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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
(ฉบับแกไขวันที่ 12 สิงหาคม 2553) 

  
บริษัท  ไพลอน  จํากัด  (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระให เขมกวาขอกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีความเปนอิสระในการแสดงความเห็น โดยมีคุณสมบัติในวาระการดํารง
ตําแหนง ดังน้ี 
 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของตามมาตรา 258  แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย  

 

2. ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) กรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน
(กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการท่ีทําหนาที่รับผิดชอบเย่ียงผูบริหาร และกรรมการที่มี
อํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว 
และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน(บริษัทยอยต้ังแต 2 บริษัทขึ้น
ไปที่มีบริษัทใหญเปนลําดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  

 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

 

4.  ไมมี(ในปจจุบัน) หรือเคยมี(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมท้ังไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผู
ถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่มีมูลคารายการต้ังแตรอยละ 3 ของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา โดยการ
คํานวณมูลคาดังกลาวใหนับรวมรายการในชวง 1 ปกอนหนาที่ทํากับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธทาง
ธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่เปนธุรกรรมปกติ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย 
รายการเก่ียวกับทรัพยสินหรือบริการ และการให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

 
 
 

หนา 18 
 



 

5. ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช
กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู  

 

6. ไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
การใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอป
จาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูใหบริการ
ทางวิชาชีพ เปนนิติบุคคลใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร 
หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย 

 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

 

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 

นิยามกรรมการอิสระนี้เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 ป 2553 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 
โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เปนตนไป  

 

                                                                                                     
                     (นายเสรี   จินตนเสรี) 
                       ประธานกรรมการ 
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	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
	ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



