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กรรมการอิ สระ หมายถึง บุคคลที่มคี ุณสมบัตติ ามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) และฉบับแก้ไข
เพิม่ เติม โดยบริษทั ฯได้กําหนด คํานิยามกรรมการอิสระดังนี้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั โดยให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่เี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของ
บริษทั ฯ
(ค) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ ้อง และ
บุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของ
บริษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุม
ของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือ การให้หรือ รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื คํ้า
ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษทั ฯหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ท่ี
ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่า
กว่า ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระ
หนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
และไม่เป็ นผู้ถอื หุ้นที่มนี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่า วมาแล้ว ไม่
น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั
ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ง
ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ ีนยั กับกิจการ
ของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
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ทัง้ นี้ กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อ ยลําดับเดียวกัน ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ม ีอํานาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
ข้อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิ สระของ บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิ สระ
บริษทั มีเกณฑ์ในการคัดเลือ กกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติข นั ้ ตํ่ าตามที่ค ณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ กําหนดไว้ นอกจากนี้ควรเป็ นบุคคลที่มปี ระสบการณ์ และความรูค้ วามสามารถที่จะสามารถให้ความเห็น และคําแนะนําที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั รวมถึงบุคคลที่มชี ่อื เสียงที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษทั โดยต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั และบุคคลหนึ่ง ในนัน้ ต้องมี
ความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านบัญชีการเงิน รวมถึง ความเป็ นอิสระในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหาร
หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั และผูท้ ่เี กี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
สําหรับกระบวนการสรรหานัน้ ให้กรรมการแต่ละ
ท่านเสนอรายชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมพร้อมทัง้ คุณสมบัตริ วมทัง้ ประสบการณ์เข้ามาให้คณะกรรมการเป็ นผูต้ ดั สินใจในการเลือก
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