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คู่มือกรรมการอิสระ 
 
ฉบบัปรบัปรงุ มกราคม 2564 
 
 บทน า 
 

กรรมการอิสระเป็นกลไกส าคญัในเรื่องการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการอิสระจะท าหน้าที่ในการ
สนับสนุนนโยบายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้ หรอืคดัค้านเมื่อเหน็ว่าบรษิทัอาจตดัสนิใจไม่เป็นธรรมโปร่งใส ซึ่งอาจ
กระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้ กรรมการอสิระตอ้งมคีวามเป็นอสิระจากการควบคุม
ของผูบ้รหิาร    ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และตอ้งไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีในทางการเงนิและบรหิารของกจิการ 
เช่น การใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ การถอืหุน้ในบรษิทัย่อยของกจิการนัน้ การเป็นลกูจา้งหรอืพนกังานของ
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืเป็นทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า เป็นต้น อกีทัง้กรรมการอสิระควรมจี านวนทีม่ากเพยีงพอทีจ่ะ
ก่อใหเ้กดิการถ่วงดุลอ านาจการตดัสนิใจของกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัมคีวามโปร่งใส
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวม มใิช่ผูถ้อืหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

คู่มือกรรมการอิสระฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้กรรมการอสิระมคีู่มอืที่สามารถใช้เป็นแนวทางเบื้องต้น
ส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการอสิระในการใชดุ้ลพนิิจ การพจิารณา การใหค้วามเหน็ และการอนุมตัเิรื่องต่างๆ 
ทีฝ่่ายจดัการน าเสนอมายงัคณะกรรมการ แนวปฏบิตัทิีป่รากฎอยู่ในคู่มอืฉบบันี้เป็นการประมวลเรื่องทีก่รรมการอสิระ
ควรระมดัระวงัและใหค้วามส าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการอสิระ 

ในการจดัท าคู่มอืฉบบันี้  ขอขอบคุณส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และบรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาส ์คูเปอร ์จ ากดั ทีใ่หก้ารสนับสนุนดา้นขอ้มูล
และร่วมให้ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งที่กรุณา
พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่  

อนึ่ง คู่มอืฉบบันี้เป็นเพยีงแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการอสิระเท่านัน้ ซึง่ในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
กรรมการอสิระ กรรมการอสิระแต่ละท่านควรต้องศกึษาและท าความเขา้ใจกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และวธิปีฏบิตัิ
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการอสิระเป็นส าคญั 

คณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คู่มอืกรรมการอสิระฉบบันี้จะเป็นแนวทางและมสีว่นช่วยในการปฏบิตัหิน้าที่
ของกรรมการอสิระไม่ว่าจะเป็นการใช้ดุลยพนิิจ การแสดงความคดิเหน็ และการตดัสนิใจใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาท
หน้าทีข่องกรรมการอสิระทีต่ัง้มัน่อยู่บนความเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้ือหุน้ทุกรายของ
บรษิทั ทัง้นี้ คณะผูจ้ดัท าจะพจิารณาทบทวนและปรบัปรุงคู่มอืฉบบันี้ใหม้ขีอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านเพิม่เตมิเป็น
ระยะๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 
 
 คณะผูจ้ดัท า  
 มนีาคม 2555 
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 วตัถปุระสงค ์
 
กรรมการอสิระเป็นกลไกส าคญัในเรื่องการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยกรรมการอสิระถือเป็นส่วนหนึ่งของ

คณะกรรมการบรษิัทจดทะเบยีนที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของทมีบรหิารของบรษิัท คอยแสดงความคดิเห็น
สนับสนุนต่อนโยบายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ หรอืคดัคา้นเมื่อเหน็ว่าบรษิัทอาจตดัสนิใจไม่เป็นธรรมโปร่งใสซึง่อาจ
กระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้ กรรมการอสิระตอ้งมคีวามเป็นอสิระจากการควบคุม
ของผูบ้รหิาร   ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และต้องไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีในทางการเงนิและบรหิารของกจิการ 
เช่น การใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ การถอืหุน้ในบรษิทัย่อยของกจิการนัน้ การเป็นลกูจา้งหรอืพนกังานของ
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืเป็นทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า เป็นตน้ ดงันัน้ หากบรษิทัมกีรรมการอสิระในจ านวนทีเ่พยีงพอ
กจ็ะเกดิการถ่วงดุลอ านาจการตดัสนิใจของกรรมการทัง้คณะ ท าให้การบรหิารจดัการของบรษิทัมคีวามโปร่งใสและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ปัจจุบนัหลายประเทศก าหนดให้บรษิัทจด
ทะเบยีนต้องมกีรรมการอสิระอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้คณะ เพื่อให้มนี ้าหนักการถ่วงดุลที่ มปีระสทิธภิาพ 
ส าหรบัประเทศไทย ส านักงาน ก.ล.ต. ได้ก าหนดเกณฑ์ให้สดัส่วนของกรรมการอสิระมจี านวน  1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้คณะ และต้องมไีม่ต ่ากว่า 3 คน ทัง้นี้ ใหเ้ริม่ถอืปฏบิตัติัง้แต่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2553 เป็น
ตน้ไป 

