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แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552  
ปรับปรุงครั&งที( 5 พ.ศ. 2560 

  
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นสมควรกาํหนด แนวปฏิบติับริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ย

คณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2552 โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวเป็นการรวบรวม องค์ประกอบ หน้าที-ความ
รับผิดชอบและแนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการบริษัทที-มีการปรับปรุงเพื-อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 ฉบบัประมวล หลกัเกณฑ์ที-คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด 
คณะกรรมการบริษทัจึงออกแนวปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปนี8  

ขอ้ 1. แนวปฏิบติันี8 เรียกวา่ “แนวปฏิบติับริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 
2552 ปรับปรุงครั8 งที- 5 พ.ศ. 2560”  

ขอ้ 2.  ให้ใชแ้นวปฏิบติันี8ตั8งแต่วนัที-ประธานกรรมการบริษทัลงนามเป็นตน้ไป โดยให้ยกเลิกแนวปฏิบติั 
พ.ศ.2552 ปรับปรุงครั8 งที- 1 พ.ศ.2554  ปรับปรุงครั8 งที- 2 พ.ศ.2555 ปรับปรุงครั8 งที- 3 พ.ศ.2557 และ
ปรับปรุงครั8 งที- 4 พ.ศ. 2560 

ขอ้ 3. นิยามของคาํที-สาํคญัในแนวปฏิบติันี8  
3.1. “บริษทั” หมายความวา่ บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 
3.2. “คณะกรรมการบริษทั” หมายความวา่ คณะกรรมการของบริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 
3.3. “กรรมการบริษทั” หมายความวา่ กรรมการของบริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 
3.4. “ประธานกรรมการบริษทั” หมายความวา่ ประธานคณะกรรมการของบริษทั 
3.5. “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
3.6. “ผูที้-เกี-ยวขอ้ง” หมายถึง บุคคลตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที-กจ. 17/2551 การกาํหนดบท

นิยามในประกาศเกี-ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัประมวล) 
3.7. “บริษทัย่อย”  หมายความว่า บริษทัที-บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทันั8น 
3.8. “บริษทัร่วม” หมายความว่า บริษทัที-บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทันั8น  
3.9. “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผูที้-ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10  ของจาํนวนหุ้นที-มีสิทธิออกเสียง

ทั8งหมด 
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3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที- ทจ.39/2559 ลงวนัที-  
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ตามเอกสารแนบทา้ย)  แต่ให้กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 
ของจาํนวนหุน้ที-มีสิทธิออกเสียงทั8งหมด 

ข้อ 4. องคป์ระกอบและหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการบริษทั  
4.1. มีกรรมการบริษทัจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  5 คน และเลือกตั8งโดยที-ประชุมผูถื้อหุน้ 
4.2. มีกรรมการบริษทัที-ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกวา่กึ-งหนึ-ง 
4.3. มีกรรมการบริษทัที-มีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจ หรือความสัมพนัธ์อื-นใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระไม่นอ้ยกวา่ I ใน 
J ของจาํนวนกรรมการบริษทัทั8งหมด และตอ้งไม่ตํ-ากวา่ 3 คน 

4.4. กรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่กึ-งหนึ-งตอ้งมีถิ-นที-อยูใ่นราชอาณาจกัร 
4.5. ประธานเจ้าหน้าที-บริหารได้รับการแต่งตั8 งเป็นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษทัโดย

ตาํแหน่ง 
4.6. ประธานกรรมการบริษทัเป็นบุคคลคนละคนกบัประธานเจา้หนา้ที-บริหาร 
4.7. ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
4.8. ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย ควรเป็นกรรมการอิสระ 
4.9. กรรมการบริษทัแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยไดไ้ม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการ

บริษทัคนใดเป็นประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยจะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย
อื-นอีกไม่ได ้

4.10. เลขานุการบริษทั ควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
ขอ้ 5. คุณสมบติัของกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา กาํหนดเกณฑ์คุณสมบติัของผูที้-จะเป็นกรรมการบริษทั 
โดยกาํหนดคุณสมบติัที-ใชพ้ิจารณา 3 ประการคือ 

5.1. คุณสมบติัทั-วไป 
(1) ไม่เป็นบุคคลวกิลจริตหรือจิตฟั-นเฟือนไม่สมประกอบ 
(2) ไม่เคยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที-สุดให้จาํคุก เวน้แต่ใน ความผิดที-ไดก้ระทาํโดย

ประมาท 
(3) ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาหรือคาํสั-งศาลใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน 
(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(5) เป็นผูที้-สามารถอุทิศเวลาให้กบับริษทั ได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษทัจด

ทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั 
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(6) มีคุณธรรมและความรับผดิชอบต่อผลงาน (integrity and accountability) 
(7) ตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล 
(8) มีวฒิุภาวะ ความมั-นคง กลา้แสดงความคิดเห็นที-แตกต่างและเป็นอิสระ 
(9) ยดึมั-นในการทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี-ยงมืออาชีพ 
(10) คุณลกัษณะอื-นๆ ที-คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความสาํคญั 

5.2. ความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นเพื-อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ ดา้น
บญัชี และการเงิน  ดา้นกฎหมาย ธุรกิจของบริษทั การตลาด  และอื-นๆ 

5.3. กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัทั-วไป และความรู้ความชาํนาญเฉพาะด้าน และตอ้งมีคุณสมบติั 
“กรรมการอิสระ” ตามที-กาํหนดไวใ้นแนวปฏิบติันี8  โดยกรรมการอิสระของบริษทัฯตอ้งถือหุ้นไม่
เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นที-มีสิทธิออกเสียงทั8งหมดของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ทั8งนี8  ให้นบัรวมการถือหุ้น
ของผูที้-เกี-ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั8น ๆ ดว้ย 

ขอ้ 6. วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพน้จากตาํแหน่ง 
6.1. กรรมการบริษทัมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
6.2. กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื-อง 
6.3. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี  ให้กรรมการบริษทัออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึ- งใน

สามของจาํนวนกรรมการบริษทัทั8งหมด ถา้จาํนวนกรรมการบริษทัที-จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้-สุดกบัส่วนหนึ-งในสาม 

6.4. กรรมการบริษทัซึ- งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้
6.5. กรรมการบริษทัเกษียณอายเุมื-อมีอาย ุ72 ปี โดยมีผลตั8งแต่วนัถดัจากวนัประชุมสามญัประจาํปี ซึ- งมี

ขึ8นหลงัจากที-กรรมการบริษทัผูน้ั8นมีอายคุรบ 72 ปีบริบูรณ์  
6.6. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริษทัพน้จากตาํแหน่งเมื-อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากตาํแหน่งโดยยื-นใบลาออกต่อบริษทั และการลาออกมีผลนับแต่วนัที-ใบลา

ออกไปถึงบริษทั 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ 

พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล 
(4) ที-ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี-  ของจาํนวนผูถื้อหุ้น

ที-มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจาํนวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ- งหนึ- งของ
จาํนวนหุน้ที-ถือโดยผูถื้อหุน้ที-มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีคาํสั-งใหอ้อก 
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ขอ้ 7. อาํนาจหนา้ที-และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 ในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม นอกเหนือจากการดาํเนินการอื-นใด
เพื-อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที-ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ คณะกรรมการ
บริษทักาํหนดให้เรื-องดงัต่อไปนี8 เป็นอาํนาจหนา้ที-และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัที-จะเป็นผู ้
พิจารณาอนุมติั 

7.1. นโยบาย แผนยทุธศาสตร์ และแผนงาน งบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ 
7.2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและ

งบประมาณ และแนวโนม้ในระยะต่อไปของปี 
7.3. การลงทุนในโครงการที-มีมูลค่าสูงกวา่ 1,500 ลา้นบาท 
7.4. การใชเ้งินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที-ไดรั้บอนุมติัไวร้วมร้อยละ 15 และมีจาํนวนเกิน 1,000 

ลา้นบาท 
7.5. การซื8อและจาํหน่ายสินทรัพย ์การซื8อกิจการและเขา้ร่วมในโครงการร่วมทุนที-ไม่ขดักบัเกณฑ์ของ 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที-มี
มูลค่าเกินกวา่ที-มอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที-บริหาร 

7.6. การทาํธุรกรรมหรือการกระทาํใดๆ ที-มีผลกระทบที-สําคญัต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี8 สิน 
ยทุธศาสตร์การทาํธุรกิจ และชื-อเสียงของบริษทั 

7.7. การทาํสัญญาใดๆที-ไม่เกี-ยวกับการทาํธุรกิจปกติ และสัญญาที-เกี-ยวกับการทาํธุรกิจปกติที- มี
ความสาํคญั 

7.8. การทาํรายการเกี-ยวโยงกนัระหว่างบริษทั  บริษทัย่อย บริษทัร่วม กบับุคคลที-เกี-ยวโยงกนั ตามที-
กาํหนดใน พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล 

7.9. ธุรกรรมใด ๆ ที-มีผลให้โครงสร้างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษทั มีอตัราส่วนหนี8 สินต่อทุนเกิน 2 
ต่อ 1 

7.10. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
7.11. การกูย้มืเงินรวมที-เกินกวา่ที-กาํหนดไวใ้นงบประมาณมากกวา่ 5,000 ลา้นบาท 
7.12. การเปลี-ยนนโยบายและวธีิปฏิบติัที-มีนยัสําคญัเกี-ยวกบัการบญัชี การบริหารความเสี-ยงและการเก็บ

