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นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ ากับ ข้ อกําหนดของคณะกรรมการ
กํ ากับ หลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ที
ทจ. 4/2552 ลงวันที 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการทีมี
คุณสมบัติดงั นี
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของผู้ขออนุญาตบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อํ า นาจควบคุม ของผู้ข ออนุญ าต ทังนี ให้ นับ รวมการถื อ หุ้น ของผู้ที เกี ยวข้ อ งของกรรมการอิ ส ระ
รายนัน ๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุม
ของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทังนี
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึกษา ของส่วนราชการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา
คูส่ มรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคูส่ มรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้
เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้ อ (4) รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้
กู้ยืม คําประกัน การให้ สินทรั พย์ เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์ อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ ผ้ ูขออนุญาตหรื อ
คูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่ ยีสิบล้ านบาท
ขึนไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของ
ผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
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(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการ
เงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้ วย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาตผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิ จการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิ จการของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของผู้ขออนุญาต
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้ เป็ นกรรมการอิสระทีมีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย
ลํ า ดับ เดี ย วกั น ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อํ า นาจควบคุ ม ของผู้ ขออนุ ญ าต โดยมี ก ารตัด สิ น ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ
(collective decision) ได้
ความในข้ อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนทีกําหนดให้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปี
ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ให้ ใช้ บังคับกับคําขออนุญาตทียืนต่อสํานักงานตังแต่วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
เป็ นต้ นไป
ในกรณีทีบุคคลทีผู้ขออนุญาตแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อ
การให้ บริ การทางวิชาชี พเกินมูลค่าทีกํ าหนดตามข้ อ (4) หรื อ (6) ให้ ผ้ ูขออนุญาตได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมือผู้ขออนุญาตได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการ
บริ ษัททีแสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ วว่า การแต่งตังบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีและ
การให้ ความเห็นทีเป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิสระด้ วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ทีทําให้ บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นทียังคงหรื อแต่งตังให้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพือประโยชน์ตามข้ อ (5) และ (6) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลทีได้ รับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรื อ
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื อในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้ บริ การทางวิชาชี พ (แล้ วแต่กรณี )
ในนามของนิติบคุ คลนัน
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