สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6.1

นิ ยามของกรรมการอิ สระของบริ ษทั
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย ซึง่ มีความเข้มงวดเท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่ าของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเข้มงวดกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจาหรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกันผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือ
ของผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคย
เป็ นข้าราชการหรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
(ค) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา
คู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ข้า งต้ น รวมถึ ง การท ารายการทางการค้ า ที่ก ระท าเป็ นปกติ เ พื่อ ประกอบกิจ การการเช่ า หรือ ให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการ
รับหรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึ่ง
เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี ้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน
สุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าว
ให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาต
ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ฉ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื
คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
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(ช)

ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มลี กั ษณะเป็ นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แล้วกรรมการอิสระอาจ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีทบ่ี ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษทั ฯ ได้รบั การผ่อนผันข้อ
ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษทั ฯ ได้จดั ให้
มีความเห็นคณะกรรมการบริษทั ทีแ่ สดงว่าได้พจิ ารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) แล้วว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่ อการ
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระและจัดให้มกี ารเปิ ดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ใน
วาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิ ม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ
อิสระ
เพื่อประโยชน์ ตาม (จ) และ (ฉ) คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากสานัก
งานสอบบัญชี หรือผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการให้บริการ
ทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิตบิ ุคคลนัน้
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