คณะกรรมการอิสระ
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษ ทั ต้องมี จาํ นวนสั ดส่ วนของกรรมการที่ เป็ นอิ ส ระเพี ย งพอที่ จ ะ
สามารถตรวจสอบถ่ ว งดุ ล การทํา งานของคณะกรรมการบริ ษ ัท และการดํา เนิ น งานของฝ่ ายจัด การ ซึ่ งต้อ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดและมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน กรรมการ
อิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ดังนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1.
ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ* ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุ น้
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมฃองบริ ษทั ฯ* เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3.
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผู ้
มีอาํ นาจควบคุ ม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม ของ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4.
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ* ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์
ทางธุ รกิ จกับ บริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั ฯ เว้นแต่ จะได้พ น้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ* และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม หรื อ หุ ้นส่ วน
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ* เว้นแต่จะได้พน้ จากการ มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ* และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ
8.
ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั

9.

อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท

