
 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนกังานประจ าของบริษัทฯ ไม่ได้เป็น

กรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ  และเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง 
สามารถท าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลที่เก่ียวข้องกนั โดยมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 (1)  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้อง*ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน**/พนกังาน/ลกูจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้มีอ านาจควบคมุบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน***  หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้ในปัจจุบนั และ
ในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(3)   ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบตุร รวมทัง้คู่
สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย 

(4)  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ แบง่ได้ ดงันี ้
(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ผู้สอบบญัชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่

ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น 
 ระดบันยัส าคญัทีเ่ข้าขา่ยไมอ่ิสระ 

- กรณีผู้สอบบญัชี  : ห้ามทกุกรณี 
- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอืน่  : มลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท านองเดยีวกบัข้อก าหนดวา่ด้วยการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ก าหนดครอบคลมุรายการทางธุรกิจทกุประเภท ได้แก่ รายการท่ี

เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์/บริการ และ
รายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 

 ระดบันยัส าคญัทีเ่ข้าขา่ยไมอ่ิสระ  : มลูคา่รายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ ≥ 3 % ของ NTA 
ของบริษัท แล้วแตจ่ านวนใดจะต า่กวา่ ทัง้นี ้ ในการพิจารณามลูคา่รายการให้รวมรายการท่ี
เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการท ารายการในครัง้นีด้้วย 

(ข) กรณีที่มีลกัษณะความสมัพนัธ์ตาม (ก) กับนิติบคุคล บคุคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบคุคลนัน้ 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสมัพนัธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจบุนัและ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตจุ าเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบอาจมีความสมัพนัธ์เกินระดบันยัส าคญัที่ก าหนดในระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนมุตัิ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ส่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 



จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉนัท์ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้
มีการเปิดเผยความสมัพนัธ์ดงักลา่วของกรรมการรายนัน้ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
( แบบ filing ) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ 
และหากต่อมาบริษัทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนัน้ เพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง 
คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ดงักลา่วในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น
ในวาระเลอืกตัง้กรรมการด้วย 

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(6) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบตัิตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมี
การตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ ( collective decision )ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 
คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งดงักลา่ว และค่าตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระราย
นัน้ได้รับในแบบ filing  แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย 

หมายเหตุ 

*  ผู้ทีเ่ก่ียวข้อง หมายถึง  บคุคลตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
** กรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยง

ผู้บริหาร และกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั เว้นแตแ่สดงได้วา่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติ
อนมุตัิไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื่น 

***  บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หมายถึง บริษัทยอ่ยตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไปท่ีมีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกนั 
 
 

 ทัง้นี ้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจาก  ก.ล.ต. ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้ ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มี
สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และ ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย   
 


