Independent Directors’ Charter (กฎบัตรของกรรมการอิสระ)

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้ สอดคล้ องตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ อนุ มัติ ก ารจัด ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee) และก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่ นวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้ องเป็ นกรรมการอิสระและมีคณ
ุ สมบัติ
ของกรรมการอิสระดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทัง้ นีใ้ ห้ นับรวมการถื อหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
ผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
กับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ข อ
อนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิ น ด้ วยการรั บหรื อให้ ก้ ูยืม คา้ ประกัน การให้ สินทรั พย์ เป็ นหลักประกันหนี ้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้อ งชาระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่ร้อยละสามของสินทรั พย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของผู้ขออนุญาตหรื อตัง้ แต่ยี่สิบล้ านบาทขึน้ ไป
แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า

ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้ นแต่ จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัท
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน ที่มีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อ
บริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับ การดาเนินงานของผู้ขออนุญาต