รักษาเงิน 
7.13. การเปลี-ยนแปลงที-สาํคญัเกี-ยวกบัระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน 
7.14. การกาํหนดและทบทวนอาํนาจอนุมติัที-มอบใหป้ระธานเจา้หนา้ที-บริหาร และเจา้หนา้ที-บริหาร  
7.15. การแต่งตั8งประธานเจา้หนา้ที-บริหาร เจา้หนา้ที-บริหาร ประธานเจา้หนา้ที-ปฏิบติัการ ผูช่้วยประธาน

เจา้หนา้ที-บริหาร-การเงิน   
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7.16. อนุมติัโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื-น หรือสูตรการปรับ
ผลตอบแทนอื-นของผูบ้ริหารและพนกังาน 

7.17. การเสนอแต่งตั8 งและการสิ8นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือ
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

7.18. การมอบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการบริษทั  ประธานเจา้หนา้ที-บริหาร หรือกรรมการบริษทั คนใด
คนหนึ-ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี-ยนแปลงแกไ้ขการมอบอาํนาจดงักล่าว 

7.19. การแต่งตั8งและกาํหนดอาํนาจหนา้ที-แก่คณะกรรมการยอ่ย 
7.20. การจดัให้มีและกาํกบัดูแลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี ส่งเสริมการมี

จิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม การปฏิบติัตามนโยบายบรรษทัภิบาล คู่มือจริยธรรม และ
นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั-น 

7.21. การแต่งตั8งกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ 
7.22. การจดทะเบียนตั8งบริษทัใหม่ และแจง้เลิกบริษทั 
7.23. การทบทวนวสิัยทศัน์และพนัธกิจ อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
7.24. กรรมการบริษทัมีหน้าที-เก็บรักษาขอ้มูลความลบัของบริษทั อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ-ง

ขอ้มูลภายในที-ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลที-มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจหรือราคา
หุ้น ตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล โดยกาํหนดเป็นขอ้
ปฏิบติัดงันี8  

ในกรณีที-ขอ้มูลเป็นการรายงานประจาํรอบระยะเวลาบญัชี ไดแ้ก่ รายงานผลการดาํเนินงาน
และงบการเงิน และรายงานประจาํปี กรรมการพึงละเวน้การซื8อขายหลกัทรัพยบ์ริษทั ไม่นอ้ยกว่า 
30 วนัก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ 

ในกรณีที-ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดาํเนินงานของบริษทั ได้แก่ การได้มา/
จาํหน่ายไปซึ- งสินทรัพย ์รายการที-เกี-ยวโยงกนั การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ-มทุน/ลดทุน การ
ออกหลกัทรัพยใ์หม่ การซื8อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที-มีผลกระทบต่อ
ราคาหุน้ ฯลฯ กรรมการพึงละเวน้การซื8อขายหลกัทรัพยบ์ริษทั ในช่วงเวลาตั8งแต่ไดรั้บทราบขอ้มูล 
จนถึงวนัที-บริษทั เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ 

7.25. การปรับเปลี-ยนขอบเขตอาํนาจพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั  ตามขอ้ 7.1 – 7.24 
ขอ้ 8. การประชุมคณะกรรมการบริษทั และการออกเสียง 

8.1. กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั8 ง ในกรณีที-มีการประชุม
คณะกรรมการผา่นสื-ออิเลคทรอนิกส์  การดาํเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และมาตรฐาน
การรักษาความมั-นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื- ออิเลคทรอนิกส์ที-หน่วยงานราชการที-
เกี-ยวขอ้งประกาศกาํหนด 
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8.2. ประธานกรรมการบริษทัเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือมอบหมายให้ผูใ้ดกระทาํ
แทนก็ได ้

8.3. ประธานกรรมการบริษทักาํหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หนา้ที-บริหาร 
8.4. ประธานกรรมการบริษทัหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการบริษทัไม่นอ้ย

กวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 
8.5. ตอ้งมีกรรมการบริษทัร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ- งหนึ- งของจาํนวนกรรมการบริษทัทั8งหมดจึงจะ

นบัเป็นองคป์ระชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระตอ้งมีกรรมการบริษทัที-ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 
ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษทัทั8งหมด 

8.6. ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานในที-ประชุม ในกรณีที-ประธานกรรมการบริษทัไม่อยูใ่ห้รอง
ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที-ได ้
ใหก้รรมการบริษทัซึ- งมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนหนึ-งเป็นประธานที-ประชุม 

8.7. การวนิิจฉยัชี8ขาดของที-ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการบริษทัที-เขา้ร่วมประชุม 
8.8. ในการเลือกกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัที-วา่งลงเพราะเหตุอื-นนอกจากการออกตามวาระ 

มติของคณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจาํนวน
กรรมการบริษทัที-เหลืออยู ่

