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คุณสมบัตขิ องกรรมการบริ ษัท (Qualification of Directors)
หลั ก การ คณะกรรมการควรประกอบด้ วยบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ ห ลากหลายทัง้ เพศ อายุ มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ ในด้ านต่ างๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิ จ การจัดการ บริ หารธุรกิ จ การตลาด การบริ การ การ
ท่องเที่ยว กฎหมาย และอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น เพื่อให้ สามารถกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ ทางธุร กิจ
ตลอดจนอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ และการดาเนินงาน ทาหน้ าที่กากับดูแลและตรวจสอบการทางานของฝ่ าย
จัดการ และสนับสนุนให้ มีการบริ หารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี ้
1. กรรมการอิสระ (Independent Director) กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร (Non-Executive Director)
และผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งกรรมการ (Executive Directors) โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
2. ประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระโดย
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คนต้ องมีความรู้ทางด้ านบัญชีและการเงิน
คุณสมบัตทิ ่ วั ไป
1. อายุไม่เกิน 75 ปี บริ บรู ณ์
2. เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็ นมืออาชีพ และมีจริ ยธรรม
3. เข้ าใจบทบาทหน้ าที่ และทาหน้ าที่ของตน (Practices) แทนผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยสุจริ ตอย่างเต็มที่ด้วย
ความมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างมูลค่าสูงสุดให้ กิจการและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. มีเวลาที่เพียงพอในการทาหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ควรมีการประเมินตนเอง และแจ้ งต่อคณะกรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรื อมีเหตุการณ์ที่ทาให้
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วาระในการดารงตาแหน่ ง
1. วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ และผู้บริ หารที่ดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการมีวาระการ
ดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ และคณะกรรมการอาจเสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้ง
ใหม่หลังหมดวาระ โดยให้ พิจารณาการดารงอยู่จากการประเมินผลการทางานของกรรมการเป็ นรายปี และ
กาหนดให้ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นคราวละ 3 ปี เท่ากัน ในกรณีที่
คณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้ คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทาหน้ าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการชุดใหม่
2. วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิ สระ กรรมการอิสระมี วาระการดารงตาแหน่งไม่เกิน 9 ปี
สอดคล้ องกับแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ ได้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ
เข้ ามาร่วมในการบริ หารจัดการ และคณะกรรมการมีมมุ มองและวิสยั ทัศน์กว้ างไกลขึ ้นไปเรื่ อยๆ กรรมการอิสระ
ที่พ้นจากตาแหน่งตามข้ อ 2 ข้ างต้ น สามารถได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกครั ง้ หนึ่งหาก
พ้ นจากตาแหน่งมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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คุณสมบัตเิ ฉพาะ
ประธานกรรมการ (Chairman of the Board of Directors)
มีหน้ าที่นอกเหนือจากที่กล่าวในหลักการข้ างต้ นและกรรมการอื่ นคือ (1) การทาหน้ าที่ประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ (2) การลงคะแนนเสียงชี ้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และ
คะแนนเสียง 2 ข้ างเท่ากัน (3) การเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ (4) การทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ดังนั ้น คุณสมบัติของประธานกรรมการที่แตกต่างจากกรรมการดังนี ้
1. ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
2. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา ผู้สอบ
บัญชี ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่น หรื อเป็ นผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัท
ตรวจสอบบัญชี หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยต้ องไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะ
ดังกล่าว
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร (Executive Director)
กรรมการที่ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ กรรมการผู้จดั การใหญ่ ควรให้ เวลาใน
การบริ หารงานอย่างเต็มที่ไม่ควรดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นยกเว้ นบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม และหากมีความ
ประสงค์จะไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นต้ องได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
กรรมการอิสระ (Independent Director)
1. มีสดั ส่วนการถื อหุ้นในบริ ษัทไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัท

บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนั ้นๆ ด้ วย1
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา ผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตั ้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ภายใน 2 ปี
ก่อนหน้ า ได้ แก่
4.1 ความสัมพันธ์ ในลักษณะการให้ บริ การทางวิชาชีพ ได้ แก่ ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี) ผู้ให้ บริ การ
ทางวิชาชีพอื่ น เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรั พย์ สิน ที่มี
มูลค่ารายการต่อปี เกิน 2 ล้ านบาท
1

