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ข้ อกาหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริ ษทั ต้องเป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติดงั นี้
1.
ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2.
ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมบริ หารงาน ลู ก จ้า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้
เงิ นเดื อนประจา หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ ว ม
บริ ษ ทั ย่อยล าดับเดี ยวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง เว้นแต่ จะได้พ น้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3.
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4.
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ ใช่ กรรมการอิ สระ
หรื อผูบ้ ริ หารของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ งรวมถึ งการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิ จการ การเช่ าหรื อให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อ
การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิ น ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้
ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้าน
บาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุ โลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าวให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.
ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม หรื อ นิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ
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ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6.
ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารทางวิช าชี พ ใดๆ ซึ่ งรวมถึ ง การให้บ ริ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิ นซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ นิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ ผู้
ให้บริ การทางวิชาชี พเป็ นนิ ติบุคคล ให้รวมถึ งการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หารหรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่
ได้พน้ จากการที่มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8.
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริ ษทั
ภายหลัง ได้รับการแต่ ง ตั้ง ให้เป็ นกรรมการอิ ส ระที่ มีล ัก ษณะเป็ นไปตามข้อ 1-8 แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมี
การตัดสิ นใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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