เอกสำรแนบ 7

นิยามกรรมการอิสระ
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ กำหนดให้ กรรมกำรอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เท่ำกับข้ อกำหนดขันต
้ ่ำ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ หรื อ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ น กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจตำมข้ ำงต้ น รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร
กำรเช่ำ หรื อให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ด้ วยกำรรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้ำประกัน กำรให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์
อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี ้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญำตหรื อตังแต่
้ 20 ล้ ำนบำทขึ ้นไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทังนี
้ ้
กำรคำนวณภำระหนี ้ดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนี ้ดังกล่ำว ให้ นบั รวมภำระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษั ทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี
ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ น
กรรมกำรอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำย หรื อที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของ
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ผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่
แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้น ส่วนที่มีนัยในห้ ำงหุ้น ส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนัก งำน ที่
ปรึ กษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น
ซึง่ ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
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