บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
ภาคผนวก
คุณสมบัตเิ ฉพาะสํ าหรับกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระนอกจากต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปตามข้อ 3.2 แล้วยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับกรรมการ
อิสระเพิ่มเติม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่ อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้
เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 และที่ ทจ. 15/2554 เรื่ อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่าสอง
ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ น ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามากฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน
รวมทั้งไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
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 และเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้ผขู ้ ออนุญาตหรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรั พย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของผูข้ ออนุ ญาตหรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
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6.

7.

8.
9.

10.

จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุ ญาต และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูท้ ี่มีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ยนื่ คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ยนื่ คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผูข้ ออนุญาต
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิ สระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ ง (1) ถึ ง (10) แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของผูข้ ออนุญาต
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ความในวรรคหนึ่งตามข้อ 2, 4, 5 และข้อ 6 ในส่ วนที่กาํ หนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระของผูข้ ออนุญาตในช่วงสองปี ก่อนวันที่ยนื่ คําขออนุญาตต่อสํานักงาน ให้ใช้บงั คับกับคําขออนุญาต
ที่ยนื่ ต่อสํานักงานตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็ นต้นไป
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั /ผูข้ ออนุญาตแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อ
เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาํ หนดตามวรรคหนึ่งข้อ 4 หรื อข้อ
7 ให้บ ริ ษ ทั /ผูข้ ออนุ ญ าตได้รั บ การผ่อ นผัน ข้อ ห้า มการมี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การ
ให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผูข้ ออนุ ญาตได้จดั ให้มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ที่
แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
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หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ
อิสระ
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ข้อ 5 และข้อ 6 คําว่า “หุ น้ ส่ วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
สํานักงานสอบบัญชี หรื อผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้บริ การ
ทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี ) ในนามของนิติบุคคนั้น
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