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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

บริษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ เท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์
ฯ ในเรือ่ งการถือหุน้ ในบริษทั การไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั รวมถึงไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กรรมการอิสระหมายถึง กรรมการจากภายนอกทีส่ ามารถทาหน้าทีค่ มุ้ ครอง ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับบุคคลที่
เกีย่ วข้องกันและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผู้ทเ่ี กีย่ วข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคย
เป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ

3.

ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย

4.

ไม่ม ี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติ เพือ่ ประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คา้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อน่ื
ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่ รอ้ ยละสามของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี้ การ
คานวณภาระหนี้ดงั กล่าว
ให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม
แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี กอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
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5.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีย่ น่ื คาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน

6.

ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุมหรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่า วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อสานักงาน

7.

ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่
ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

9.

ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
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ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

หรือ