อย่างไรก็ตาม ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กบัโครงสร้างของ
กรรมการอสิระทีก่ าหนดไว ้แต่จติส านึกของการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยตัง้มัน่อยู่บนความถูกตอ้งและเพื่อประโยน์ของผูถ้อืหุน้
รายย่อย โดยไม่ใหบุ้คคลใดหรอืสิง่อื่นใดมาชกัจงูหรอืโน้มน้าวท าใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระตอ้งเสยีไปถอืเป็น
เรื่องทีส่ าคญัยิง่ 
 
 คณุสมบติักรรมการอิสระ 
 
1. คณุสมบติัทัว่ไป 
 

1.1 มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
1.2 ไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นกรรมการในบรษิทัทีม่มีหาชน

เป็นผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ประกอบประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทั (ฉบบัประมวล) มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

1.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายอื่ นๆ ที่ก าหนดไว้เฉพาะประเภทธุรกิจนัน้ๆ เช่น 
พระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 เป็นตน้ 
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2. คณุสมบติัเฉพาะ 
 

กรรมการอิสระนอกจากต้องมีคุณสมบตัิทัว่ไปตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยงัต้องมีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรบั
กรรมการอิสระเพิ่มเติม ทัง้นี้ตามขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (ฉบบัประมวล) มผีลใชบ้งัคบัวนัที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 (ดู
ภาคผนวก) 
 
 การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการอิสระ 
 

1. ท าความเขา้ใจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในฐานะกรรมการตามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทัง้ควรศึกษาแนวปฏิบตัิจาก “คู่มือ
กรรมการบรษิัทจดทะเบยีน” เล่ม 1 เล่ม 2 และเล่ม 3 ซึ่งจดัท าโดยส านักงาน ก.ล.ต. และ “ขอ้เตือนใจในการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน” ซึง่จดัท าโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

2. กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรศึกษาแนวปฏิบัติจาก “คู่มือ
คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึง่จดัท าโดยส านกังาน ก.ล.ต. “แนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเรื่อง คณะกรรมการ
สรรหา” และ “แนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเรื่อง คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน” ซึง่จดัท าโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. กระตุ้นและผลกัดนัใหบ้รษิทัใหค้วามส าคญักบัการน าหลกัการและแนวปฏบิตัทิี่ดขีองการก ากบัดูแล
กจิการทดีสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั 

4. กระตุ้นและผลกัดนัใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทต้องปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความรบัผดิชอบ ความ
ระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์ุจรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัและมติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5. ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท หากกรรมการอสิระมคีวามเหน็แตกต่างจากทีป่ระชุม กรรมการ
อสิระควรแสดงความคดิเหน็ของตนเองอย่างเตม็ที ่และตอ้งไม่ให้อทิธพิลใดๆ อยู่เหนือการตดัสนิใจทีเ่ป็นอสิระของตน  

6. ในกรณีทีก่รรมการอสิระมคีวามเหน็แยง้กบัคณะกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระควรต้องขอใหม้กีาร
บนัทกึความเหน็แยง้ของตนไวใ้นรายงานการประชุม ในกรณีทีท่ีป่ระชุมไม่ประสงคจ์ะบนัทกึความเหน็แยง้ของตนไวใ้น
รายงานการประชุม หรือในกรณีทีต่นไม่อาจเขา้ร่วมประชุมไดแ้ละไม่เหน็ดว้ยในวาระหนึ่งวาระใด ใหท้ าความเหน็แยง้
ของตนเป็นหนงัสอืแจง้ใหป้ระธานคณะกรรมการบรษิทัทราบภายใน 3 วนันบัแต่สิน้สดุการประชุม 

