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                               นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทได้ก ำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระไว้เข้มกว่ำคุณสมบัติที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 
และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 15/255 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ 
ฉบับที่ 5) กล่ำวคือ นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท หมำยถึง กรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรจำกภำยนอกที่ไม่ได้มีต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรหรือพนักงำนประจ ำของบริษัทฯ 
ไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำร หรือ กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ  และเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำร และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถท ำหน้ำที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และสำมำรถช่วยดูแลไม่ให้เกิด
รำยกำรท่ีมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้อง*ด้วย 

(2) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน**/พนักงำน/ลูกจ้ำง/ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ/ผู้มีอ ำนำจควบคุม
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน***  หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  
ทั้งในปัจจุบัน และในช่วงเวลำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง 

(3)   ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อ  
เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

(4) ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ แบ่งได้ ดังนี้ 
(ก) ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

 ควำมสัมพันธ์ในลักษณะของกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ 
 ลักษณะควำมสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษำ

กฎหมำย ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน เป็นต้น 
 ระดับนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยไม่อิสระ 

- กรณีผู้สอบบัญชี  : ห้ำมทุกกรณ ี
- กรณีเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพอื่น  : มูลค่ำรำยกำรเกิน 2 ล้ำนบำทต่อปี 

 ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ/ทำงธุรกิจ (ใช้แนวทำงในท ำนองเดียวกับข้อก ำหนดว่ำดว้ยกำรท ำ
รำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันของตลำดหลักทรัพย์ฯ) 
 ลักษณะควำมสัมพันธ์ : ก ำหนดครอบคลุมรำยกำรทำงธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ 

รำยกำรที่เป็นธุรกรรมปกติ รำยกำรเช่ำ/ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับ
สินทรัพย์/บริกำร และรำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

 ระดับนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยไม่อิสระ  : มูลค่ำรำยกำร ≥ 20 ล้ำนบำท หรือ ≥ 3 % ของ 
NTA ของบริษัท แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำมูลค่ำรำยกำรให้
รวมรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำง 6 เดือน ก่อนวันที่มีกำรท ำรำยกำรในครั้งนี้ด้วย 

 
 



 
 

(ข) กรณีที่มีลักษณะควำมสัมพันธ์ตำม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่ำเข้ำข่ำยไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
กรรมกำร (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ) และผู้บริหำรหรือ partner ของนิติ
บุคคลนั้น 

(ค) ก ำหนดช่วงเวลำที่ห้ำมมีควำมสัมพันธ์ตำม (ก) และ (ข) : ปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้ 
(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ ำเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมกำรอิสระ/

กรรมกำรตรวจสอบอำจมีควำมสัมพันธ์เกินระดับนัยส ำคัญที่ก ำหนดในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งก็ได้  
แต่ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจำกนี้  
คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวของกรรมกำรรำยนั้นไว้ในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ( แบบ filing ) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 
56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหำกต่อมำบริษัทฯจะเสนอกรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบรำยนั้น เพื่อด ำรงต ำแหน่งต่ออีกวำระหนึ่ง คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีกำร
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระเลือกตัง้กรรมกำรดว้ย 

(5)   ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้ 
(7) กรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมข้อ (1)-(6) อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำร

ด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้ ( Collective decision)  

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกรรมกำรอิสระมีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล ำดับ
เดียวกัน คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว และค่ำตอบแทนรวม  
ที่กรรมกำรอิสระรำยนั้นได้รับในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย 

หมายเหตุ 
* ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง  บุคคลตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ 
** กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน หมำยถึง กรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำร กรรมกำรที่ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหำร และ

กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่ำเป็นกำรลงนำมผูกพันตำมรำยกำรที่คณะกรรมกำรมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็น
กำรลงนำมร่วมกับกรรมกำรรำยอ่ืน 

*** บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน หมำยถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน 


