริษทั 

 ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจ 
ในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกัน  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

 


