สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 4

นิยามกรรมการอิสระ
บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่ง มีความเข้ มงวดกว่าข้อกาหนด
ขั้นต่าของคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระ รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ท างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลั กษณะที่เป็นบิด า
มารดา คู่ส มรส พี่น้อง และบุต ร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของผู้บริห าร ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ ง การท ารายการทางการค้ าที่กระทาเป็นปกติเ พื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับ หรื อให้กู้ยื ม ค้าประกัน การให้สิ นทรัพย์ เป็นหลั กประกั น
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตั้ งแต่ ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ ที่มีตั วตนสุทธิ ของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้ านบาทขึ้ นไป แล้ วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกั น
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็นผู้ถื อหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่ วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ ปรึกษา
ทางการเงิ น ซึ่ ง ได้ รับ ค่ าบริ การเกิ นกว่ า 2 ล้ านบาทต่ อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริษัท ร่ วม
ผู้ถื อหุ้ นรายใหญ่ หรื อมีผู้ อานาจควบคุ มของบริษัท และไม่ เ ป็ นผู้ ถื อหุ้ นที่ มีนัย ผู้ มีอานาจควบคุ ม หรื อ
หุ้นส่วนของผู้ใ ห้บริการทางวิ ชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่ า
2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรื อไม่ เ ป็ นหุ้ น ส่ วนที่ มี นัย ในห้ างหุ้ นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่ ว นร่ วมบริ ห ารงาน ลู ก จ้ าง พนั กงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่ างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย
ล าดั บ เดี ย วกั น ผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้ มีอ านาจควบคุ มของบริ ษัท โดยมี การตั ด สิ น ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ
(Collective decision) ได้

