สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
นิยาม “กรรมการอิสระ”
ข้ อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเข้ มงวดมากกว่าข้ อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ดังนี ้
(1)

ถื อหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ให้ นับ รวมการถื อหุ้น ของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย

(2)

ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับ แต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลั กษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรื อบริษัทย่อย

(4)

ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับ หรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริษัท หรื อ คู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ าย
หนึ่ง ตั ้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตั ้งแต่ยี่สิบล้ านบาทขึน้ ไป แล้ วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(5)

ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันที่ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระ

(6)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ า นบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระ

(7)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้
ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8)

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน ที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริษัท
ย่ อ ย หรื อ ไม่ เ ป็ นหุ้น ส่ ว นที่ มี นัย ในห้ า งหุ้น ส่ ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลูก จ้ า ง
พนักงาน ที่ปรึ กษา ที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่ งของจานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัท หรื อบริษัทย่อย

(9)

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท

ภายหลัง ได้ รั บ การแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการอิ ส ระที่ มี ลักษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ ง (1) ถึ ง (9) แล้ ว
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตัดสินในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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