ผู้ที่เกี่ยวข้ อง หมายถึง บุคคลตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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4.2 ความสั ม พั น ธ์ ท างการค้ า ทางธุ ร กิ จ ได้ แก่ รายการธุ ร กรรมปกติ รายการเช่ า ให้ /เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริ การ และรายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงินที่มีมลู ค่าการทารายการตั ้งแต่ 20 ล้ านบาท หรื อตั ้งแต่ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริ ษัท
แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า โดยให้ รวมมูลค่ารายการย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่มี
การทารายการครัง้ ล่าสุด
4.3 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
5. ต้ องเข้ ารั บการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) อย่าง
น้ อย 1 หลักสูตร ได้ แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรื อ Directors Accreditation
Program (DAP) หรื อ Audit Committee Program (ACP)
กรรมการตรวจสอบ (Member of the Audit Committee)
1. ต้ องเป็ นกรรมการอิสระที่ได้ รับแต่งตั ้งจากคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท
บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
3. มีหน้ าที่ไม่น้อยกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
ธุรกรรมที่มีผลต่ อความเป็ นอิสระ
1. เป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิรายการต่าง ๆ หรื อลงนามผูกพันบริ ษัทจริ ง ยกเว้ น การลงนามตามมติของ
คณะกรรมการ หรื อเป็ นการลงนามร่ วมกับกรรมการรายอื่น
2. เข้ าร่ วมประชุม หรื อร่ วมลงคะแนนในเรื่ องที่มีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ลักษณะต้ องห้ าม2 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้ องไม่ มีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี ้
1. เป็ นผู้ที่ถกู ศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ บุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
2. เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็ น
ผู้บริหารตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. เป็ นบุคคลที่ถูกสอบสวน หรื ออยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดจากคณะทางานวินยั กรรมการ ที่
ได้ รับการแต่งตั ้งโดย ก.ล.ต. ที่มีหน้ าที่ดาเนินการกับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อมีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม
4. อยู่ร ะหว่ า งถูก กล่ า วโทษหรื อ ถูก ด าเนิน คดี อ าญาโดยหน่ ว ยงานที่ มี อ านาจตามกฎหมาย ใน
ความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อการ
บริหารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
5. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสัง่ ขององค์กรที่มีอานาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ ามมิให้
เป็ นผู้บริหารของบริ ษัท
2

ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2548 เรื่อง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
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6. เคยต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ว่ากระทาความผิดตามข้ อ 3 หรื อเคยถูกเปรี ยบเทียบปรั บเนื่องจาก
การกระทาความผิดตามข้ อ 2
7. มีเหตุอันควรเชื่ อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผิดต่อหน้ าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วย
ความระมัดระวัง (Duties of Care) และซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duties of Loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกิจการ
และผู้ถือหุ้นโดยรวมของกิจการที่ตนเป็ น หรื อเคยเป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุม หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วม
หรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
8. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามี หรื อเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สจุ ริ ต หรื อฉ้ อฉลผู้อื่น หรื อมีหรื อเคยมี
ส่วนร่วม หรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
9. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามี หรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการกระทาอันไม่เป็ นธรรม หรื อการเอาเปรี ยบผู้
ลงทุน หรื อมีหรื อเคยมีสว่ นร่ วม หรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
10. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามี หรื อเคยมีพฤติกรรมการอาพรางฐานะทางการเงิน หรื อผลการดาเนินงานที่
แท้ จริงของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อบริ ษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรื อจงใจแสดงข้ อความอันเป็ น
เท็จในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ดข้ อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้ แจ้ งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิ ดเผย
ต่อประชาชน หรื อต้ องยื่นต่อสานักงาน หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาในนามของตนเอง
หรื อกระทาแทนนิติบุคคล หรื อกิจการที่ตนมีอานาจในการจัดการ หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วม หรื อสนับสนุนการ
กระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
11. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามี หรื อเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเยี่ยง
ผู้บริหาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อบริ ษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ที่ตน
เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุม หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทดังกล่าว เพื่อมิให้ บริ ษัทฝ่ าฝื น หรื อ
ปฏิบัติไม่เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันอาจ
ก่อให้ เกิดความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม หรื อความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรื อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทนั ้น
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