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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เปนคณะกรรมการชุดยอย ซึ ่งแตงตั ้งโดย

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัท ในการกำกับดูแลกิจการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย 

 

1. องคประกอบ 

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน ซึ่งไดรับการ

แตงตั ้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที ่ประชุมผู ถ ือหุ นแลวแตกรณี โดยกรรมการ

ตรวจสอบอยางนอย 1 ทานตองมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทำหนาที่ในการ

สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 

1.2 คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ง 

เปนประธานกรรมการตรวจสอบ 

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหนาที่

สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี ่ยวกับการนัดหมายประชุม 

จัดเตรียมวาระการประชุม นำสงเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม 

และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

ทั้งนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 3 วัน

ทำการ นับแตวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

ตรวจสอบตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยการรายงานผาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

  



 

หนาท่ี 4 

2. คุณสมบัติ 

2.1 กรรมการตรวจสอบทุกคนต องเป นกรรมการอิสระ และได ร ับการแต งต ั ้งจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมาย

มหาชน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของตลาดหลักทรัพย 

และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 

2.2 ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 

2.3 ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เปน

บริษัทจดทะเบียน 

2.4 ไดรับความเชื ่อถือ เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความรู  และประสบการณเกี ่ยวกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และเพียงพอที ่จะสามารถทำหนาที ่ในฐานะ

กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ที่มีความรู และ

ประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที ่ในการสอบทานความนาเชื ่อถือของงบ

การเงินได 

2.5 สามารถทุมเทเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดอยางเพียงพอ 

 

 

3. หนาที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังตอไปนี้ 

3.1 สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เพียงพอ และครบถวน ตาม

มาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด 
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3.2 สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหนวยงานอื ่นใดที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจ

เสนอแนะใหมีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจำเปนและเปนสิ่งสำคัญ 

พรอมทั้งนำขอมูลเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ 

และจำเปนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และ

ผูจัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3.3 สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย 

3.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัท และพิจารณาเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งประชุมกับผูสอบ

บัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 คร้ัง  

3.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ให

เปนไปตามกฎหมาย และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาว

สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท  

3.6 สอบทานความถูกตองของเอกสารอางอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ

ตอตานการคอรรัปชันของกิจการตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ตอตานทุจริต 

3.7 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับ

โดยทั่วไป 

3.8 สอบทานใหมีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายดานการบริหารความเส่ียง 
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3.9 จัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 

ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน

ของบริษัท 

ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมุของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน 

ช) ความเห็น หรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติ

หนาที่ตามกฎบัตร 

ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3.10 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีขอสงสัยวามีรายการ 

หรือการกระทำดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงิน และผล

การดำเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

- รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

- การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 
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- การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหารไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลา

ขางตน กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการ หรือการกระทำ

ดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาด

หลักทรัพย 

3.11 ปฏิบัต ิการอ ื ่นใดตามที ่คณะกรรมการบริษ ัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.12 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมผูถือหุนของ

บริษัท 

3.13 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืน 

หรือผูเชี ่ยวชาญเฉพาะเรื่องได เมื่อเห็นวาจำเปนดวยคาใชจายของบริษัท โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท 

3.14 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

4. วาระการดำรงตำแหนง 

4.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป นับจากวันที่ไดรับแตงตั้ง หรือ

ตามวาระการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท  

4.2 กรรมการตรวจสอบซึ ่งพ นจากตำแหนงตามวาระอาจไดร ับแต งต ั ้งอ ีกได ตามที่

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเห็นวาเหมาะสม  

4.3 การครบกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการตรวจสอบแตละคน กำหนดใหส้ินสุด

ไมพรอมกัน เพื่อความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 
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4.4 เมื่อมีกรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถ

อยูไดจนครบวาระ คณะกรรมการจะตองแตงตั ้งกรรมการตรวจสอบรายใหมแทนให

ครบถวนอยางชาภายใน 3 เดือน นับแตวันที่จำนวนสมาชิกไมครบถวน โดยบุคคลที่เขา

เปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตำแหนงไดเพียงวาระที่ยังคงเหลืออยูของกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งตนแทน 

4.5 กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงทันที เมื่อ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ครบวาระการดำรงตำแหนง 

• พนสภาพจากการเปนกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง 

• ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ

ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

4.6 กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระการดำรงตำแหนง ควรแจงเปนหนังสือตอ

บริษัทลวงหนา อยางนอย 1 เดือนพรอมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดพิจารณา

แตงตั้งกรรมการทดแทน โดยบริษัทจะแจงเร่ืองการลาออกพรอมสงสำเนาหนังสือลาออก

ใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ กรณีที ่กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงทั ้งคณะ ให

