สิงทีส่ งมาด้ วย ลําดับที 5
นิยามกรรมการอิสระ
บริษั ท ฟิ ลเตอร์ วิชัน จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึงสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี
. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที
เกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน ๆ ด้ วย
. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น กรรมการที มี ส่วนร่ วมบริ ห ารงาน ลูกจ้ าง พนัก งาน ที ปรึกษาที ได้ เงิ นเดื อ น
ประจํ า หรื อผู้มีอํา นาจควบคุม ของบริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่อ ย บริ ษั ทร่ ว ม บริ ษั ทย่ อยลําดับ
เดี ย วกัน ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ของผู้ มี อํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า ปี ก่อนวันทีได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี ลักษณะ
ต้ อ งห้ ามดั ง กล่า วไม่ รวมถึง กรณี ที กรรมการอิ สระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อ ที ปรึก ษาของส่ว น
ราชการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที
เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
หรือบริษัทย่อย
. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ห รื อ ผู้มี อํ านาจควบคุม ของบริ ษั ท ในลักษณะที อาจเป็ นการขัด ขวางการใช้ วิ จารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทังไม่ เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ถือหุ้นที มีนัย หรื อ ผู้มี อํานาจควบคุม ของผู้ที มี
ความสัมพันธ์ ท างธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัท ร่ วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า ปี ก่อน
วันทีได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติ
เพื อประกอบกิ จการ การเช่ า หรื อ ให้ เช่ าอสังหาริ มทรัพ ย์ รายการเกียวกับ สิน ทรัพย์ หรื อบริ การ
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับ หรือให้ ก้ ยู ืม คําประกัน การให้ สนิ ทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์ อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ บริษัท หรื อคู่สญ
ั ญามี
ภาระหนีทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่ ร้อยละ ของสินทรัพย์ ที มีตัวตนสุทธิ ของบริษั ท หรื อ
ตังแต่ ล้ านบาทขึนไป แล้ วแต่จํ านวนใดจะตํากว่ า ทังนีการคํานวณภาระหนีสินดังกล่าวให้
เป็ น ไปตามวิ ธีการคํ านวณมูลค่า ของรายการที เกี ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนีดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนีสินทีเกิดขึนในระหว่าง ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน

. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริษั ทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษั ท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของบริษั ท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อ ผู้มี อํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท สัง กัด อยู่ เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ น จากการมี ลัก ษณะดัง กล่า ว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า ปี ก่อนวันทีได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
. ไม่ เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ให้ บ ริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บ ริ การเป็ น ทีปรึกษากฎหมาย
หรื อ ที ปรึก ษาทางการเงิน ซึงได้ รับ ค่ าบริ ก ารเกิ น กว่ า ล้ านบาทต่ อปี จากบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่
บริ ษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อมีผ้ อู ํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมี
นัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่า ปี ก่อนวันทีได้ รับแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึน เพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
. ไม่ ประกอบกิจการที มีสภาพอย่ างเดีย วกันและเป็ นการแข่ งขันทีมี นัยกับ กิจการของบริ ษัท หรื อ
บริ ษั ทย่ อ ยหรื อ ไม่ เป็ น หุ้น ส่ว นที มี นัยในห้ างหุ้น ส่วน หรื อเป็ น กรรมการทีมี ส่วนร่ ว มบริ ห ารงาน
ลูกจ้ าง พนักงานทีปรึกษาทีรับเงินเดื อนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ ของจํานวนหุ้นทีมีสิท ธิ
ออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมี
นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
. ไม่มี ลกั ษณะอืนใดที ทํ าให้ ไม่ สามารถให้ ค วามเห็น อย่า งเป็ น อิ สระเกี ยวกับ การดํ าเนิ นงานของ
บริษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้ เป็ นกรรมการอิสระทีมีลกั ษณะเป็ นไปตาม ข้ อ ถึง แล้ ว กรรมการอิสระ
อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบของ
องค์คณะ (Collective decision) ได้

