คุณสมบัตขิ องผู้ได้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการ / กรรมการอิสระ
1. คุณสมบัตขิ องผู้ได้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการ
(1) สถานภาพบุคคล
ก) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ มีอายุไม่เกิน 77 ปี บริ บูรณ์ และมีสุขภาพแข็งแรง
ข) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อ ไม่เป็ นบุคคลที่ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์
ค) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
ง) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทําโดยทุจริ ต หรื อ
ความผิดทางอาญา
จ) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากงาน หรื อราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่ วยงานของรัฐ ฐาน
ทุจริ ตต่อหน้าที่
ฉ) ไม่เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็ นผูบ้ ริ หารตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์
ช) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดําเนิ นคดี ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิ เอร์ กฎหมายว่าด้วยการ
ธนาคารพาณิ ชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชี วิ ต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมาย
เกี่ ย วกับธุ ร กิ จการเงิ นในทํา นองเดี ย วกัน ไม่ ว่า จะเป็ นกฎหมายไทย หรื อกฎหมายต่ า งประเทศ โดย
หน่วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ต
ซ) ไม่อยูร่ ะหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทย หรื อ กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมายนั้น
ฌ) ไม่เคยต้องคําพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ เนื่องจากการกระทําผิดตาม ข้อ (ช) และ (ซ)
ญ) ในกรณี ที่เคย หรื ออยู่ระหว่างการเป็ นคณะกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษ ทั จดทะเบี ย นใด ต้องไม่ มี
พฤติ กรรมที่ แสดงว่า มี เจตนาอําพรางฐานะทางการเงิ น หรื อผลการดําเนิ นงานที่ แท้จริ งของบริ ษทั จด
ทะเบียนนั้นๆ หรื อของบริ ษทั ที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรื อ ไม่เคยแสดงข้อความอันเป็ น
เท็จในสาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งอันเป็ นสาระสําคัญอันควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ ตอ้ ง
เปิ ดเผยต่อประชาชน หรื อ ต้องยื่นต่อสํานักงาน หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ฎ) ในกรณี ที่เคย หรื ออยูร่ ะหว่างการเป็ นคณะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ใด ต้องไม่มีพฤติกรรมที่ แสดง
ว่า ในระหว่างเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นั้น ได้มีการละเลยหน้าที่ที่จะต้องบริ หารและจัดการ
บริ ษทั ดังกล่าวด้วยความซื่ อ สัต ย์ สุ จริ ต และระมัดระวังเพื่ อรั กษาประโยชน์ที่ดี ที่สุด ของบริ ษ ทั และ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อ เสี ยประโยชน์ ของบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ อย่างมีนยั สําคัญ หรื อทําให้ตนเองหรื อ
บุคคลอื่นได้รับประโยชน์อย่างมีนยั สําคัญ

ฏ) ในกรณี ที่เคยหรื ออยู่ระหว่างการเป็ นคณะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ใด ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดง
ถึงการละเลยการทําหน้าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริ ษทั ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) ความรู ้ ความสามารถ
ก) มีความเป็ นผูน้ าํ และมีวิสยั ทัศน์
ข) มีความรู ้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ
ค) มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรื อบรรษัทภิบาล
ง) ควรได้รั บการอบรมในหลักสู ต รที่ จัด โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษ ทั ไทย (IOD) ได้แ ก่
หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP) หรื อหลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP)
หรื อหลักสู ตร Audit Committee Program (ACP) หรื อหลักสู ตรอื่นใดที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ในฐานะกรรมการบริ ษทั
(3) จริ ยธรรม
ก) เป็ นบุคคลที่มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ข) มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั
ค) สามารถอุทิศเวลาในการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้ง มีเวลาอย่างเพียงพอ
ในการดูแลการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการติดตามการดําเนินงานของบริ ษทั
(4) ความขัดแย้งในผลประโยชน์
ก) มีความตั้งใจในการระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
ข) ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั

2. คุณสมบัตเิ ฉพาะของกรรมการอิสระ
ผู ้ไ ด้ รั บ การสรรหาเป็ นกรรมการอิ ส ระ นอกเหนื อ จากจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 1 ยัง ต้ อ งมี
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
ก) ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิ ทธิ ออกเสี ย งทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
1
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน 2 ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ ปรึ กษา ของ
ส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ 3 กับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
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ผูเ้ กี่ยวข้อง หมายความถึง
1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
3) ห้างหุ้นส่ วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) เป็ นหุ ้นส่ วน
4) ห้างหุ้นส่ วนจํากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) เป็ นหุ ้นส่ วนจําพวกไม่จาํ กัดความรับผิด หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนจําพวกจํากัดความ
รับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิ บของหุ ้นทั้งหมดของห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
5) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) หรื อห้างหุ ้นส่ วนตาม 3) หรื อ 4) ถือหุ ้นรวมกันเกินร้ อยละ
สามสิ บของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
6) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) หรื อห้างหุ ้นส่ วนตาม 3) หรื อ 4) หรื อบริ ษทั ตาม 5) ถือหุ ้น
รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
7) นิติบุคคลที่บุคคลตาม มาตรา 246 และ มาตรา 247 สามารถมีอาํ นาจในการจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทนของนิ ติบุคคล
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กรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน หมายถึง กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ทาํ หน้าที่รับผิดชอบเยีย่ งผูบ้ ริ หาร และกรรมการ
ที่มีอาํ นาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็ นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิไว้แล้ว และเป็ นการลงนามร่ วมกับ
กรรมการรายอื่น

3

ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ ครอบคลุมรายการทางธุ รกิ จทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็ นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์/บริ การ และรายการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ มื คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนี้ สิน รวมถึ งพฤติการณ์อื่นในทํานองเดี ยวกัน โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรื อ ≥ 3% ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั แล้วแต่
จํานวนใดจะตํ่ากว่า โดยให้นบั รวมรายการที่เกิดขึ้นในช่วง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

จ)

ฉ)

ช)
ซ)

ฌ)
ญ)
ฎ)

บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั

