สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8
บทนิยามและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึง่ สามารถแสดงความเห็นและปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ รวมถึง
มีคุณสมบัติตามที่บริ ษัทได้ กําหนดไว้ และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรื อ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1.

2.

3.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทั ง้ นี ้ ให้ นั บ รวมหุ้ นที่ ถื อ โดยผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องตามมาตรา 258
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้ วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษา ที่ได้ เงินเดือน
ประจําจากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง กิจการที่มีอํานาจควบคุมกิจการอื่นๆ ที่กล่าวข้ างต้ น หรื อไม่เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้ างต้ น เว้ นแต่ได้ พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หุ้นส่วน หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
กิจการที่ มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อให้ บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยในลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัด แย้ ง หรื อ ผู้ มี อํ า นาจควบคุมในกิ จ การที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ในลัก ษณะที่ อ าจขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้ นแต่ ได้ พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตัง้ โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดงั ต่อไปนี ้
(1)

(2)

รายการที่ เ ป็ นธุ ร กรรมปกติ รายการเช่ า /ให้ เ ช่ าอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกับ
สินทรัพย์/บริ การ รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน มูลค่ารายการตังแต่
้ 20
ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทแล้ วแต่จํานวนใด
ตํ่ากว่า
การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ อื่ น นอกจากการให้ บ ริ ก ารด้ านสอบบัญ ชี เช่ น ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น มู ล ค่ า รายการเกิ น
2 ล้ านบาทต่อปี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพดังกล่าวข้ างต้ นต้ องได้ รับอนุมตั ิ
โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริ ษัทเสียก่อน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความจําเป็ น
และสมควร และให้ เปิ ดเผยความสัมพันธ์ดงั กล่าวของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้ องใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หนังสือ
เชิญประชุม (กรณีตอ่ วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระรายที่เกี่ยวข้ อง)

4.

5.

6.
7.
8.

9.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง หรื อผู้มีอํานาจควบคุมในกิจการที่กล่าว
ข้ างต้ น รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของ
สํ า นัก งานสอบบัญ ชี ที่ มี ผ้ ู ส อบบัญ ชี ดัง กล่ า วสัง กัด อยู่ เว้ น แต่ ไ ด้ พ้ น จากลัก ษณะดัง กล่ า ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มี อํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อ
บริ ษัทย่อย
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังเพื
้ ่อเป็ นตัวแทนกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ที่เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
กรณี ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตัด สิ น ใจเรื่ อ งการดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขั ด แย้ ง โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ปแบบองค์ ค ณะ (Collective Decision) สามารถทํ า ได้
โดยกรรมการอิสระรายนันต้
้ องไม่เป็ นกรรมการตรวจสอบด้ วย
สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน
แต่ ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการอิ ส ระในบริ ษั ท เหล่ า นั น้ และ
ค่าตอบแทนรวมที่ได้ รับในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
(แบบ 56-2)
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