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นิยามกรรมการอิสระ และหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด 
 
นิยามกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ และตองสามารถดูแลผลประโยชน
ของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนัน้ยังตองสามารถเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย และกําหนดคุณสมบัติอ่ืนตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

2. ไมมีสวนรวมบริหารงานไมเปนพนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร 
รวมทั้งคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันและชวง 
2 ปกอนไดรับการแตงตั้งในลักษณะดังนี้ 

ก) ไมมีความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอ่ืนซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน 
เปนตน 

ข) ไมมีความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลคารายการตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไปหรือตั้งแตรอยละ 3 ของ
มูลคาสินทรัพยรวมที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ในการพิจารณามูลคารายการ
ใหรวมรายการที่เกิดข้ึนในระหวาง 6 เดือนกอนวันที่มีการทํารายการในคร้ังลาสุด 

5. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูถือหุนซึ่ง
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

ทั้งนี้ คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อยูในเกณฑที่เขมงวดกวาขอกําหนดข้ันต่ําของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเร่ืองการถือหุนของบริษัทซึ่งไดกําหนดไวไมเกิน 1% 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหนาที่ดูแลและจัดการดําเนินการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และ
มติของที่ประชุมผูถือหุน กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติอันเก่ียวกับการประกอบกิจการของบริษัท ตลอดจน
หลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลกัทรัพย 

2. ปฏิบัติหนาที่ของตนและบริหารงานอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท และผูมีผลประโยชนรวมกัน (Stakeholders) 

3. ไมแสวงหาผลประโยชนอันมชิอบจากการทาํงานไมวาทางตรงหรือทางออม 
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4. บริหารงานดวยความระมดัระวังและหลีกเลีย่งความขัดแยงผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัท เพื่อให
การบริหารเปนไปอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึง 
- ไมหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ 
- ไมใชความลับของบริษัทในทางที่ผิด 
- ไมเปนกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันหรือเปนคูแขงขันทางการคาของบริษัท 
- ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาของบริษัท 

5. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานการดําเนินธุรกิจของบริษัท และงบประมาณของบริษัท 

6. ติดตามและกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดและการเติบโตอยางยั่งยืนใหแกกิจการและความมั่นคงสูงสุดใหแก  
ผูถือหุน 

7. จัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ ครอบคลุมทุก
ดานทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เก่ียวของ และจัดให
มีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปองกันรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถือหุนและ
ทรัพยสินของบริษัทอยูเสมอ กําหนดระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ 
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตาม
ระเบียบที่วางไว 

8. จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวของทุกดาน ครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงที่เก่ียวของกับวิสัยทัศน เปาหมาย 
กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การบริการ และการปฏิบัติการดานอ่ืนๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการปองกันแกไขและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดมาตรการใน
การรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหนาที่
นําเสนอแผนและผลการปฏิบัติตามแผนตอคณะกรรมการบริหารเปนประจํา 

9. จัดใหมีระบบบัญช ีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการ
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การ
รายงานทางการเงิน และการติดตามและประเมินผล  

10. ดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนรวมทั้งการใชทรัพยสินของบริษัทในทางมิชอบและการ
กระทําที่ไมถูกตองในรายการระหวางบุคคลที่เก่ียวโยงกันอยางรอบคอบ โดยผูมีสวนไดเสียตองไมมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 

11. แตงตั้งมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทน
คณะกรรมการ โดยกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจน เพื่อชวยดูแลรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบญัชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง 
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน  
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(charter)  

(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําที่อาจมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งไดแก รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริตหรือมีสิ่ง
ผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของ
บริษัทไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งรายงานตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโนม การปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท 

10. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พรอมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจตอคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายใหมีความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 

11. ติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท พรอมทั้งรายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

 

 

 

 

 

หนา 3 จาก 4 

 



หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

1. พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน หรือ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาแตงตั้ง 

3. พิจารณากําหนดแนวทางและหัวขอในการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการเปน
ประจําทุกป โดยคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 

4. เสนอนโยบายการจายคาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนสําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และ
กรรมการผูจัดการ พรอมทั้งพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และ
กรรมการผูจัดการ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานของบริษัท เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ สําหรับคาตอบแทน
ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย คณะกรรมการบริษัทจะตองนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณา
อนุมัติตอไป 

5. ภารกิจอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

หนา 4 จาก 4 

 


