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 บรษัิทไดก้ าหนดนยิามกรรมการอสิระไว ้ซึง่มคีณุสมบัตเิป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

 

 1.  ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 

 2.  ไม่เป็น หรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ก่อนไดร้ับการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถึง

กรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท  

 

 3.  ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสัมพันธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา       

คู่สมรส พีน่อ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะ 

ไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

  

 4.  ไม่ม ีหรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ

ควบคมุของบรษัิท ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย 

หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคุม

ของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นไดร้ับการแตง่ตัง้  

 ความสัมพันธ์ทางธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกต ิเพือ่ประกอบกจิการเช่า หรอื      

ใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกับสนิทรัพย ์หรอืบรกิาร หรอืการให ้หรอืรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรับ หรอืใหกู้ย้มื 

ค ้าประกัน การใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกัน ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิท หรอืคู่สัญญามภีาระหนี้   

ที่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธขิองบรษัิท หรือตัง้แต่ยี่สบิหา้ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่   

จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิีการค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกัน ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดังกล่าว     

ใหนั้บรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีกอ่นวันทีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบคุคลเดยีวกัน  

 

 5.  ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคุม

ของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ 

บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทสังกัดอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแลว้

ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นไดร้ับการแตง่ตัง้  

 

 6.  ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษาทาง  

การเงนิ ซึง่ไดรั้บค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นไดร้ับการแตง่ตัง้ 

 

 7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็น    

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
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 8.  ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันทีม่นัียกับกจิการของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย หรอืไม่เป็น

หุน้ส่วนทีม่นัียในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีรั่บเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้ 

เกนิรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกัน และเป็นการแขง่ขัน

ทีม่นัียกับกจิการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

 

 9.  ไมม่ลีักษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามรถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกับการด าเนนิงานของบรษัิท 

 

 10.  กรรมการอสิระของบรษัิทมวีาระการด ารงต าแหน่งตดิตอ่กันไดไ้มเ่กนิ 9 ปี 

 

 ภายหลังไดร้ับการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่คีณุสมบัตติาม (1) ถงึ (9) แลว้ กรรมการอสิระอาจไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิทใหตั้ดสนิใจในการด าเนนิกจิการของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้

รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท โดยมกีารตัดสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 

 

 ในกรณีทีเ่ป็นบคุคลทีม่ ีหรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในขอ้ที ่4. หรอืมกีารใหบ้รกิารทางวชิาชพี

เกนิมูลค่าทีก่ าหนดในขอ้ที ่6. ใหบุ้คคลดังกล่าวไดรั้บการผ่อนผันขอ้หา้มการม ีหรอืเคยมคีวามสัมพันธ์ทางธุรกจิ ตามเงื่อนไข        

ทีก่ าหนดในขอ้ที ่4. หรอืมกีารใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่าทีก่ าหนดในขอ้ที ่6. หากคณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาตามหลัก    

ในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 แลว้มคีวามเห็นว่า การแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏบัิตหินา้ที ่และการใหค้วามเห็นทีเ่ป็นอสิระ และจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ในหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้

ในวาระพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการอสิระ 

 

 (ก)  ลักษณะความสัมพน้ธ์ทางธุรกจิ หรือการใหบ้รกิารทางวชิาชพีที่ท าใหบุ้คคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิม่เป็นไปตาม 

หลักเกณฑท์ีก่ าหนด 

 (ข)  เหตผุล และความจ าเป็นทียั่งคง หรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดังกลา่วเป็นกรรมการอสิระ 

 (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทในการเสนอใหม้กีารแตง่ตัง้บคุคลดังกลา่วเป็นกรรมการอสิระ  

 

 อนึง่ บรษัิทจะท าการทบทวนรายละเอยีดของนยิามกรรมการอสิระอยา่งนอ้ยปีละ1 ครัง้  

 