7. ใช้ความพยายามอย่างเตม็ทีแ่ละเต็มความสามารถเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการด าเนินการใดๆ ของบรษิทั
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั โดยเฉพาะกลุ่มผูถ้อืหุน้รายย่อย และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ 

8. เล็งเห็นถึงความคาดหวงัของผู้ถือหุ้นที่มต่ีอบริษัท และควรด าเนินการกระตุ้นให้บริษัทได้ค านึงถึง
ความคาดหวงัของผูถ้อืหุน้รายย่อยทีม่ต่ีอบรษิทัในเรื่องทีส่ าคญั 

http://www.set.or.th/th/regulations/cg/files/2008/NCBestPractice2008.pdf
http://www.set.or.th/th/regulations/cg/files/2008/NCBestPractice2008.pdf
http://www.set.or.th/th/regulations/cg/files/2008/RCBestPractices.pdf
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9. ในการพจิารณาเรื่องใดๆ ต้องมัน่ใจได้ว่าการตดัสนิใจนัน้ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและรดิรอนหรอื
ละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีการท ารายการทางธุรกจิ และการท ารายการกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีจะตอ้ง
ใหค้วามส าคญัในเรื่องของราคาในการตกลงเขา้ท ารายการ โดยจะตอ้งมขี้อมลูราคาตลาดประกอบการพจิารณาทุกครัง้ 
ทัง้นี้ เพื่อมใิหบ้รษิทัเสยีเปรยีบหรอืเสยีหายจากการดงักล่าว 

10. ดูแลให้บรษิัทก าหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั เช่น ระบบการ
ตรวจสอบ การถ่วงดุลอ านาจ และขัน้ตอนการเปิดเผยขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นทีม่ ัน่ใจไดว้่าบรษิทัไดจ้ดั
ใหม้กีระบวนการพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎระเบยีบ 

ในการพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัมปีระเดน็ทีก่รรมการอสิระควรไดค้ านึงถงึ ดงันี้ 
ก) คู่สญัญาที่เขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงแต่ละฝ่ายเป็นใคร ให้พจิารณาความสมัพนัธท์ี่เกีย่วโยงกนั 

เช่น เป็นบรษิทัโฮลดิง้ค ์บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัลูกของบรษิทัย่อยของบรษิทัจดทะเบยีน มบีุคคลเกีย่วโยงเป็นผูถ้อืหุน้ 
กรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัทีเ่ป็นคู่สญัญา ฯลฯ 

ข) สนิทรพัยท์ีก่ าลงัจะท าการจ าหน่ายจ่ายโอน หากเป็นกรณีทรพัย์ทีส่ามารถระบุและจบัต้องไดใ้ห้
พจิารณาในเรื่องของกรรมสทิธิใ์นทรพัยน์ัน้ว่าเอกสารสทิธกิบัทรพัยถ์ูกต้องตรงกนัและตรวจสอบได้ แต่หากเป็นการ
โอนการใหบ้รกิารจะตอ้งมขีอ้ก าหนด/สญัญาใหช้ดัเจน เป็นตน้ 

ค) การประเมินราคาสินทรัพย์ บริษัทที่ท าการประเมินควรใช้วิธีการเปรียบเทียบกับสินทรพัย์
ประเภทเดยีวกนั ลกัษณะอย่างเดยีวกนั และควรต้องเขา้ตรวจสอบสภาพและสภาพแวดลอ้มของสนิทรพัย ์ณ สถาน
ทีต่ัง้ดว้ย 

ง) รูปแบบการช าระราคาสนิทรพัย์เป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งทีจ่ะท าใหท้ราบถงึการท ารายการ
นัน้ชอบหรอืไม่ เช่น เงนิสด แลกเปลีย่นเป็นหุน้ ฯลฯ 

จ) คู่สญัญามคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืไม่ โดยพจิารณาจากขนาดของรายการ สถานะทาง
การเงนิโดยรวมของกรรมการ ส่วนได้เสยีของกรรมการจากการท ารายการ นัยส าคญัของส่วนได้เสยี ผลประโยชน์ที่
บรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บั 

ฉ) ช่วงเวลาของการท ารายการเกี่ยวโยง ให้ตัง้ค าถามว่าท าไมต้องเป็นช่วงเวลานี้ เพราะการ
ประเมินมูลค่าสนิทรพัย์และช่วงเวลา ณ ขณะท ารายการ เมื่อพิจารณาราคาตลาด ณ ขณะนัน้ จะแสดงให้เห็นว่า
กรรมการกระท าไปเพื่อประโยชน์ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้หรอืไม่ 

