ส่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้ มีตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงานประจาของบริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ น
กรรมการบริ หารหรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ และเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
สามารถทาหน้ าที่ค้ มุ ครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้ เกิดรายการที่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ อง*ด้ วย
(2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้ าง/ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา/ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท ฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน *** หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังในปั
้ จจุบนั และ
ในช่วงเวลา 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ่
สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย
(4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ แบ่งได้ ดังนี ้
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์
 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้ บริ การทางวิชาชีพ
 ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่
ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
 ระดับนัยสาคัญทีเ่ ข้ าข่ายไม่อิสระ
- กรณีผ้ สู อบบัญชี : ห้ ามทุกกรณี
- กรณีเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอืน่ : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้ านบาทต่อปี
 ความสัมพันธ์ทางการค้ า/ทางธุรกิจ (ใช้ แนวทางในทานองเดียวกับข้ อกาหนดว่าด้ วยการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 ลักษณะความสัมพันธ์ : กาหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้ แก่ รายการที่
เป็ นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริ การ และ
รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 ระดับนัยสาคัญทีเ่ ข้ าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้ านบาท หรื อ ≥ 3 % ของ NTA
ของบริ ษัท แล้ วแต่จานวนใดจะตา่ กว่า ทังนี
้ ้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้ รวมรายการที่
เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทารายการในครัง้ นี ้ด้ วย
(ข) กรณีที่มีลกั ษณะความสัมพันธ์ ตาม (ก) กับนิติบคุ คล บุคคลที่ถือว่าเข้ าข่ายไม่อิสระ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ (ยกเว้ นกรณีเป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริ หารหรื อ partner ของนิติบคุ คลนัน้
(ค) กาหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(ง) ข้ อยกเว้ น : กรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควร ซึ่งมิได้ เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์ เกินระดับนัยสาคัญที่กาหนดในระหว่างดารงตาแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้ รับอนุมตั ิ

จากคณะกรรมการบริ ษัทก่อน และมติที่ได้ ต้องเป็ นมติเป็ นเอกฉันท์ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้
มีการเปิ ดเผยความสัมพันธ์ดงั กล่าวของกรรมการรายนันไว้
้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
( แบบ filing ) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ของบริ ษัทฯ
และหากต่อมาบริ ษัทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนัน้ เพื่อดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ดงั กล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในวาระเลือกตังกรรมการด้
้
วย
(5) ไม่เ ป็ นกรรมการที่ ได้ รับแต่ง ตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ฯ ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ถื อหุ้น ซึ่ง เป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
(6) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้ อ (1)-(6) อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนิน
กิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ ( collective decision )ได้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระในบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระราย
นันได้
้ รับในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้ วย
หมายเหตุ
* ผู้ทเี่ กี่ยวข้ อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
** กรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน หมายถึง กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ทาหน้ าที่รับผิดชอบเยี่ยง
ผู้บริ หาร และกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพัน เว้ นแต่แสดงได้ วา่ เป็ นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติ
อนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
*** บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หมายถึง บริ ษัทย่อยตังแต่
้ 2 บริ ษัทขึ ้นไปที่มีบริ ษัทใหญ่เป็ นบริ ษัทเดียวกัน
ทังนี
้ ้ นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ มงวดกว่าข้ อกาหนดขันต
้ ่าของ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจาก ก.ล.ต. กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ ถือหุ้นได้ ไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และ ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย

