เอกสารแนบ 5
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ1 ของจํานวนหุ ้นที"มีสิทธิออกเสี ยงทั%งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที"
อาจมีความขัดแย้ง ทั%งนี%ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี"เกี"ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั%นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที"มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที"ปรึ กษาที"ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ย่อย ลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที"อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที"มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที"เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี"น้อง
และบุตร รวมทั%ง คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม หรื อบุคคลที"จะได้รับการเสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษ ทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที"อาจมีความขัดแย้งใน
ลักษณะที"อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั%งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ" ง
ไม่ใ ช่ กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หารของผูท้ ี"มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติ
บุคคลที"อาจมีความขัคแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรค
หนึ"ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที"กระทําเป็ นปกติเพื"อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์รายการเกี"ยวกับ
สิ นทรัพย์ หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม คํ%าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี% สิน รวมถึงพฤติการณ์อื"นทํานองเดียวกัน ซึ" งเป็ นผลให้ผขู้ ออนุ ญาตหรื อคู่สัญญามีภาระหนี%ที"ตอ้ งชําระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ"ง ตั%งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที"มีตวั ตนสุ ทธิของผูข้ ออนุญาตหรื อ ตั%งแต่ยสี" ิ บล้านบาทขึ%นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ"า
กว่ า ทั%ง นี% ก ารคํา นวณภาระหนี% ดัง กล่ า วให้เ ป็ นไปตามวิธี ก ารคํา นวณ มู ล ค่ า ของรายการที" เ กี" ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที"
เกี" ย วโยงกัน โดยอนุ โ ลม แต่ ใ นการพิจารณาภาระหนี% ดงั กล่าว ให้น ับรวมภาระหนี% ที"เ กิ ดขึ% นในระหว่างหนึ" งปี ก่ อนวันที"มี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที"อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ"งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ"งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริ ษ ทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุค คลที"อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ" งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที"ปรึ กษากฎหมายหรื อที"ปรึ กษาทางการเงิน ซึ" ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที"อาจมีความขัดแย้ง ทั%งนี%
ในกรณี ทผี" ใู้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ"งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร
หรื อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั%นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่ เป็ นกรรมการที"ได้รั บการแต่ งตั%งขึ%นเพื"อ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษ ทั ผูถ้ ือหุ้น รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น ซึ" ง เป็ นผูท้ ี"
เกี"ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่มีลกั ษณะอื"นใดที"ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี"ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
9. ไม่เป็ นกรรมการที"ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที"อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที"เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
11. ดํารงตําแหน่งในบริ ษทั ซึ"งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริ ษทั
หมายเหตุ: บริ ษทั เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามกําหนดขั%นตํ"าของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21