11. ดูแลใหบ้รษิทัสรา้งระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
รวมถงึการรายงานผลการปฏบิตัต่ิอคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

12. ดแูลใหบ้รษิทัรายงานขา่ว หรอืเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเหตุการณ์ส าคญั หรอืการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัที่
มหีรอือาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามทีข่อ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ก าหนด 

13. ดูแลใหบ้รษิทัจดัเตรยีมและน าเสนอขอ้มลูใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามทีก่ฎหมายก าหนดอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น
ในสาระส าคญั ตรงต่อความเป็นจรงิ และภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนดหรอืเวลาอนัสมควร เช่น การท าความเหน็ของ
กจิการกรณีมผีูท้ าค าเสนอซือ้หุน้ของบรษิทัจากผูถ้อืหุน้เป็นการทัว่ไป (Tender offer) การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 
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14. กรณีที่บริษัทจะมีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบควรเป็นผูก้ าหนดกระบวนการสรรหาและคดัเลอืก การพจิารณา และการก าหนดค่าตอบแทน 
และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

15. ดูแลให้บรษิัทมกีารประชุมเฉพาะกรรมการอสิระ โดยไม่มกีรรมการบรหิาร และฝ่ายบรหิารเขา้ร่วม
ประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

16. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม สอบถาม รอ้งเรยีน หรอืเสนอแนะเรื่องใดๆ มายงักรรมการอสิระ กรรมการ
อิสระควรพิจารณาข้อซกัถามดงักล่าวอย่างรอบครอบและละเอียดถี่ถ้วน โดยหากเป็นเรื่องส าคญัต้องน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหม้กีารพจิารณาเรื่องดงักล่าว 

17. ในกรณีที่กรรมการอิสระมีความเห็นที่แตกต่างกบัคณะกรรมการบริษัทอย่างรุนแรง และหากการ
ด าเนินการตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากนัน้จะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บรษิัท หรอืเป็น
การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย กรรมการอสิระควรใหค้วามเหน็คดัคา้นและลาออก (ถา้จ าเป็น)  
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 ภาคผนวก 
 
1. รายนามผูใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการจดัท าคูม่ือฉบบัน้ี ณ มีนาคม 2555 
 

กรรมการอิสระบริษทัจดทะเบียน 
1. ศ.โกวทิย ์ โปษยานนท ์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2. คุณกฤช  ฟอลเลต็ บรษิทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
3. คุณมารุต  สมิะเสถยีร บรษิทั อนิเตอร ์ฟารอ์สีท ์วศิวการ จ ากดั (มหาชน) 
4. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย บรษิทั วนิเทจ วศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
5. คุณชายน้อย  เผื่อนโกสมุ บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
6. คุณไพฑรูย ์ ทวผีล บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
7. คุณทศันีย ์ มโนรถ บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
8. คุณวนัชยั  อ ่าพึง่อาตม ์ บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
9. คุณสนุทร  ก่อนนัทเกยีรต ิ บรษิทั บางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
10. คุณสวุมิล  กฤตยาเกยีรณ์ บรษิทั น ้าตาลครบุร ีจ ากดั (มหาชน) 
11. ผศ.รววีลัย ์ ภยิโยพนากุล บรษิทั ซาบน่ีา จ ากดั (มหาชน) 
12. คุณบรรยง  พงษ์พานชิ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
13. คุณอนุพงษ์  เตชะอ านวยพร บรษิทั ธนาสริ ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
14. คุณกนัต ์ อรรฆยว์รวทิย ์ บรษิทั ยเูน่ียน อนิทราโก ้จ ากดั (มหาชน) 

 
ส านักงาน ก.ล.ต. 
นางสาวรชัมาลย ์ สจุติจร ผูช้่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ายสง่เสรมิบรรษทัภบิาล 

 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
คุณรงคร์ุจา สายเชือ้ รองกรรมการผูอ้ านวยการ 

 
บริษทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาส ์คเูปอร ์จ ากดั 
คุณวารุณี   ปรดีานนท ์หุน้สว่น – ทีป่รกึษาการก ากบัดแูลกจิการฯ  

 
2. ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้
ทีอ่อกใหม่ (ฉบบัประมวล) มผีลใชบ้งัคบัวนัที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 
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ขอ้ 17 โครงสรา้งคณะกรรมการและการจดัการของผูข้ออนุญาต ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้   
(1) มกีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของผูข้ออนุญาต แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 

