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นิ ยามกรรมการอิ สระ
บริษทั ได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ เท่ากับข้อกําหนดขัน้ ตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์
ฯ ในเรือ่ งการถือหุน้ ในบริษทั การไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของ
บริษทั รวมถึงไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กรรมการอิสระหมายถึง กรรมการจากภายนอกทีส่ ามารถทําหน้าทีค่ มุ้ ครอง ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษทั กับบุคคลที่
เกีย่ วข้องกันและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้น ของผู้ท่เี กีย่ วข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันทีย่ ่นื คําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคย
เป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ

3.

ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษทั ย่อย

4.

ไม่ม ี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็ นปกติ เพือ่ ประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์ อ่นื
ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของ
สินทรัพ ย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้ แต่ย่สี บิ ล้านบาทขึ้น ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี้ การ
คํา นวณภาระหนี้ ด ังกล่ า ว ให้เป็ นไปตามวิธีก ารคํา นวณมู ล ค่ า ของรายการที่เกี่ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ ในการทํารายการที่เกี่ย วโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
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5.

ไม่เป็ น หรือเคยเป็ น ผู้สอบบัญ ชีข องบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของ
บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้น แต่จ ะได้พ้น จากการมีลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่น้ อยกว่ าสองปี ก่อนวัน ที่ย่นื คําขอ
อนุญาตต่อสํานักงาน

6.

ไม่ เป็ น หรือ เคยเป็ นผู้ใ ห้บ ริก ารทางวิช าชีพ ใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บ ริก ารเป็ นที่ป รึก ษากฎหมาย หรือ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี าํ นาจควบคุมหรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน

7.

ไม่ เป็ นกรรมการที่ได้ร บั การแต่ งตัง้ ขึ้น เพื่อเป็ นตัว แทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

9.

ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
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