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นิยามกรรมการอิสระ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทที่กําหนดเท่ากับข้ อกําหนดขันตํ
้ ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย ซึ่งเป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ป ระกาศโดยคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อของผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
อิสระ ทังนี
้ ้ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่วน
ราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญ ชีซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
(5) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ ดังกล่าวรวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่
กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การหรื อ
การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นในทํานองเดียวกันซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้
ร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงินซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
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มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วนหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
(10) ภายหลังได้ รับ การแต่งตัง้ เป็ น กรรมการอิ ส ระแล้ ว กรรมการอิส ระอาจได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการให้
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
ทังนี
้ ้บุคคลที่บริ ษัทฯ แต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กําหนดตามข้ อ (5) หรื อ (6) ให้ บริ ษัทฯ หากคณะกรรมการบริ ษัทได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ
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