สิง ทีสง่ มาด้ วย ลําดับที 10

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระของบริ ษัท หมายถึง บุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและมีความเป็ นอิสระ ทีสอดคล้ องและเท่ากับ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึง ปั จจุบนั หลักเกณฑ์ดงั กล่าวกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้
ดังนี g
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
g
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังg นีใg ห้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนันๆ
g ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ เงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อ
นิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่ จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสอง
ปี ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตังให้
g เป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที
เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู
g ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อ
บริ ษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อนิติบคุ คลที
อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังg
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ทีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้ รับการ
แต่งตังg ให้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบ
กิจการการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืมคํ gาประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี gสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน
ซึง เป็ นผลให้ บริ ษัท หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี gทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่
g ร้อยละสามของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัท หรื อตังแต่
g ยีสิบล้ านบาทขึ gนไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี
g gการคํานวณภาระหนี gดังกล่าวให้ เป็ นไปตาม
วิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วย
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี gดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี gทีเกิดขึ gนในระหว่างหนึง ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อนิติบคุ คลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึง มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่
น้ อยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตังให้
g เป็ นกรรมการอิสระ
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง รวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึกษากฎหมาย หรื อที
ปรึกษาทางการเงิน ซึง ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
g gในกรณีทีผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล
ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ
ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
g วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตังให้
g เป็ นกรรมการอิสระ
(ช) ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
g gนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง เป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
(ซ) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
g
ษัทอืน ซึง ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมี
นัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
g เป็ นกรรมการอิสระทีมีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึง (ก) ถึง (ฌ) แล้ ว
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้
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