คน   
(2) กรรมการอสิระแต่ละคนของผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของผู้ขออนุญาต บรษิัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืน
ประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต 

(ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่
เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อ านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตหรอื
บรษิทัย่อย 

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัผูข้ออนุญาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขอ
อนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท า เป็นปกตเิพื่อ
ประกอบกจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่น
ท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของ
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองผูข้ออนุญาต หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณ
ภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าวใหน้ับรวมภาระ
หนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองผู้ขออนุญาต บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาตสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน 
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(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย
หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่น
ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค า
ขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผู้ถือหุน้
รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของผูข้ออนุญาต
หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่
ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 

(ฌ) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของผูข้อ
อนุญาต ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถงึ (ฌ) แลว้ กรรมการ
อสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต โดยมกีารตดัสนิใจใน
รปูแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าทีก่ าหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรอื (ฉ) ใหผู้ข้ออนุญาตไดร้บั
การผ่อนผนัขอ้หา้มการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่าดงักล่าว กต่็อเมื่อผูข้อ
อนุญาตได้จดัให้มคีวามเหน็คณะกรรมการบรษิัททีแ่สดงว่าได้พจิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้คคล
ดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี้ในหนงัสอื
นดัประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
(ค) ความเหน็ของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็น

กรรมการอสิระ เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจาก
ส านักงานสอบบญัช ีหรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชื่อในรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการใหบ้รกิาร
ทางวชิาชพี (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิตบิุคคลนัน้ 
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3. นิยามศพัท ์  
 

3.1 กรรมการอิสระ 
หมายความว่า กรรมการอิสระหรือกรรมการจากภายนอก (Outside Director) คือ กรรมการที่มิได้เป็น

กรรมการบรหิาร (Non-Executive Director) และไม่ไดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานประจ า และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ในบรษิทั นอกจากนี้ ยงัตอ้งมคีวามเป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืกลุ่มของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืกลุ่มผู้มสีว่น
ไดเ้สยีอื่นๆ นัน่คอืไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืกลุ่มของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืกลุ่มผูม้ี
สว่นไดเ้สยีอื่นๆ และมคีุณสมบตัเิป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

กรรมการอสิระถูกก าหนดไวใ้หต้้องมใีนโครงสรา้งกรรมการของบรษิทัมหาชนทีจ่ะเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่
ต่อประชาชน และบรษิทัทีป่ระสงคจ์ะน าหุน้ของตนจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย ์โดยตอ้งมอีย่างน้อยหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน ทัง้นี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 
39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) มีผลใช้บังคับวนัที่ 16 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 
 

3.2 บริษทัใหญ่ 
หมายความว่า บรษิทัทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 
1) บรษิทัทีม่อี านาจควบคุมกจิการในผูอ้อกหลกัทรพัย์ 
2) บรษิทัทีม่อี านาจควบคุมกจิการในบรษิทัตาม 1) 
3) บรษิัทที่มอี านาจควบคุมกจิการในบรษิัทตาม 2) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริม่จากการมอี านาจควบคุม

กจิการในบรษิทัตาม 2)1 
 

3.3 บริษทัยอ่ย 
หมายความว่าบรษิทัทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 
1) บรษิทัทีผู่อ้อกหลกัทรพัยม์อี านาจควบคมุกจิการ 
2) บรษิทัทีบ่รษิทัตาม 1) มอี านาจควบคุมกจิการ 
3) บรษิทัทีอ่ยู่ภายใตอ้ านาจควบคมุกจิการของบรษิทัตาม 2) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริม่จากการอยูภ่ายใต้

อ านาจควบคมุกจิการของบรษิทัตาม 2)2 
 

                                                      
1 ขอ้ 2 (10) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยาม
ในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) 
2 ขอ้ 2 (11) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยาม
ในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) 
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3.4 บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั 
บรษิัทย่อยตัง้แต่ 2 บรษิัทขึน้ไปที่มบีรษิัทใหญ่เป็นบรษิัทเดยีวกนั ไม่ว่าบรษิัทย่อยนัน้จะอยู่ในชัน้ ล าดบั

ใดๆ3 
 

3.5 บริษทัรว่ม 
หมายความว่า บรษิทัทีผู่อ้อกหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัย่อยมอี านาจในการมสี่วนร่วมตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบาย

ทางการเงนิและการด าเนินงานของบรษิัท แต่ไม่ถงึระดบัทีจ่ะมอี านาจควบคุมนโยบายดงักล่าว และไม่ถอืเป็นบรษิทั
ย่อยหรอืกจิการร่วมคา้ 

ในกรณีทีผู่อ้อกหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัย่อยถอืหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละยี่สบิแต่ไม่
เกนิรอ้ยละหา้สบิของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าผูอ้อกหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัย่อยมี
อ านาจในการมสีว่นร่วมตดัสนิใจตามวรรคหนึ่ง เวน้แต่จะพสิจูน์ใหเ้หน็เป็นอย่างอื่น4 

 
3.6 ผูบ้ริหาร 

หมายความว่า ผู้จดัการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จดัการลงมา ผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเทยีบเท่ากบัผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารรายทีส่ีทุ่กราย และใหห้มายความรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิาร
ในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า5 

 
3.7 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้ออกหลกัทรพัย์เกินกว่าร้อยละ 10  ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ การถอืหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย6 

 
3.8 ผูมี้อ านาจควบคมุ 

หมายความว่า ผูถ้อืหุน้หรอืบุคคลอื่นซึง่โดยพฤติการณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรอื
การด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั ไม่ว่าอทิธพิลดงักล่าวจะสบืเนื่องจากการเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืไดร้บัมอบอ านาจ
ตามสญัญา หรอืการอื่นใดกต็าม โดยเฉพาะอย่างยิง่คอืบุคคลทีเ่ขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี้ 

                                                      
3 ขอ้ 2 (12) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ที ่กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบท
นิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) 
4 ขอ้ 2 (13) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบท
นิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) 
5 ขอ้ 2 (16) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบท
นิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) 
6 ขอ้ 2 (17) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบท
นิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) 



 

 11 

1) บุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทั 

2) บุคคลทีต่ามพฤตกิารณ์สามารถควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการของบรษิทันัน้ได้ 
3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบาย การจดัการหรอืการ

ด าเนินงานของบรษิทัใหป้ฏบิตัติามค าสัง่ของตนในการก าหนดนโยบาย การจดัการหรอืการด าเนินงานของบรษิทั 
4) บุคคลทีต่ามพฤตกิารณ์มกีารด าเนินงานในบรษิทัหรอืมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิัท

เยีย่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร รวมทัง้บุคคลทีม่ตี าแหน่งซึง่มอี านาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบับุคคลดงักล่าวของบรษิทันัน้7 
 

3.9 ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
หมายความว่า บุคคลหรอืหา้งหุน้สว่นทีม่คีวามสมัพนัธก์บับุคคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
1) คู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 
2) บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว 
3) หา้งหุน้สว่นสามญัซึง่บุคคลดงักล่าวหรอืบุคคลตาม 1) หรอื 2) เป็นหุน้สว่น 
4) หา้งหุน้ส่วนจ ากดัทีบุ่คคลดงักล่าวหรอืบุคคลตาม 1) หรอื 2) เป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรบัผดิ 

หรอืเป็นหุน้สว่นจ าพวกจ ากดัความรบัผดิทีม่หีุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
5) บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัทีบุ่คคลดงักล่าวหรอืบุคคลตาม 1) หรอื 2) หรอืหา้งหุน้ส่วนตาม 

3) หรอื 4) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้ หรอื 
6) บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัทีบุ่คคลดงักล่าวหรอืบุคคลตาม 1) หรอื 2) หรอืหา้งหุน้ส่วนตาม 

3) หรอื 4) หรอืบรษิทัตาม 5) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้  
7) นิตบิุคคลทีบุ่คคลดงักล่าวสามารถมอี านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิตบิุคคล 8 

 
3.10 กรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน 

หมายความว่า กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีท่ าหน้าทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการใดๆ 
เยีย่งผูบ้รหิาร และใหห้มายความรวมถงึกรรมการทีม่อี านาจลงนามผูกพนั เวน้แต่จะแสดงไดว้่าเป็นการลงนามผูกพนั
ตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื่น9 
 
  

                                                      
7 ขอ้ 2 (18) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบท
นิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) 
8 ขอ้ 2 (14) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ.  17/2551 เรื่อง การก าหนดบท
นิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) 
9 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ (ฉบบัประมวล) 
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3.11 ผูถ้ือหุ้นท่ีมีนัย 
หมายความว่า ผูถ้อืหุน้ในกจิการใดเกนิกว่ารอ้ยละ 10  ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของกจิการ

นัน้ และการถอืหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย10 

                                                      
10 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 
(ฉบบัประมวล) 


