สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
บทนิยามและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึง่ สามารถแสดงความเห็นและปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ รวมถึง
มีคุณสมบัติตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ และสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ/หรื อ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัท ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ให้ นับ รวมหุ้น ที่ ถื อโดย
ผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ ปรึ กษา ที่ ได้
เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย
ลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้ น จาก
ลักษณะดังกล่าวแล้ วไม่น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ องห้ ามดัง กล่ าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท

3.

ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่ มีนัย หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตัง้
ให้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามข้ อ 3. ข้ างต้ น รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ยวกับสินทรั พย์ หรื อบริ การ
หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามี
ภาระหนีท้ ี่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรั พย์ ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อ
ตัง้ แต่ 20 ล้ านบาทขึน้ ไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนี ด้ ังกล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน

4.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ

5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น ที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของ
สานักงานสอบบัญชีที่มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท สังกัดอยู่ เว้ นแต่ได้ พ้ นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้ อยกว่ า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ

6.

ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น บิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังเพื
้ ่อเป็ นตัวแทนกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ที่เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น การ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริ ษัทได้

10.

ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัท
จดทะเบียน (กรณีกรรมการตรวจสอบ)

11.

ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท แต่ ง ตัง้ ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระเป็ น บุ ค คลที่ มี ห รื อ เคยมี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตาม ข้ อ 3. หรื อข้ อ 4.
ให้ บริ ษัทได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ จดั ให้ มีความเห็น คณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แล้ วว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ น
2

อิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณา
แต่งตังหรื
้ อต่อวาระกรรมการอิสระด้ วย ได้ แก่ ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การ
ทางวิชาชีพ ที่ทาให้ บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กาหนด เหตุผลและ
ความจ าเป็ น ที่ ยั งคงหรื อแต่ งตัง้ ให้ บุ คคลดังกล่ าวเป็ น กรรมการอิ ส ระ และความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
12.

กรณี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจเรื่ องการดาเนินกิจการของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทาได้
โดยกรรมการอิสระรายนันต้
้ องไม่เป็ นกรรมการตรวจสอบด้ วย

13.

กรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่งกรรมการอิสระในบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อย
ลาดับเดียวกัน แต่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระในบริ ษัทเหล่านัน้
และค่าตอบแทนรวมที่ ได้ รับ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2)
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