
ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทัและค านิยามกรรมการอิสระ 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งท าหนา้ท่ีโดยวางตัวเป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ริหาร 
หรือฝ่ายจดัการ หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม เน่ืองจากกรรมการบริษทั
เป็นเสมือนตวัแทนของผูถื้อหุ้นท่ีไดร้ับเลือกเขา้มาเพ่ือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย  

2. คณะกรรมการบริษัทควรมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นทุกราย โดยประธานกรรมการบริษทัต้อง
สามารถควบคุมการด าเนินงานของผูบ้ริหาร หรือฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.  คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน  

4. ต้องมีการถ่วงดุลอ านาจภายในคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการบริษทัทุกคนสามารถ
แสดงความคิด เห็นได้อย่าง อิสระ ดังนั้ นองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต้อง
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร และไม่เป็นผูบ้ริหาร 

5. กรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกจิอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ความเห็น
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย รวมทั้งประโยชน์ของบริษทั  

6. กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามท่ีก  าหนด โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้ ง
กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณาเบ้ืองตน้ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมา
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงจะพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการบริษทั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก  ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบท่ีเก ีย่วข้อง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระ 
จากผูท้รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอ่ืน ๆ ประกอบกนั จากนั้น 
จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป ทั้ งน้ี บริษทัมี
นโยบายในการแต่งตั้ งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้ งหมด
และตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคลอ้งกบั
ประกาศคณะกรรมการก  ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้ ง
ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดงัน้ี 



 ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ทั้ งน้ี ให้นับรวม
การถือหุ้นของผูท่ี้เก ีย่วขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อย
ล าดับเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้พน้จาก 
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่นวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา
ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 
ในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตรของ
ผูบ้ริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู ้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผู ้มีอ านาจควบคุมของบริษทั เว ้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่นวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ความสัมพนัธ์  
ทางธุรกจิดงักล่าวรวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติ เพ่ือประกอบกจิการ
การเช่า หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก ีย่วกบัสินทรัพย ์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กูย้ืมค ้ าประกนั การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญา
มีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั 
หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ี เก ีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก  ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก ีย่วโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกดิข้ึนในระหว่างหน่ึงปีกอ่นว ันท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับุคคลเดียวกนั 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู ้มีอ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู ้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัทสังกดัอยู่ เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีกอ่นวนัท่ียืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 



 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัและ
ไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีกอ่นวนัท่ียื่นค าขออนุญาต
ต่อส านกังานก.ล.ต. 

 ไม่เป็นกรรมการบริษทัท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการบริษทัของบริษทั  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก ีย่วขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

 ไม่ประกอบกจิการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกบักจิการของบริษทั  
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษทัท่ีมี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกนิร้อยละ 1 
ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกจิการท่ีมีสภาพ 
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักจิการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก ีย่วกบัการด าเนินงาน
ของบริษทั 

 ไม่เป็นกรรมการบริษัทท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตัดสินใจในการ
ด าเนินกจิการของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

 


