สิ่ งที่ส่งมำด้วย ลำดับ 6

นิยาม “กรรมการอิสระ”
ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ซึ่ งมีควำมเข้มงวดมำกกว่ำข้อกำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ดังนี้
(1)

ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อำนำจควบคุ มของบริ ษ ทั ฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถื อหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย

(2)

ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงิ นเดือนประจำ
หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ย
กว่ำสองปี ก่ อนวันที่ ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึ งกรณี ที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำของส่ วนรำชกำรซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ ผู ้
มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำร หรื อผูม้ ี อำนำจควบคุ มของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย

(4)

ไม่มี หรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่
หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุ มของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่ อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของ
ตน รวมทั้ง ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุม ของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจ
กับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ
เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร
อิสระ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจตำมวรรคหนึ่ ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรื อให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้ หรื อรับ
ควำมช่ วยเหลื อทำงกำรเงิ น ด้วยกำรรั บ หรื อให้กูย้ ืม ค้ ำ ประกัน กำรให้สินทรั พย์เป็ นหลักประกัน
หนี้ สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อ คู่สัญญำมีภำระหนี้ ที่ตอ้ งชำระ
ต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรคำนวณภำระหนี้ ดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ ำของ
รำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่
เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ ดงั กล่ำว ให้นบั รวมภำระหนี้ ที่เกิ ดขึ้ นในระหว่ำง
หนึ่งปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(5)

ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ หรื อ
ผูม้ ี อำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ี อำนำจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสำนัก
งำนสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ หรื อผู ้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสอง
ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ

(6)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำย หรื อที่
ปรึ กษำทำงกำรเงิ น ซึ่ งได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจ
ควบคุ ม หรื อ หุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิช ำชี พ นั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พน้ จำกกำรมี ลกั ษณะดังกล่ำ ว
มำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ

(7)

ไม่เป็ นกรรมกำรที่ ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้ น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่

(8)

ไม่ประกอบกิ จกำรที่ มีสภำพอย่ำงเดี ยวกัน และเป็ นกำรแข่งขัน ที่ มีนยั กับกิ จกำรของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้ำงหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน
ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ ปรึ กษำ ที่ รับเงิ นเดื อนประจำ หรื อถือหุ ้นเกิ นร้ อยละหนึ่ งของจำนวนหุ ้น
ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มี
นัยกับกิจกำรของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
ภำยหลังได้รั บกำรแต่ งตั้ง ให้เ ป็ นกรรมกำรอิ ส ระที่ มีลกั ษณะเป็ นไปตำมวรรคหนึ่ ง (1) ถึ ง (9) แล้ว
กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดั สิ นในกำรดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีกำร
ตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
(9)
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