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นิยามกรรมการอิส ระ
บริ ษัทกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของ จํานวนกรรมการ
ทังหมดของบริ
$
ษัทฯ ทังนี
$ $ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี $
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
$
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
$ $ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที เกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน$ ๆ
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี อํานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 8 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
$ เข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง
และบุตร รวมทังคู
$ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้
เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอ าจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
$ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้
ถือหุ้นทีมีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันได้ รับแต่งตังให้
$ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง มีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
$ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง รวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรื อทีปรึกษาทางการเงิน
ซึง ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
$ วย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
$ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
$ $นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง เป็ นผู้ที
เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม นี ยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1.0 ของจํานวนหุ้นทีม ีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
$
ษัทอืน ซึง ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กันกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทาํ ให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
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