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คุณสมบัตกิรรมการบริษัท 

หลักการ คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยบุคคลท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังเพศ อายุ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
เช่น การเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ  การตลาด  การบริการ การท่องเที่ยว กฎหมาย และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้
สามารถกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตลอดจนอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลและ
ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ และสนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 
2. กรรมการอิสระ (Independent Director) ต้องมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท และอย่างน้อย 1 

คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้เพียงพอต่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ผู้บริหารท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ (Executive Directors)  

คุณสมบัติทั่วไป 
1. อายุไม่เกิน 75 ปี  
2. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม 
3. เข้าใจบทบาทหน้าท่ี และทำหน้าท่ีของตน (Practices) แทนผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสุจริตอย่างเต็มท่ีด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะ

สร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
4. มีเวลาท่ีเพียงพอในการทำหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ควรมีการประเมินตนเอง และแจ้งต่อคณะกรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วาระในการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง 
1. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 

ตามข้อบังคับบริษัทฯ และคณะกรรมการอาจเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งใหม่หลังหมดวาระ โดยให้พิจารณาการดำรงอยู่จาก
การประเมินผลการทำงานของกรรมการเป็นรายปี โดยกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
คราวละ 3 ปี เท่ากัน ในกรณีท่ีกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และยังไม่มีการแต่งตั ้งใหม่ให้
คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทำหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ 

2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ระยะเวลาดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง
รวมไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จะเสนอขอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นกรณีพิเศษแล้วเห็นว่า
กรรมการอิสระผู้นั้น ยังมีความเป็นอิสระมากเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกลไกสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อช่วยดูแล
ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องให้ความเห็นชอบ 

3.  การพ้นจากตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุเกินกว่า 75 ปี 
ตามคุณสมบัติทั่วไปข้างต้น โดยให้สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
การประชุมแล้วเสร็จ 

คุณสมบัติเฉพาะ 

ประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors)  
มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวในหลักการข้างต้นและกรรมการอื่นคือ (1) การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ       

(2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน (3) การเป็นผู้เรียก
ประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการ จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน           
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ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นในบริษัทร่วมและบริษัทตรวจสอบ
บัญชี  

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)  
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ควรให้เวลาในการบริหารงานอย่าง

เต็มท่ีไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และหากมีความประสงค์จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
อื่นต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ (Independent Director) 
1. มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทร่วม นิติบุคคล

ท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย  
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงานลูกจ้างท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ัง

คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ภายใน 2 ปีก่อนหน้า ได้แก่ 
4.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น  

ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่ารายการต่อปีเกิน 2 ล้านบาท  
4.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ได้แก่ รายการธุรกรรมปกติ รายการเช่าให้/เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ

เกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่าการทำรายการตั้งแต่ 20 
ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้รวมมูลค่ารายการย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันท่ีมีการทำรายการครั้งล่าสุด 

4.3 ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
5. ต้องเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ 

Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ Audit Committee Program (ACP) 

กรรมการตรวจสอบ (Member of the Audit Committee) 
1. ต้องเป็นกรรมการอิสระท่ีได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น 
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
3. มีหน้าท่ีไม่น้อยกว่าท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด 

ธุรกรรมที่มีผลต่อความเป็นอิสระ 
1. เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติรายการต่างๆ หรือลงนามผูกพันบริษัทจริง ยกเว้น การลงนามตามมติของคณะกรรมการ หรือเป็น

การ ลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น 
2. เข้าร่วมประชุม หรือร่วมลงคะแนนในเรื่องท่ีมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ลักษณะต้องห้าม  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีคุณสมบัติที ่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดของบริษัทฯ และประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 


