สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
นิ ยามกรรมการอิ สระของบริ ษัท หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนและมีความเป็ นอิ สระที่สอดคล้ องและเท่ากับ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึง่ ปั จจุบนั หลักเกณฑ์ดงั กล่าวกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ ดงั นี ้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(ข)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
้ เป็ นกรรมการอิสระ
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังให้

(ค)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรื อบริษัทย่อย

(ง)

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ า ที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ ยวกับสินทรั พย์หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืมคํา้ ประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัท หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าว
ตัวตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
ให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทยว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
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(จ)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชีซงึ่ มี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังให้

(ฉ)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรื อที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ

(ช)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(ซ)

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึง่ (ก) ถึง (ฌ) แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ตัดสินใจในการดํ า เนิน กิ จการของบริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่อ ย บริ ษัท ร่ ว ม
บริ ษั ทย่อยลํา ดับเดี ยวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ งโดยมี การตัดสินใจในรู ปแบบขององค์ คณะ (collective
decision) ได้

หน้ า 2/2

