ข้ อกำหนดคุณสมบัตกิ รรมกำรอิสระของบริษัท
ณ วันที่ 30 มกราคม 2556 บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึ่งมีความ
เข้ มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน กรรมการอิสระ (Independent Director) ของ
บริ ษัท ต้ องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ ยวข้ อง
ของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุ รกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เ ช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออี กฝ่ าย
หนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น
ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ได้ โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคาพิพากษาว่าได้ กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์
กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกัน
วินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น หรื อกฎหมายที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จ
การเงิ นในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่ มี
อานาจตามกฎหมายนัน้ ทังนี
้ ้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ หรื อการบริหารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริต
14. หากมี คุณ สมบัติต ามข้ อ 1-13 กรรมการอิ ส ระอาจได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้
ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่
ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
_________________________________

