สิ งที ส่งมาด้ วยลําดับที 4

นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดนิ ยามกรรมการอิสระไว้ ซึ# งมีความเข้มงวดกว่าข้อกําหนดขั*นตํ#า
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที#มีความเป็ นอิสระ และมีคุณสมบัติ ดังนี*
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 0.50 ของจํานวนหุ ้นที# มีสิทธิ ออกเสี ยงทั*งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั*งนี* ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี#เกี# ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั*น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมการที#มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที#ปรึ กษาที#ได้เงินเดือนประจํา หรื อผู ้
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อ ของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนวันที#ได้รับแต่งตั*งเป็ นกรรมการอิสระ ทั*งนี* ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที#กรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้าราชการ หรื อที#ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ# งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที# มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที# เป็ น บิ ดา
มารดา คู่สมรส พี#นอ้ ง และบุตร รวมทั*งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที#จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที#อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั*ง ไม่
เป็ น หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที# มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ของผูท้ ี# มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที#ได้รับแต่งตั*งเป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ# ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที#กระทําเป็ นปกติ เพื#อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี#ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อ
รับความช่วยเหลือทางการเงิ น ด้วยการรับ หรื อให้กยู้ ืม คํ*าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี* สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื#นทํานองเดียวกัน ซึ# งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อ คู่สัญญามีภาระหนี* ที#ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ# ง
ตั*งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที#มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั*งแต่ยี#สิบล้านบาทขึ*นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ตํ#ากว่า ทั*งนี* การคํานวณภาระหนี*ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที#เกี#ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที#เกี#ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี* ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี* ที#เกิ ดขึ* นในระหว่างหนึ# งปี ก่อนวันที# มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที#มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึ# งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
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6.

7.
8.

9.

บริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที# ได้รับแต่งตั*ง
เป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ# งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที#ปรึ กษากฎหมาย หรื อที#ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ# งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที#มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของ
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั*นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที#
ได้รับแต่งตั*งเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นกรรมการที#ได้รับการแต่งตั*งขึ*น เพื#อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ# งเป็ นผูท้ ี#เกี#ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิ จการที# มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที# มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที# มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที# มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที#
ปรึ กษาที#รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ# งของจํานวนหุ น้ ที#มีสิทธิ ออกเสี ยงทั*งหมดของบริ ษทั
อื#น ซึ# งประกอบกิจการที#มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที#มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื#นใดที#ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี#ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั

ภายหลังได้รับการแต่งตั*งให้เป็ นกรรมการอิสระที#มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ# ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
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