
Independent directors are non-executive 
directors that are independent by meeting 
at least 4 of the 9 criteria (of which at least 
2 of the 3 first criteria) listed below: 
1. The director must not have been 
employed by the company in an executive 
capacity within the last five years. 
2. The director must not accept or have a 
“Family Member who accepts any payments 
from the company or any parent or 
subsidiary of the company in excess of 
$60,000 during the current fiscal year or 
any of the past three fiscal years”, other 
than those permitted by SEC Rule 4200 
Definitions. 
3. The director must not be a “Family 
Member of an individual who is, or during 
the past three years was employed by the 
company or by any parent or subsidiary of 
the company as an executive officer.” 
4. The director must not be (and must not 
be affiliated with a company that is) an 
adviser or consultant to the company or a 
member of the company’s senior 
management. 
5. The director must not be affiliated with a 
significant customer or supplier of the 
company. 
6. The director must have no personal 
services contract(s) with the company or a 
member of the company’s senior 
management. 
7. The director must not be affiliated with a 
not-for-profit entity that receives significant 
contributions from the company. 
8. The director must not have been a 
partner or employee of the company’s 
outside auditor during the past three years. 
9. The director must not have any other 
conflict of interest that the board itself 
determines to mean they cannot be 
considered independent. 

DJSI ก.ล.ต.
1. ถือหุ้นไมเ่กิน 1 % ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท* 

ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่

ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท* เว้นแตจ่ะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน่้อยกวา่ 2 ปี

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ

ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท* ในลกัษณะที่อาจเป็นการ

ขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น

ที่มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท* เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน่้อยกวา่ 2 ปี

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท* และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มี

อํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ

บริษัท* เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน่้อยกวา่ 2 ปี  

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นที่

ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาท

ตอ่ปีจากบริษัท* และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว

ไมน่้อยกวา่ 2 ปี

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการ

ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็น

กรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา 

หรือถือหุ้นเกิน 1%ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่

ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของ

บริษัทหรือบริษัทยอ่ย

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการ

ดําเนินงานของบริษัท

 * รวมถงึบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท

บมจ. ไทยออยล์
(1)ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนัน้ๆ ด้วย

(2)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี อํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลํา ดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี อํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มี ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน่้อยกวา่ 2 ปี 

(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ จดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 

รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของ กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯใน

ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้ วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็น ผู้ ถือหุ้นที่มีนยัหรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ที่มี

ความสมัพนัธ์ ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯเว้นแต่ จะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน่้อยกวา่2 ปี

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทํา รายการ ทางการค้าที่กระทํา เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืมคํา้ประกัน การให้

สินทรัพย์เป็น หลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํา นองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องชํา ระต่อ อีกฝ่ายหนึ่ง 

ตัง้แตร่้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ของบริษัทฯ หรือตัง้แต่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักล่าว

ให้เป็นไปตาม วิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศ คณะกรรมการกํา กบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํา รายการที่เกี่ยว

โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ หนีด้งักล่าวให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบุคคล

เดียวกนั

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้

ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํา นกังานสอบบญัชีซึง่มีผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน่้อย กวา่ 2 ปี 

(6)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกิน

กวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มี

นยั ผู้มอีํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน่้อยกวา่ 2 ปี 
(7) ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของ กรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น ผู้ เกี่ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ แข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้าง

หุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มี สว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มี

สิทธิ ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัท

ยอ่ย

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ทํา ให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็น อิสระเกี่ยวกบัการดํา เนินงานของบริษัทฯ

(10) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องไม่ดาํ รงตาํ แหน่งเกิน 6 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตัง้

คุณสมบตักิรรมการอสิระ


