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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
นิยามของกรรมการอิสระของบริ ษัท กําหนดไว้ ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติความเป็ นอิสระของกรรมการ มีรายละเอียดดังนี )
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของ
)
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
) )ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
) ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม ของบริ ษัท ฯ บริ ษั ทย่อย บริ ษัท ร่ ว ม บริ ษั ทย่อยลําดับเดีย วกัน ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี อํานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตัง) ทังนี
) )ลักษณะ
ต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึ กษาของส่วนราชการ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คูส่ มรส
พีน้ อ ง และบุต ร รวมทัง) คู่สมรสของบุต ร ของกรรมการรายอืน ผู้บ ริ หาร ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ ผู้มี อํา นาจควบคุม หรื อ
บุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
) เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ผู้มี อํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ เว้ น แต่จ ะได้ พ้ น จากการมี ล ัก ษณะดัง กล่า วมาแล้ ว ไม่น้อ ยกว่า สองปี ก่ อ นวัน ที
ได้ รับการแต่งตัง)
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เ ป็ นผู้ถื อ หุ้น ที มี นัย ผู้มี อํ า นาจควบคุม หรื อ หุ้น ส่ว นของสํา นัก งานสอบบัญ ชี ซึงมี ผ้ ูส อบบัญ ชี
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตัง)
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน
ซึงได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
) วย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้ รับการแต่งตัง)
7. ไม่ เ ป็ นกรรมการที ได้ รั บ การแต่ ง ตัง) ขึ น) เพื อเป็ นตัว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ฯ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ถื อ หุ้น
ซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ป ระกอบกิ จ การที มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกัน และเป็ นการแข่ง ขัน ที มี นัย กับ กิ จ การของบริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่อ ย หรื อ
ไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือน
ประจํ า หรื อ ถื อ หุ้น เกิ น ร้ อยละหนึ งของจํ า นวนหุ้น ที มี สิ ท ธิ อ อกเสีย งทัง) หมดของบริ ษั ท อื น ซึ งประกอบกิ จ การที มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
10. มีวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อเนืองได้ ไม่เกิน 9 ปี

