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นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั
เป็ นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
1. ถื อหุ ้นไม่ เกิ นร้ อยละ 1.0 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษ ทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย

บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อ

ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อของผู ้
มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท เว้น แต่ จะได้พ ้น จากการมี ล ักษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่ น้อ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้
ลักษณะต้อ งห้ามดังกล่ าวไม่ รวมถึ งกรณี ที่ กรรมการอิ ส ระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ ปรึ กษาของส่ ว น
ราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั (บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกัน หมายถึ ง
บริ ษทั ย่อยที่มีบริ ษทั แม่เป็ นบริ ษทั เดียวกัน)
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ

ผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัด ขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ ส ระของตน
รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ ควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี

อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบ
บัญ ชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ การทางวิช าชี พ ใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บ ริ การเป็ นที่ ป รึ กษากฎหมายหรื อ ที่

ปรึ กษาทางการเงิ นซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
หุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผู ้

ถือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
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8. นอกเหนื อจากคุณสมบัติของกรรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับการประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกันกับ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว กรรมการอิสระยังจะต้องไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา
หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ1.0 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั

ทั้งนี้ กรรมการอิส ระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นการของ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสิ นใจ
ในรู ปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)
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