นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคณ
ุ สมับตั ิตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ
ซึ่งมีเกณฑ์ท่ี เข้มกว่ำ ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศ
ไทย ดังต่อไปนี ้
1.

ถื อหุน้ ไม่เกิ นร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุน้ ที่ มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นับรวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
ของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย (หมายเหตุ: บริษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์ในข้อนีเ้ ข้มกว่าข้อกาหนดตามประกาศของ

on

ly

-

คณะกรรมการกากับตลาดทุน ซึ่งกาหนดไว้ว่าให้ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
ฯ)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรือของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ ทัง้ นีล้ กั ษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคย
เป็ นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริหำรบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.

ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผู้
มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่ อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำก
กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
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2.

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิ จตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่ กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กูย้ ืม คำ้ ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อ่ืนทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท หรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนีท้ ่ีตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตัง้ แต่
ร้อยละ3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ

ทัง้ นี ้ กำรพิจำรณำภำระหนีด้ งั กล่ำวให้นบั รวมภำระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ท ำง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ

6.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อน
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ

7.

ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่ มีนัยในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น
ซึง่ ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของบริษัทฯ
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5.

ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัท
ร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้

