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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
นิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท หมายถึ ง บุค คลที มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว น และมี ค วามเป็ นอิ ส ระตามหลัก เกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึง ปั จจุบนั หลักเกณฑ์ดงั กล่าวกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ ดงั นี (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
- -ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
- ด้ วย
(ข)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตังให้
- เป็ นกรรมการอิสระ

(ค)

ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู
- ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคล
ทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย

(ง)

ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุค คลที อ าจมี
ความขัดแย้ งในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ กรรมการซึง ไม่ ใ ช่ ก รรมการอิ ส ระ หรื อ ผู้บ ริ ห ารของผู้ที มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตังให้
- เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ
การเช่า หรื อ ให้ เ ช่า อสังหาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี ย วกับ สิน ทรั พ ย์ หรื อ บริ การ หรื อ การให้ หรื อรั บ ความช่ วยเหลือ
ทางการเงิ น ด้ วยการรั บหรื อ ให้ ก้ ูยืม คํา- ประกัน การให้ สินทรั พย์ เ ป็ นหลักประกัน หนีส- ิน รวมถึ ง พฤติ ก ารณ์ อื น
ทํานองเดียวกัน ซึง เป็ นผลให้ บริ ษัท หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี -ทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึงตังแต่
- ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ทีมีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัท หรื อตัง- แต่ 20 ล้ านบาทขึน- ไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี
- - การคํานวณภาระหนี ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ ในการทํารายการทีเกี ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด- ังกล่าว ให้ นับรวม
ภาระหนี -ทีเกิดขึ -นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี
ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตังให้
- เป็ นกรรมการอิสระ
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(ฉ)

ไม่เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึง รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ นที ป รึ ก ษากฎหมาย หรื อ ที ป รึ ก ษา
ทางการเงิ น ซึงได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษั ท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทัง- นี - ในกรณี ทีผ้ ูให้ บ ริ การทางวิชาชี พเป็ นนิติบุคคล ให้ ร วมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใ ช่ กรรมการอิ ส ระ ผู้บริ หาร หรื อ หุ้น ส่ว นผู้จัดการของผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิช าชี พนัน- ด้ ว ย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ ด้ รับการแต่งตังให้
- เป็ นกรรมการอิสระ

(ช)

ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
- -นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึงเป็ น
ผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

(ซ)

ไม่ป ระกอบกิ จ การที มี ส ภาพอย่า งเดี ย วกัน และเป็ นการแข่ ง ขัน ที มี นัย กับ กิ จ การของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่อ ย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษา
ทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
ษัทอืน ซึงประกอบ
กิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
ภายหลัง ได้ รับ การแต่ง ตัง- ให้ เ ป็ นกรรมการอิ ส ระที มี ล ัก ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึง (ก) ถึ ง (ฌ) แล้ ว กรรมการอิ ส ระ
อาจได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ตัด สิน ใจในการดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสิน ใจในรู ปแบบขององค์ คณะ
(collective decision) ได้

หน้ า 2/2

