คำนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยำมกรรมกำรอิสระไว้ เท่ำกับข้อกำหนดขัน้ ต่ำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
กรรมกำรอิสระ หมำยถึง บุคคลที่มีควำมรูค้ วำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญ มีทกั ษะที่หลำกหลำยเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ มีควำมเข้ำใจเป็ นอย่ำงดีถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะ
แสดงควำมคิดเห็นโดยอิสระในกำรพิจำรณำตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และเป็ นธรรมต่อผู้
ถือหุน้ หรือผูม้ ีส่วนได้เสีย สำมำรถอุทิศเวลำและควำมพยำยำมให้กับกำรเป็ นกรรมกำรบริษัทฯ ได้อย่ำงเต็มที่โดยกรรมกำร
อิสระจะต้องเป็ นกรรมกำรที่ไม่มีธุรกิจหรือกำรงำนใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจโดยอิ สระของ
ตน และจะต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
นิติบคุ คลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รบั เงินเดือนประจำ หรือเป็ นผูม้ ี
อำนำจควบคุม เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบั กำรแต่งตัง้ ทัง้ นีล้ กั ษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ี
เคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำร ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ น
ผูบ้ ริหำรหรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีมลู ค่ำรำยกำรตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ หรือตัง้ แต่ 20
ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่หรือผูม้ ี
อ ำนำจควบคุ ม ของบริ ษั ท รวมทั้ง ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ ห รื อ ผู้มี อ ำนำจควบคุ ม ของผู้ท่ี มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบั กำร
แต่งตัง้
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบั
กำรแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ เช่นที่ปรึกษำกฎหมำย ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ผูป้ ระเมินรำคำ
ทรัพย์สิน เป็ นต้น ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำท ต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติ

บุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่หรือผูม้ ีอำนำจควบคุม และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รบั
กำรแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ ือหุ้ นซึ่ง
เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รั บ
เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ ร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่
มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ

