กรรมการอิ สระ
กรรมการอิ สระเป็ นกลไกสาคัญในการกากับดูแลกิ จการที่ ดี เพื่อดูแลผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
กรรมการอิ สระจึงควรมีจานวนมากเพียงพอที่จะถ่วงดุลอานาจการตัดสิ นใจของกรรมการทัง้ คณะ รวมถึงมี
จิ ตสานึ กในการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ตงั ้ มั ่นบนความถูกต้ องและสามารถแสดงความเห็นที่ เป็ นอิ สระ โดยไม่ตกอยู่
ภายใต้อิทธิ พลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
คณะกรรมการบริษัท จึงกาหนดนิ ยามและคุณสมบัติของกรรมการอิ สระในนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี
(หมวดที่ 3) ซึ่ งเข้มงวดกว่าข้อกาหนดของสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในเรื่องการถือหุ้นไม่เกิ น 0.5% (ตามกฎหมายกาหนด
ร้อยละ 1%) ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุม และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด โดยบริษัทฯ ได้กาหนดให้
กรรมการอิ สระต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุ ม ของบริษัท ฯ ทัง้ นี้ โดยให้นั บ รวมการถือหุ้น ของผู้ท่ีเกี่ย วข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัท ฯ เว้น แต่จ ะได้พ้น จากการมีลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่ น้ อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้ อง และบุ ตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุ ต รของกรรมการรายอื่น ผู้บ ริห าร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ า นาจ
ควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยหรือผูม้ อี านาจควบคุมของผู้ทม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่ว ม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชีซ่งึ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ และไม่ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนั ย ผู้มีอานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บ ริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ น
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษัทย่อยหรือ
ไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีร่ บั
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
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