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คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

 
กรรมการอิสระมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี  ้
 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย

นัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอ

อนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่

ปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร กรรมการรายอื่น ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 

หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น

หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่วข้างต้น รวมถึงการ

ท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับ

สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้

สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนี ้

ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป 

แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่

เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดย

อนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ 
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6. บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักัดอยู ่

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงินซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

นัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

8. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น

ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 
ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ที่ก าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 ให้บริษัทฯ ได้รับการผอ่นผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้ววา่ การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็น
อิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

ก. ลกัษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

 
เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5 และ 6 ค าว่า “หุ้นสว่น” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี หรือผู้

ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนาม
ของนิติบคุคลนัน้ 

หมายเหตุ: บริษัท เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระตามก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
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