สิงทีส่งมาด้วย 4.1

นิ ยามของกรรมการอิ สระของบริษทั
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ทังนี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนันๆ ด้วย ซึงมีความเข้มงวดเท่ากับข้อกําหนดขันตําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และเข้มงวดกว่าข้อกําหนดขันตําของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจําหรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกันผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรือของผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคํา
ขออนุ ญ าตต่ อ สํา นักงาน ก.ล.ต. ทังนี ลักษณะต้อ งห้ามดัง กล่ าวไม่ ร วมถึง กรณี ทีกรรมการอิส ระเคยเป็ น
ข้าราชการหรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
(ค) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ นบิดามารดาคู่
สมรสพีน้องและบุตรรวมทังคูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอืน ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม
หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนัยหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีกอ่ นวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น
รวมถึง การทํ ารายการทางการค้าทีกระทําเป็ น ปกติเ พือประกอบกิจ การการเช่าหรือ ให้เ ช่าอสังหาริมทรัพ ย์
รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คํา
ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อนทํ
ื านองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือ
คู่สญ
ั ญามีภาระหนีทีต้องชําระต่ ออีกฝ่ายหนึงตังแต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ ทีมีตวั ตนสุทธิข องบริษ ัทฯ หรือ
ตังแต่ยสิี บล้านบาทขึนไปแล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการ
คํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุ โลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง
หนึงปีกอ่ นวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้น ทีมีนัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีซึงมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
สัง กัดอยู่เ ว้น แต่จ ะได้พ้น จากการมีล ักษณะดังกล่ าวมาแล้ว ไม่น้ อ ยกว่าสองปี ก่อ นวัน ทียืนคําขออนุ ญ าตต่ อ
สํานักงาน ก.ล.ต.
(ฉ) ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บ ริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา
ทางการเงิน ซึงได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนยั ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคํา
ขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
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(ช)
(ซ)

(ฌ)

ไม่เป็นกรรมการทีได้รบั การแต่งตังขึนเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุ้นซึง
เป็นผูท้ เกี
ี ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่ างเดีย วกัน และเป็ น การแข่ง ขันทีมีนัย กับ กิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อ ย
หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาที
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั อืน ซึงประกอบ
กิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ

ภายหลังได้รบั การแต่งตังให้เป็นกรรมการอิสระทีมีลกั ษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั
ย่อยลําดับ เดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
ในกรณีทบุี คคลทีบริษทั ฯ แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลทีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีกําหนดตามวรรคหนึง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษทั ฯ ได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมี
หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมือบริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี วามเห็น
คณะกรรมการบริษทั ทีแสดงว่าได้พจิ ารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.
(รวมทังฉบับแก้ไขเพิมเติม) แล้วว่าการแต่งตังบุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีและการให้
ความเห็น ทีเป็ น อิส ระและจัดให้ม ีการเปิ ดเผยขอ้มูล ต่ อ ไปนี ในหนัง สือ นัดประชุม ผู้ถือหุ้น ในวาระพิจ ารณาแต่ ง ตัง
กรรมการอิสระด้วย
(ก)
(ข)
(ค)

ลักษณะความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิจ หรือ การให้บ ริการทางวิชาชีพ ทีทําให้บุคคลดัง กล่าวมีคุณสมบัติไ ม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
เหตุผลและความจําเป็นทียังคงหรือแต่งตังให้บคุ คลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตังบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพือประโยชน์ตาม (จ) และ (ฉ) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลทีได้รบั มอบหมายจากสํานักงานสอบ
บัญชี หรือผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้ งลายมือชือในรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ
(แล้วแต่กรณี) ในนามของนิตบิ คุ คลนัน
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