นิ ยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษทั ฯ
“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการทีม่ คี ุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5/1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริ ษ ทั ร่ ว ม ผู ถ้ ื อ หุ น้ รายใหญ่ หรื อ ผู ม้ ี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั ทัง้ นี้ ให้น ับ รวมการถื อ หุ น้ ของ
ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ทัง้ นี้ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ผู ม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู บ้ ริหารหรือผู ม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู ม้ ีอานาจควบคุ มของบริษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่ างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุม ของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กูย้ มื คา้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติการณ์อน่ื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะตา่ กว่า
ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ท่เี กิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มนี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่ วม ผู ถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู ม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มนี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อยลาดับเดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ ควบคุ มของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (collective decision) ได้
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นิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ กาหนดเข้มงวดกว่าทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด โดยกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ได้
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึง่ น้อยกว่าข้อกาหนดคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทีใ่ ห้กรรมการอิสระถือหุน้ ได้ไม่เกินร้อยละ 1
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