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นิยามกรรมการอิสระ และหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 
 
นิยามกรรมการอิสระ 

 กรรมการอสิระตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตอ้งสามารถดแูล
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทกุรายไดเ้ทา่เทยีมกนั และไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัตอ้งสามารถ
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทัโดยใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระได้ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ  

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของทุนช าระแล้วของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และก าหนดคุณสมบตัิอื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด 

2. ไมม่สีว่นรว่มบรหิารงานไมเ่ป็นพนกังาน/ลกูจา้ง/ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอืเป็นผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดร้บัการ
แต่งตัง้ 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และ
บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอ
ชือ่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบัน
และชว่ง 2 ปีกอ่นไดร้บัการแต่งตัง้ในลกัษณะดงันี้ 

ก) ไม่มคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี
อื่นซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี เช่น ทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาการเงนิ ผูป้ระเมนิ
ราคาทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

ข) ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกจิซึง่มมีลูค่ารายการตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปหรอืตัง้แต่รอ้ยละ 
3 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทั แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ในการพจิารณา
มลูคา่รายการใหร้วมรายการทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนกอ่นวนัทีม่กีารท ารายการในครัง้ล่าสดุ 

5. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื  ผูถ้อืหุน้
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

6. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระได้ 

ทัง้นี้ คุณสมบตัิของ “กรรมการอสิระ” อยู่ในเกณฑ์ที่เขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในเรือ่งการถอืหุน้ของบรษิทัซึง่ไดก้ าหนดไวไ้มเ่กนิ 1% 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏบิตัหิน้าทีด่แูลและจดัการด าเนินการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ กฎกระทรวง หรอื พระราชบญัญตัอินัเกีย่วกบัการประกอบกจิการของบรษิทั 



หน้า 2 จาก 4 
 

ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2. ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนและบรหิารงานอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัยส์จุรติ เพือ่ให้
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั และผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนั (Stakeholders) 

3. ไมแ่สวงหาผลประโยชน์อนัมชิอบจากการท างานไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

4. บรหิารงานดว้ยความระมดัระวงัและหลกีเลีย่งความขดัแยง้ผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบรษิทั 
เพือ่ใหก้ารบรหิารเป็นไปอยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ 
- ไมห่าผลประโยชน์สว่นตวัจากการเป็นกรรมการ 
- ไมใ่ชค้วามลบัของบรษิทัในทางทีผ่ดิ 
- ไม่เป็นกรรมการในบรษิทัทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัหรือเป็นคู่แข่งขนัทางการคา้ของ

บรษิทั 
- ไมม่ผีลประโยชน์ในการท าสญัญาของบรษิทั 

5. ก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร ์แผนงานการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และงบประมาณของบรษิทั 

6. ติดตามและก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุและการเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่กจิการและ
ความมัน่คงสงูสดุใหแ้ก่  ผูถ้อืหุน้ 

7. จัดให้มีและก ากบัดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการที่ดี  โดยมีระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ตดิตามการด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ 
ครอบคลุมทุกดา้นทัง้ดา้นการเงนิ การปฏบิตังิาน การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการป้องกนัรกัษาและดแูล
เงนิลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สนิของบรษิัทอยู่เสมอ ก าหนดระเบียบปฏิบตัิเป็นลายลักษณ์อกัษร มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และท าหน้าทีต่รวจสอบการ
ปฏบิตังิานของทกุหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีว่างไว้ 

8. จดัให้มรีะบบบรหิารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจยัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัวิสยัทศัน์ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ การเงนิ การบรกิาร และการปฏบิตักิารดา้นอื่นๆ พจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ
และระดบัความรนุแรงของผลกระทบ ก าหนดมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขและผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน รวมทัง้
ก าหนดมาตรการในการรายงานและการตดิตามประเมนิผล โดยจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งใน
ระดบัจดัการ มหีน้าทีน่ าเสนอแผนและผลการปฏบิตัติามแผนต่อคณะกรรมการบรหิารเป็นประจ า 

9. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงนิ และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมนิความเพยีงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบรหิาร
จดัการความเสีย่ง การรายงานทางการเงนิ และการตดิตามและประเมนิผล  

10. ดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมทัง้การใชท้รพัย์สนิของบรษิทัในทางมชิอบ
และการกระท าทีไ่มถ่กูตอ้งในรายการระหว่างบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งรอบคอบ โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งไม่มี
สว่นรว่มในการตดัสนิใจ 
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11. แต่งตัง้มอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดใหป้ฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการ โดยก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหช้ดัเจน เพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงนิ 
ระบบควบคมุภายใน และระบบการก ากบัดแูลกจิการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงาน
อืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วม
ประชมุดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้น รายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว
ตอ้ง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น  
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

(charter)  
(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าทีอ่าจมผีลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั เพือ่ด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร ซึง่ไดแ้ก่ รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทุจรติหรอืมี
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สิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท หาก
คณะกรรมการของบรษิทัไม่ด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหก้รรมการตรวจสอบราย
ใดรายหนึ่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

9. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบรษิทั 

10. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทัง้จรรยาบรรณธุรกิจต่อ
คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึทบทวนและปรบัปรงุนโยบายใหม้คีวามเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 

11. ตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและหลกัปฏบิตัติามกรอบจรยิธรรม ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่
ดขีองบรษิทั พรอ้มทัง้รายงานผลการประเมนิใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

 

 

 

 

 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1. พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหา รวมทัง้คดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทั กรรมการชดุยอ่ย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่น าชือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
หรอืน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาแต่งตัง้ 

2. พจิารณาคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ 

3. พจิารณาก าหนดแนวทางและหวัขอ้ในการประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการ
เป็นประจ าทกุปี โดยค านึงถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 

4. เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นส าหรบัคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดยอ่ย 
และกรรมการผูจ้ดัการ พรอ้มทัง้พจิารณาทบทวนอตัราคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทั กรรมการชดุยอ่ย 
และกรรมการผูจ้ดัการ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความรบัผดิชอบและผลการด าเนินงานของบรษิทั เสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัคิ่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ส าหรบั
คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อย คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ใหพ้จิารณาอนุมตัติ่อไป 

5. ภารกจิอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 


