สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4

นิยาม “กรรมการอิสระ”
ข้อกาหนดคุณ สมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ดังนี ้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัท
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจาหรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ว ม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท
(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรือโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ีอานาจควบคุม ของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน หนีส้ ิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท หรือ คู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ว่าด้วยหลัก เกณฑ์ในการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(5) ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบ
บัญ ชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญ ชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึก ษาทางการเงิ น ซึ่งได้รับ ค่าบริก ารเกิ น กว่าสองล้านบาทต่อปี จ ากบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษั ทย่ อย
บริษัท ร่วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ น ผูถ้ ื อหุ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรือหุ้น ส่วนของผู้ให้บ ริก ารทางวิช าชี พ นั้น ด้วย เว้นแต่จ ะได้พ ้น จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่ง ขัน ที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่ อ ย หรื อ ไม่ เป็ นหุ้น ส่ ว นที่ มี นั ย ในห้า งหุ้น ส่ ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้า ง
พนักงาน ที่ ปรึกษา ที่ รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกิ นร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ มีสิทธิ ออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่ งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับ การแต่ งตั้งให้เป็ น กรรมการอิ ส ระที่ มี ลัก ษณะเป็ น ไปตามวรรคหนึ่ ง (1) ถึ ง (9) แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

