สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลําดับที่ 9

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระของบริ ษัท หมายถึง บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและมีความเป็ นอิสระ ที่สอดคล้ องและเท่ากับ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งปั จจุบนั หลักเกณฑ์ดงั กล่าวกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้
ดังนี ้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทั้งนี ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนั ้นๆ ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อ
นิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่ จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสอง
ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคูส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อ
บริ ษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมหรื อนิตบิ คุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการ
แต่งตั ้ง ให้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืมคํ ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน
ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัท หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัท หรื อตั้งแต่ยี่สบิ ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี ้การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตาม
วิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วย
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมหรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
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หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่
น้ อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ นกรรมการอิสระ
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรื อที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริ ษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทั้งนี ้ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ คุ คล
ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ
ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนั้นด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ นกรรมการอิสระ
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิ
ออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ ว
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้
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