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ภาคผนวก 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระนอกจากตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปตามขอ้ 3.2 แลว้ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับกรรมการ

อิสระเพิ่มเติม ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 4/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้

เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 และท่ี ทจ. 15/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2554 หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง

ปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ

เคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามากฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น

บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั และเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี 

ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัสงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการ  การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง 

ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่
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จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกั

งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต  บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูท่ี้มีอาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า

สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า

สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

8. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   หรือ  

ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ

บริษทัยอ่ย 

10. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนุญาต 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (10) แลว้ 

กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของผูข้ออนุญาต 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ  

บริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ความในวรรคหน่ึงตามขอ้ 2, 4, 5 และขอ้ 6 ในส่วนท่ีกาํหนดใหพ้ิจารณาคุณสมบติัของกรรมการ

อิสระของผูข้ออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ให้ใชบ้งัคบักบัคาํขออนุญาต

ท่ียืน่ต่อสาํนกังานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทั/ผูข้ออนุญาตแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือ

เคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึงขอ้ 4 หรือขอ้ 

7 ให้บริษทั/ผูข้ออนุญาตได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเม่ือผูข้ออนุญาตไดจ้ดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษทัท่ี

แสดงวา่ไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้วา่ การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติั
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หนา้ท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ

หุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดว้ย  

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ท่ีทาํใหบุ้คคลดงักล่าวมีคุณสมบติั

ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัในการเสนอใหมี้การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 

 

เพ่ือประโยชน์ตามวรรคหน่ึง ขอ้ 5 และขอ้ 6 คาํวา่ “หุน้ส่วน” หมายความวา่ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก 

สาํนกังานสอบบญัชี หรือผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการ

ทางวชิาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิติบุคคนั้น 

 

 

 

************************** 


