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ข้ อกําหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทจะร่ วมพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ทีจะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัตใิ ห้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี 1.

มีกรรมการอิสระอย่างน้ อยหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมดของบริ
ษัท แต่ต้องไม่
น้ อยกว่าสามคน

2.

กรรมการอิสระแต่ละคนของบริ ษัท ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ก. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
- - ให้ นับ
รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
- ด้ วย
ข. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที ปรึ กษาที ได้
เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ น
แต่จ ะได้ พ้ นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที ยื นคํ าขอ
อนุ ญ าตต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทัง- นี ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณี ทีกรรมการอิ สระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที
ปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
ค. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลัก ษณะที เป็ น บิ ด ามารดา คู่ส มรส พี น้ อ ง และบุต ร รวมทัง- คู่ส มรสของบุ ต รของ
กรรมการรายอืน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นกรรมการผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ง. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้บริ ษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการ
ใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
- เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที มี นยั หรื อผู้มี
อํ า นาจควบคุม ของผู้ที มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที ยื นคําขออนุญาตต่อสํ านักงาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจดังกล่าว
รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการการเช่า หรื อให้
เช่าอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี ยวกับสินทรั พ ย์ หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรั บความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืมคํ -าประกันการให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนี -สิน รวมถึงพฤติการณ์ อืนทํานองเดียวกันซึงเป็ นผลให้ บริ ษัท หรื อคูส่ ญ
ั ญา มีภาระ
หนี -ทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึงตังแต่
- ร้อยละสามของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัท
หรื อตังแต่
- ยีสิบล้ านบาทขึน- ไปแล้ วแต่จํ านวนใดจะตํ ากว่าทัง- นี ก- ารคํ านวณภาระหนี ดังกล่าวให้ เ ป็ นไปตามวิธี การคํานวณมูลค่าของรายการที เกี ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ ในการทํารายการที เกี ยวโยงกันโดย
อนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี -ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี -ทีเกิดขึ -นในระหว่างหนึง
ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
จ. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท และไม่ เ ป็ นผู้ ถื อ หุ้น ที มี นัย ผู้มี อํ า นาจ
ควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสํ านักงานสอบบัญชี ซึงมี ผ้ ูสอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้บริ ษัทสังกัดอยู่เว้ น
แต่จ ะได้ พ้ นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที ยื นคํ าขอ
อนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฉ. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที ปรึ กษา
กฎหมาย หรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จาก
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที มี นัยผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชี พนัน- ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที ยื นคํ าขออนุญ าตต่อสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
ช. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
- -นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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ซ. ไม่ประกอบกิ จการที มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที มี นัยกับกิ จ การของ
บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที มีนัยในห้ างหุ้นส่วนหรื อเป็ นกรรมการที มี
ส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อย
ละหนึงของจํานวนหุ้นที มี สิทธิ ออกเสี ยงทัง- หมดของบริ ษัทอื น ซึงประกอบกิ จการที มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ฌ. ไม่ มี ลั ก ษณะอื นใดที ทํ า ให้ ไม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระเกี ยวกั บ การ
ดําเนินงานของบริ ษัท
ญ. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท
ฎ. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลํ าดับเดียวกันเฉพาะทีเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียน
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