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นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษัทได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่ เท่ากับข้ อกําหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรื อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องการถือหุ้นในบริ ษัท การไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กรรมการอิสระหมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทําหน้ าที่ค้ มุ ครอง ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้ เกิดรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกันและมีคณ
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทั้งนี ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้ วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ หรื อบริษัทย่อย

4.

ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติ เพื่อประกอบ
กิจการการเช่า หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง่
ตั ้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตั้งแต่ยี่สบิ ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใด
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จะตํ่ากว่า ทั้งนี ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน

6.

ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรื อ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจ
ควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนั้นด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย หรื อไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริ ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ

บริ ษัทได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่ เท่ากับข้ อกําหนดขั ้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรื อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องการถือหุ้นในบริ ษัท การไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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