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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะร่ วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้ อบังคับและ/หรื อระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริ ษัทจะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทางานและความเหมาะสมด้ านอื่น ๆ ประกอบกันจากนันจะ
้
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไป บริ ษัทฯ มีนโยบายการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ
อย่างน้ อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทังหมดและต้
้
องมีจานวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี ้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษั ทฯ บริ ษัทใหญ่บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงานลูกจ้ างพนักงานที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจาหรื อผู้ มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นกรรมการผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือ
หุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาต
ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงินซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี
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อานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ หุ้น ส่ว นของ ผู้ ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงานลูกจ้ างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจาหรื อถือหุ้น
เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
ที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
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