ข้ อกําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษัท
ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งข้ อกํ าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึ่ง มี
ความเข้ มงวดกว่าหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน) โดยกรรมการอิสระ (Independent Director)
ของบริ ษัท ต้ องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้การคํานวณ
ภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํ ากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ ในการทํ ารายการที่เกี่ ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การ
ทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าร่ วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ ได้ โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคําพิพากษาว่าได้ กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย กฎหมาย
ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่วา่
จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทังนี
้ ้ในความผิด
เกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการ
หลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
ทังนี
้ ้ ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1-13 ข้ างต้ นแล้ ว กรรมการอิสระอาจ
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยลํ า ดับ เดี ย วกัน หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ ง โดยมี การตัดสิ นใจแบบองค์ ค ณะ (Collective
Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อ
การให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กําหนดตามข้ อ 4 หรื อ ข้ อ 6 ให้ บริ ษัทได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมี
ความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จหรื อการให้ บริ การทางวิ ชาชี พเกิ นมูลค่ าดังกล่ าว ก็ ต่อเมื่ อบริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ค วามเห็ น
คณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แล้ วว่าการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ
และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระด้ วย
________________________________

2

