เอกสารแนบ 5
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1. หุน้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้ ลกั ษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ า
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระ
หนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวน
ใดจะต่ า กว่า ทั้งนี้ ก ารคานวณภาระหนี้ ดัง กล่า วให้เป็ นไปตามวิธี การคานวณมูลค่ าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว
ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่
มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกิน
1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์
คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณี ที่ได้แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การ
ทางวิชาชี พเกิ นมูลค่าที่ กาหนดตามข้อ 4 หรื อ ข้อ 6 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็ นว่าการแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ และการให้ความเห็ นที่ เป็ นอิสระ และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ใน
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว ดังนี้
ก.
ข.
ค.

ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด
เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
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