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นิยามของกรรมการอิสระ
บริ ษทั กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดของบริ ษทั และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
กรรมการอิสระเข้าร่ วมในคณะกรรมการบริ ษทั
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์คดั เลือกกรรมการบริ ษทั โดยคุณสมบัติของผูท้ ี่จะมาทา
หน้าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ /หรื อระเบียบที่ เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมี
คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทางานและความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกันและมีความเป็ นอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดาเนิ นกิจการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารจัดการองค์กรให้มี
การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการ
อิสระคนหนึ่ งคนใดพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ มีคุณสมบัติตามที่ กาหนด
ข้างต้นมาดารงตาแหน่ งแทน โดยกรรมการอิสระที่ เข้ามาเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการอิสระที่ตนแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551) ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุม บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็ น กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของผูท้ ี่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย
(ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย) ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
หุ ้นส่ วน ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูท่ ้ งั ใน
ปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั แลไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผู ้
มีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 2 ปี
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วน
ที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อถือหุ ้น
เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
ที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
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