สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 (สําหรับวาระที่ 7)

คํานิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท ดิ เอราวัณกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
1. กรรมการอิสระมีคุณสมบัตดิ งั นี ้
- มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัด แย้ ง โดยให้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ อง (บุคคลตามที่
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด)
- ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา ผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งใน
ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตั ้ง
- ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
ผู้บริ หาร หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท หรือบริ ษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทภายใน 2 ปี ก่อนหน้ า ได้ แก่
x ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้ บริการทางวิชาชีพ ได้ แก่ ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี) ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
อื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมลู ค่ารายการต่อปี เกิน
2 ล้ านบาท
x ความสั ม พั น ธ์ ท างการค้ า ทางธุ ร กิ จ ได้ แก่ รายการที่ เ ป็ นธุ ร กรรมปกติ รายการเช่ า ให้ เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริ การ และรายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินที่
มีมลู ค่าการทํารายการตังแต่
้ 20 ล้ านบาท หรื อตั ้งแต่ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริ ษัท แล้ วแต่จํานวนใด
จะตํ่ากว่า โดยให้ รวมมูลค่ารายการย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทํารายการครัง้ ล่าสุด
- ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
- ต้ องเข้ ารับการอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) อย่างน้ อย 1 หลักสูตร
ได้ แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรื อ Directors Accreditation Program (DAP) หรื อ
Audit Committee Program (ACP)
2. ธุรกรรมที่มผี ลต่ อความเป็ นอิสระ
- มีอํานาจอนุมตั ิรายการต่าง ๆ หรื อลงนามผูกพันบริ ษัทจริ ง ยกเว้ น การลงนามตามมติของคณะกรรมการ หรื อ
เป็ นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอืน่
- เข้ าร่วมประชุม หรื อร่วมลงคะแนนในเรื่องที่มีสว่ นได้ เสีย หรือมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ทัง้ นี ้ (1) บริษัทได้ กาํ หนดคุณสมบัตกิ รรมการ และคํานิยามของกรรมการอิสระ เข้ มกว่ าข้ อกําหนดขัน้ ตํ่าของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และ
(2) บริษัท ได้ รับทราบหลักเกณฑ์ คุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” ที่มีการปรั บแก้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 และ
อยู่ระหว่ างการพิจารณาดําเนินการ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554

