
คุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ / กรรมการอสิระ 

 

1. คุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ 

(1)  สถานภาพบุคคล 

ก) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ มีอายไุม่เกิน 74 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพแขง็แรง 

ข) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือ ไม่เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์

ค) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ง) ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทุจริต หรือ

ความผิดทางอาญา 

จ) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากงาน หรือราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐาน

ทุจริตต่อหนา้ท่ี 

ฉ) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นวา่ไม่สมควรเป็นผูบ้ริหารตามขอ้บงัคบั

ตลาดหลกัทรัพย ์

ช) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดาํเนินคดี ตามกฎหมายว่าดว้ย หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายวา่ดว้ยการ

ธนาคารพาณิชย ์กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภยั หรือกฎหมาย

เก่ียวกับธุรกิจการเงินในทาํนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ โดย

หน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งน้ี ในความผิดเก่ียวกบัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต 

ซ) ไม่อยูร่ะหวา่งการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทย หรือ กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายนั้น 

ฌ) ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ เน่ืองจากการกระทาํผิดตาม ขอ้ (ช) และ (ซ) 

ญ) ในกรณีท่ีเคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นคณะกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนใด ต้องไม่มี

พฤติกรรมท่ีแสดงว่า มีเจตนาอาํพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดาํเนินงานท่ีแท้จริงของบริษทัจด

ทะเบียนนั้นๆ หรือของบริษทัท่ีเคยเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน หรือ ไม่เคยแสดงขอ้ความอนัเป็น

เท็จในสาระสําคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระสําคญัอนัควรบอกให้แจง้ในเอกสารใดๆ ท่ีตอ้ง

เปิดเผยต่อประชาชน หรือ ตอ้งยืน่ต่อสาํนกังาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ฎ) ในกรณีท่ีเคย หรืออยูร่ะหวา่งการเป็นคณะกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัใด ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดง

ว่า ในระหว่างเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทันั้น ไดมี้การละเลยหน้าท่ีท่ีจะตอ้งบริหารและจดัการ

บริษทัดังกล่าวด้วยความซ่ือสัตย ์ สุจริต และระมดัระวงัเพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทั และ 

ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือ เสียประโยชน์ ของบริษทั หรือผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัสาํคญั หรือทาํใหต้นเองหรือ

บุคคลอ่ืนไดรั้บประโยชน์อยา่งมีนยัสาํคญั 



ฏ) ในกรณีท่ีเคยหรืออยู่ระหว่างการเป็นคณะกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัใด ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดง

ถึงการละเลยการทาํหน้าท่ีตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษทัฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 

(2)  ความรู้ ความสามารถ 

ก) มีความเป็นผูน้าํ และมีวิสัยทศัน์  

ข) มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ 

ค) มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หรือบรรษทัภิบาล 

ง) ควรได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ 

หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือหลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 

หรือหลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือหลกัสูตรอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี

ในฐานะกรรมการบริษทั 

 

(3)  จริยธรรม 

ก) เป็นบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย ์สุจริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

ข) มีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั  

ค) สามารถอุทิศเวลาในการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้ง มีเวลาอย่างเพียงพอ

ในการดูแลการดาํเนินธุรกิจ  ตลอดจนการติดตามการดาํเนินงานของบริษทั 

 

(4)  ความขดัแยง้ในผลประโยชน์ 

ก) มีความตั้งใจในการระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

ข) ไม่เป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

 



2. คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระ 

ผู ้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ  นอกเหนือจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  1 ยังต้องมี

คุณสมบติัเฉพาะ ดงัน้ี 

 

ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

0

1 ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน1

2 ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2

ปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของ

ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ2

3 กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ

 
1
 ผูเ้ก่ียวขอ้ง หมายความถึง  

1) คู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 

2) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 

3) ห้างหุ้นส่วนสามญัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วน 

4) ห้างหุ้นส่วนจาํกดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจาํพวกจาํกดัความ

รับผิดท่ีมีหุ้นรวมกนัเกินร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

5) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม 3) หรือ 4) ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ

สามสิบของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น  

6) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม 3) หรือ 4) หรือบริษทัตาม 5) ถือหุ้น

รวมกนัเกินกว่าร้อยละสามสิบของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 

7) นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม มาตรา 246 และ มาตรา 247 สามารถมีอาํนาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล 

2
 กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบเย่ียงผูบ้ริหาร และกรรมการ

ท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพนั เวน้แต่จะแสดงไดว่้าเป็นการลงนามผูกพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบั

กรรมการรายอ่ืน 

3
 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ไดแ้ก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการ

เก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูยื้ม คํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั

หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนในทาํนองเดียวกนั โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ลา้นบาท หรือ ≥ 3% ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัแลว้แต่

จาํนวนใดจะตํ่ากว่า โดยให้นบัรวมรายการท่ีเกิดขึ้นในช่วง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 



บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบ

บญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี 
ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 

2 ปี 

ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้

ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั

อ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทั

ยอ่ย 

ฌ) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
ญ) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ฎ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 


