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กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีต าแหน่งเป็นผู้บรหิารหรอืพนักงานประจ าของบรษัิทฯ ไม่ได้เป็น

กรรมการบรหิารหรอืกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ  และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บรหิาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สามารถท าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษัิทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

 

 (1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรอื     

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ีให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง*ด้วย 

(2) ไม่เปน็กรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรกึษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้มีอ านาจควบคุมบรษัิทฯ 

บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดียวกัน*** หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบัน และ

ในช่วงเวลา 2 ปกี่อนได้รับการแต่งตั้ง 

(3)   ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรอืโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้ง     

คู่สมรสของบุตร กับผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บรหิารหรอืผู้มี

อ านาจควบคุมของบรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อย 

(4)  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษัิทฯ แบ่งได้ดังน้ี 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ 

 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บรกิารทางวชิาชีพ 

 ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพอ่ืน เช่น ที่ปรกึษากฎหมาย       

ที่ปรกึษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เปน็ต้น 

 ระดับนัยส าคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ 

- กรณีผู้สอบบัญชี  : ห้ามทุกกรณี 

- กรณีเปน็ผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพอ่ืน  : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี 

 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท านองเดียวกับข้อก าหนดว่าด้วยการท ารายการ

ที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

 ลักษณะความสัมพันธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่

เปน็ธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหารมิทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บรกิาร 

และรายการให้หรอืรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

 ระดับนัยส าคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ  : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรอื ≥ 3 % ของ NTA 

ของบรษัิท แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่

เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการท ารายการในคร้ังน้ีด้วย 

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บรหิารหรอื partner ของนิติบุคคล

น้ัน 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปจัจุบันและ 2 ปกี่อนได้รับการแต่งตั้ง 
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(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ าเปน็และสมควร ซ่ึงมิได้เกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส าคัญที่ก าหนดในระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบรษัิทก่อน และมติที่ได้ต้องเปน็มติเปน็เอกฉันท์ นอกจากน้ี  คณะกรรมการบรษัิทต้องจัดให้

มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายน้ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลักทรัพ ย์ ( แบบ filing ) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี /รายงานประจ าปี  2563 (แบบ 56-1             

One Report) ของบรษัิทฯ และหากต่อมาบรษัิทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายน้ัน เพื่อ

ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง คณะกรรมการบรษัิทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย 

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษัิทฯ 

(6) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทให้ตัดสินใจในการด าเนิน

กิจการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดียวกัน หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย

มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ ( collective decision )ได้ 

ทัง้น้ี ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย และบรษัิทย่อยล าดับเดียวกัน 

คณะกรรมการบรษัิทจัดให้มีการเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระราย

น้ันได้รับในแบบ filing  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าป ี2563 (แบบ 56-1 One Report) ด้วย 

 

หมายเหต ุ

* ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

** กรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บรหิาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเย่ียง

ผู้บรหิาร และกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเปน็การลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติ

อนุมัติไว้แล้ว และเปน็การลงนามร่วมกับกรรมการรายอ่ืน 

*** บรษัิทย่อยล าดับเดียวกัน หมายถึง บรษัิทย่อยตั้งแต่ 2 บรษัิทขึ้นไปที่มีบรษัิทใหญ่เปน็บรษัิทเดียวกัน 

 

 

 ทั้งน้ี  นิยามกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เน่ืองจาก  ก.ล.ต. ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม หรอื บรษัิทที่เกี่ยวข้อง และ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย   

 