คณะกรรมการตรวจสอบที่พนจากตำแหนงตองรักษาการในตำแหนง เพื่อดำเนินการ

ตอไปกอนจนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจะเขารับหนาที่ 

4.7 กรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนกอนวาระการดำรงตำแหนง บริษัทฯ จะแจงเรื่อง

การถอดถอนพรอมสาเหตุใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ 
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5. การประชุม 

5.1 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยอาจเชิญฝาย

จัดการ ผูสอบบัญชี ผูที่เกี่ยวของ หรือผูที่เห็นสมควรเขารวมประชุม หรือขอใหชี้แจงใน

เรื ่องที ่เกี ่ยวของได โดยประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนกรณีพิเศษไดหากมีการรองขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน 

ผูสอบบัญชี หรือ ประธานกรรมการบริษัทใหพิจารณาประเด็นปญหาที่จำเปนตองหารือ

รวมกัน 

5.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของ

บริษัท หรือ ณ ที่อื ่นใดตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบจะกำหนด หรือประธาน

กรรมการตรวจสอบจะกำหนดใหจัดการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสก็ได โดยการจัดการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมาย

กำหนด 

5.3 กำหนดใหเรียกประชุมกอนมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 7 วัน หรือ

ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเปน

เรงดวนอื่นๆ ไดตามแตจะเห็นสมควร ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเปนการประชุม

ผ านสื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส  บร ิษ ัทสามารถจัดส งหนังส ือเช ิญประชุมโดยจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสก็ได 

5.4 ใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู ที ่ไดรับมอบหมายเปนผูจดรายงานการ

ประชุม ซึ ่งรายงานการประชุมจะตองนำสงตองคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัท ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได

ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอยางทันเวลา 
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6. องคประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 กรรมการตรวจสอบทุกทานควรเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง และใน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ในการพิจารณางบการเงินราย

ไตรมาสหรืองบการเงินประจำปตองมีกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณในการสอบ

ทานงบการเงินเขารวมประชุมทุกคร้ัง 

6.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ได ใหกรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานในที่

ประชุม 

6.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียง

หนึ่งในการลงคะแนน เวนแตกรรมการตรวจสอบซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื ่องนั ้น ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด อยางไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคน

อื่นๆ ที่มิไดลงมติเห็นดวยใหนำเสนอเปนความเห็นแยงตอคณะกรรมการบริษัท 

6.4 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือหนาที่อื่นใดที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตอฝายตางๆ ดังนี้ 

7.1 การรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

1) รายงานกิจกรรมตางๆ ที่ทำอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง ดังนี้ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ระบุความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในเร่ืองตาง ๆ  



 

หนาท่ี 11 

- สรุปรายงานกิจกรรมที่ทำระหวางไตรมาส 

- รายงานที่เกี ่ยวกับความเห็นตอรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และ

กระบวนการตรวจสอบภายใน 

- รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

2) รายงานส่ิงที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดหาแนวทางแกไขไดทันเวลา 

- รายการความขัดแยงทางผลประโยชน 

- ขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรอง

อยางเปนสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายใน 

- ขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย หรือขอกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  

7.2 การรายงานตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป 

รายงานกิจกรรมที่ทำระหวางปตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองเปดเผยไวในรายงานประจำป 

7.3 การรายงานตอตลาดหลักทรัพย 

1)  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

- รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

พรอมนำสงแบบแจงรายชื่อและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)

ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการบริษัทมี

มติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ 

- นำสงหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-2) ภายใน 7 วัน 

นับแตวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ 
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2) การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

-  รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการ

ตรวจสอบ ตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

-  นำสงหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ สำหรับการตรวจสอบที่

ไดรับการแตงตั้งใหม  

รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปล่ียนแปลงหนาที่และขอบเขตการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1) ตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามขอกำหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ ภายใน 3 วันนับแตวันที่มีมติของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว 

 

8. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลการประเมินประจำปตอคณะกรรมการบริษัท เพื ่อทราบและอาจพิจารณาใหความเห็น

เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลตอไป 

กฎบัตรฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป และจะพิจารณาทบทวน

ทุกป 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีคุณสมบตัิตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ขอกำหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุน

ของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน

ประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับ

เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหาม

ดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่ง

เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่

เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร 

ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ

อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือ

การใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพย
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เปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามี

ภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ 

ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา  ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวให

เปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำรายการที่เกีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระ

หนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของ

สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มี

นัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวม บริหารงาน 

ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอืน่ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่

มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 
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9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ

บริษัท 

 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะตามขางตนแลว กรรมการอิสระอาจ

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ

บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 




