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สิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 4
นิ ยามของคณะกรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่มธี ุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษทั อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
โดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ กาหนดให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่ตา่ กว่า 3 คน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือ ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่ งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่ วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุม ของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับ หรือให้กูย้ มื คา้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สนิ รวมถึงพฤติการณ์อน่ื ทานองเดียวกัน
ซึ่งเป็ นผลให้บริษทั หรือ คู่สญั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของ
บริษทั หรือตัง้ แต่ย่สี บิ ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใดจะตา่ กว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามวิธีการ
คานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ท่เี กิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิช าชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
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(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึ้น เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่ วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็ นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่ อย บริษทั ร่ วม บริษทั ย่ อยลาดับ
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(Collective decision)
ได้
นอกจากนี้ กรณี ท่คี ณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มี
ประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ ก็ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามได้ภายหลังต่อไป