8.9. กรรมการบริษทัคนหนึ-งให้มีหนึ-งเสียงในการลงคะแนน  กรรมการบริษทัซึ- งมีส่วนไดเ้สียในเรื-อง
ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื-องนั8น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานที-ประชุมเป็นผูชี้8
ขาด 

 
_______________________________________ 
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เอกสารแนบทา้ย 
 

คุณสมบติักรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที- ทจ.39/2559 ลงวนัที-  16 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหนึ-งของจาํนวนหุ้นที-มีสิทธิออกเสียงทั8งหมดของผูข้ออนุญาต บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ทั8งนี8  
ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้-เกี-ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั8น ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที-มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที-ปรึกษาที-ได้
เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต     
เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที-ยื-นคาํขอ
อนุญาตต่อสํานกังาน ทั8งนี8  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที-กรรมการอิสระเคย
เป็นขา้ราชการ หรือที-ปรึกษา ของส่วนราชการซึ- งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต 

(3) ไม่เป็นบุคคลที-มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะที-เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี-นอ้ง และบุตร รวมทั8งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอื-น ผูบ้ริหาร   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที-จะไดรั้บการเสนอให้
เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม    
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะที-อาจเป็นการขดัขวาง
การใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั8งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที-มีนยั หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของผูที้-มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที-ยื-นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน  

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ-ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที-กระทาํเป็น
ปกติเพื-อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี-ยวกบัสินทรัพยห์รือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ํ8าประกนั 
การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี8 สิน รวมถึงพฤติการณ์อื-นทาํนองเดียวกนั ซึ- งเป็นผลให้
ผูข้ออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี8  ที-ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ- ง ตั8งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพยที์-มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาต หรือตั8งแต่ยี-สิบลา้นบาทขึ8นไป แลว้แต่จาํนวนใด
จะตํ-ากวา่ ทั8งนี8  การคาํนวณภาระหนี8ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณมูลค่าของรายการ
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ที-เกี-ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทาํ
รายการที-เกี-ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี8ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี8
ที-เกิดขึ8นในระหวา่งหนึ-งปีก่อนวนัที-มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม             
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที-มีนยั ผูมี้
อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ- งมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้อ
อนุญาตสังกดัอยู ่เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อน
วนัที-ยื-นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน   

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ- งรวมถึงการให้บริการเป็นที-ปรึกษา
กฎหมายหรือที-ปรึกษาทางการเงิน ซึ- งไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากผูข้อ
อนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ     
ผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที-มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพนั8นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน
วนัที-ยื-นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(7) ไม่เป็นกรรมการที-ได้รับการแต่งตั8 งขึ8 นเพื-อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต         
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ- งเป็นผูที้-เกี-ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที-มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที-มีนัยกบักิจการของผูข้อ
อนุญาตหรือบริษทัยอ่ยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที-มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที-มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที-ปรึกษาที-รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ
หนึ-งของจาํนวนหุ้นที-มีสิทธิออกเสียงทั8งหมดของบริษทัอื-น ซึ- งประกอบกิจการที-มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที-มีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื-นใดที-ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี-ยวกบัการดาํเนินงาน
ของผูข้ออนุญาต 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั8งให้เป็นกรรมการอิสระที-มีลกัษณะเป็นไปตาม ขอ้ (1) ถึง 
(9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนิน
กิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั           
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ
องคค์ณะ (collective decision) ได ้
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ในกรณีที-บุคคลที-ผูข้ออนุญาตแต่งตั8งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที-มี
หรือเคยมีความสัมพนัธ์ ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที-กาํหนดตามขอ้ 
(4) หรือ ขอ้ (6) ใหผู้ข้ออนุญาตไดรั้บการผอ่นผนัขอ้ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเมื-อผูข้ออนุญาตได้จดัให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษทัที-แสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 1 แลว้ว่า     
การแต่งตั8งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที-และการให้ความเห็นที-เป็น
อิสระ และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี8 ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณา
แต่งตั8งกรรมการอิสระดว้ย 

- ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที-ทาํให้บุคคลดงักล่าวมี
คุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์-กาํหนด 

- เหตุผลและความจาํเป็นที-ยงัคงหรือแต่งตั8งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
- ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั8 งบุคคล

ดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
เพื-อประโยชน์ตามขอ้ (5) และ ขอ้ (6) คาํวา่ “หุ้นส่วน” หมายความวา่ บุคคลที-ไดรั้บ

มอบหมายจากสํานกังานสอบบญัชี หรือผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้งลายมือชื-อใน
รายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของ      
นิติบุคคลนั8น 

 

                                                 
1 มาตรา fg/h แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ijJj ฉบบัประมวล 


