สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 4
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษัท
การไม่ เ ป็ น ลูก จ้า ง พนัก งาน ที่ ป รึก ษาที่ ได้รับ เงิ น เดือ นประจ า หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริษัท รวมถึ ง ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบคุ คลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษั ทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิ สระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีผใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษัท
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
บริษัทได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
เรื่องการถือหุน้ ในบริษัท การไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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