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หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอวาระประชุมและกรรมการ เป็นการล่วงหนา้  
 

ภาคผนวก 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระนอกจากตอ้งมีคุณสมบติัทั'วไปตามขอ้ 3.2 แลว้ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับกรรมการ
อิสระเพิ'มเติม ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที' ทจ. 4/2552 เรื'อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ที'ออกใหม่ (ฉบบัที' 2) ลงวนัที' 20 กุมภาพนัธ์ 2552 และที' ทจ. 15/2554 เรื'อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที'ออกใหม่ (ฉบบัที' 5) ลงวนัที' 25 กรกฎาคม 2554 หมายถึง กรรมการที'มีคุณสมบติั ดงันี>  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ' งของจาํนวนหุ้นที'มีสิทธิออกเสียงทั>งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั>งนี>  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้'เกี'ยวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั>นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที'มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที'ปรึกษาที'ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง
ปีก่อนวนัที'ยื'นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ทั>งนี>  ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที'กรรมการอิสระ
เคยเป็นขา้ราชการ หรือที'ปรึกษาของส่วนราชการซึ' งเป็น ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที'มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามากฎหมาย ในลกัษณะที'เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี'นอ้ง และบุตร  รวมทั>งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื'น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที'จะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที'อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั> งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที'มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้' มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และเป็นผูถื้อหุน้ที'มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี 
ซึ' งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัสงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที'กระทาํเป็นปกติเพื'อประกอบ
กิจการ  การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเกี'ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม คํ>าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี> สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื'นทาํนองเดียวกนั ซึ' งเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี> ที'ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ'ง 
ตั>งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยที์'มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั>งแต่ยี'สิบลา้นบาทขึ>นไป แลว้แต่
จาํนวนใดจะตํ'ากว่า  ทั>งนี>  การคาํนวณภาระหนี>ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที'
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เกี'ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที'เกี'ยวโยงกนั 
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี>ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี> ที'เกิดขึ>นในระหว่างหนึ'งปีก่อนวนัที'มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที'มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกั
งานสอบบญัชี ซึ' งมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
ที'มีอาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปีก่อนวนัที'ยื'นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ' งรวมถึงการให้บริการเป็นที'ปรึกษากฎหมายหรือที'
ปรึกษาทางการเงิน ซึ'งไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที'มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั>นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปีก่อนวนัที'ยื'นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

8. ไม่เป็นกรรมการที'ไดรั้บการแต่งตั>งขึ>นเพื'อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซึ'งเป็นผูที้'เกี'ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

9. ไม่ประกอบกิจการที'มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที'มีนยักบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที'มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที'มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที'
ปรึกษาที'รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ' งของจาํนวนหุ้นที'มีสิทธิออกเสียงทั>งหมดของ
บริษทัอื'น ซึ' งประกอบกิจการที'มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที'มีนยักบักิจการของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย 

10. ไม่มีลกัษณะอื'นใดที'ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี'ยวกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนุญาต 
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั>งให้เป็นกรรมการอิสระที'มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ' ง (1) ถึง (10) แลว้ 
กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของผูข้ออนุญาต 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ  
บริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ความในวรรคหนึ'งตามขอ้ 2, 4, 5 และขอ้ 6 ในส่วนที'กาํหนดใหพิ้จารณาคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระของผูข้ออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวนัที'ยื'นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ใหใ้ชบ้งัคบักบัคาํขออนุญาต
ที'ยื'นต่อสาํนกังานตั>งแต่วนัที' 1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป 

ในกรณีที'บุคคลที'บริษทั/ผูข้ออนุญาตแต่งตั>งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที'มีหรือ
เคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที'กาํหนดตามวรรคหนึ'งขอ้ 4 หรือขอ้ 
7 ให้บริษทั/ผูข้ออนุญาตได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเมื'อผูข้ออนุญาตไดจ้ดัใหมี้ความเห็นคณะกรรมการบริษทัที'
แสดงวา่ไดพิ้จารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้วา่ การแต่งตั>งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติั
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หนา้ที'และการใหค้วามเห็นที'เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี> ในหนงัสือขดัประชุมผูถื้อ
หุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั>งกรรมการอิสระดว้ย  

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ที'ทาํใหบุ้คคลดงักล่าวมีคุณสมบติั
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์'กาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นที'ยงัคงหรือแต่งตั>งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัในการเสนอใหมี้การแต่งตั>งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 
 

เพื'อประโยชนต์ามวรรคหนึ'ง ขอ้ 5 และขอ้ 6 คาํวา่ “หุน้ส่วน” หมายความวา่ บุคคลที'ไดรั้บมอบหมาย 
จากสาํนกังานสอบบญัชี หรือผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้งลายมือชื'อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงาน
การใหบ้ริการทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั>น 
 
 
 

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


