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หลกัเกณฑ์กำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระประชุมล่วงหน้ำ 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564  
 
           เพ่ือเป็นการส่งเสริมแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเร่ือง สิทธิของผูถื้อหุ้น และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกนั บริษทั  ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม 
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการ
ล่วงหนา้ ดงัต่อไปน้ี 
 
           1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
               ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้

1.2 มีสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี 
(1) มีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

และตอ้งถือหุ้นในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษทั หรือ 

(2) มีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 
ต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และตอ้งถือหุ้นในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 

 
           2. กำรเสนอวำระกำรประชุม  
               2.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด กรอกแบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ล่วงหนา้ พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
พิจารณา หรือเพื่ออนุมติั แลว้แต่กรณี ส่งมายงั เลขานุการบริษทัฯ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2563 
               2.2 เร่ืองท่ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุม 

(1)  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือ หน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแลบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบับริษทัฯ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ของบริษทัฯ  

                    (2)  เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้กล่าวอา้งของผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงเหตุอนั
ควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
  (3)  เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการได ้
     (4)  เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และเร่ืองดงักล่าว
ไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่ขอ้เท็จจริงใน
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การน าเสนอคร้ังใหม่จะไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญัจากขอ้เท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใน
คร้ังก่อน 

 (5)  เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล 
ใดโดยเฉพาะ และเร่ืองอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็นวาระ โดย
คณะกรรมการบริษทัมีเหตุผลท่ีสมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้
                    (6)  เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ให้ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 
หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีก าหนด 

 (7)  เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
                    (8)  เร่ืองซ่ึงตามปกติกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และบริษทัได้
ก าหนดเป็นวาระประชุมทุกคร้ัง 

    (9)  เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
 

3.  กำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ  
     3.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทั ผ่านกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณา ท่ีครบถว้นถูกตอ้ง ส่งมายงั
เลขานุการบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 8 มกราคม 2564  
 3.2  คุณสมบติัของบุคคลท่ีเสนอเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
                    ก) ตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

1. มีคุณสมบัติครบถว้น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัด กฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทั  

2. ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นกรรมการในบริษทัท่ีเป็น
มหาชน ตามมาตรา 89/3 แห่ง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.3/2560 เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาดความน่า
ไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 

     ข) กรณีกรรมการอิสระนอกจากคุณสมบติัทัว่ไปตาม (ก) แลว้ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระ
ตามท่ีบริษทัก าหนด และเป็นไปตามแนวทางประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของกรรมการอิสระ (ดูภาคผนวก) 
 3.3  กรรมการบริษทัควรมีคุณสมบติัเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 3.3.1 ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต 
สามารถอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเต็มท่ี สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ มีการเตรียมตวัเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ และ/หรือมีประวติัการ
ท างานและมีจริยธรรมท่ีดีและเป็นท่ียอมรับจากสงัคม 
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 3.3.2 มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ไม่กระท าการอนัใดอันมี
ลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอนผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือ
เอ้ือประโยชน์ใหบุ้คคล หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผูอ่ื้น 

 
           4.  ระยะเวลำและช่องทำงกำรเสนอวำระกำรประชุมและช่ือบุคคล 
                บริษทัฯ   เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งขอ้เสนอดงักล่าวขา้งตน้ไดน้ับตั้งแต่ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 
ธั น ว า คม  2563 โด ย ส่ ง ท า ง โท รส า ร  0-2791 0100  ห รื อท า ง  Email ห รื อ ช่ อ งท า ง เ ว็บ ไซต์ ข อ งบ ริ ษัท ท่ี  
http://www.pdgth.com/ir_index.php  ก่อนล่วงหนา้ และส่งตน้ฉบบัทางไปรษณีย ์ส่งถึงบริษทัภายในวนัท่ี 8 มกราคม 2564 
ตามท่ีอยูน้ี่ 

Email address: cs@pdgth.com 
               เลขานุการบริษทัฯ 

บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
               1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

 
           5.   ขั้นตอนกำรพจิำรณำ 
 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564  ดงัน้ี 

5.1 การเสนอวาระประชุมล่วงหนา้  
5.1.1 เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นจะแจง้ผูถื้อหุน้ทราบหากไม่ด าเนินการแกไ้ขและส่งตน้ฉบบัคืนใหถึ้ง
บริษทัภายในเวลาก าหนด เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้แก่ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบการปิดเร่ือง 
5.1.2 คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะของระเบียบวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ซ่ึงจะตอ้งไม่มี
ลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 5.1.1 และขอ้ 2.2 เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 
5.1.3 เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้
และระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการหรือในวนัท าการถดัไป 
พร้อมทั้งช้ีแจงผา่นช่องทางจดหมายข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี http://www.pdgth.com 
ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” รวมทั้งแจง้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุม 
5.2 การเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ 
5.2.1 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะไดรั้บการพิจารณากลัน่กรองจาก คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
5.2.2 บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะถูกบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมใน
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงรายช่ือบุคคลท่ีผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ หลงัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยเร็ว 

http://www.pdgth.com/
mailto:cs@pdgth.com
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ทั้งน้ี บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และไดรั้บการเสนอช่ือ เพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการจะตอ้งมาร่วมแสดงตนในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดว้ย 

 

(แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ และแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ตามเอกสารประกอบ) 
ภำคผนวก 
คุณสมบัตเิฉพำะส ำหรับกรรมกำรอสิระ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษทัท่ีก าหนดเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ประกาศโดยคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง
ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ
เคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามากฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ  การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่   
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบ
บญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนั
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ   

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่
สองปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  
10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อย
ล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได ้
 

ทั้ งน้ี บุคคลท่ีบริษัทฯ แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ (4)หรือขอ้ (6) ใหบ้ริษทัฯ 
หากคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ   

 
 

 


