สิง่ ที่ส่งมาด้ วย 4 (สําหรับวาระที่ 7)

คํานิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท ดิ เอราวัณกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
1. กรรมการอิสระมีคุณสมบัตดิ งั นี ้
กรรมการอิสระ
 มี ส ัดส่ว นการถื อหุ้น ในบริ ษั ท ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 1 ของจํ า นวนหุ้น ที่ มีสิท ธิ ออกเสี ย งทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่









บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ อง1
ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา ผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั
และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
ผู้บริ หาร หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ภายใน 2 ปี ก่อนหน้ า ได้ แก่
- ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้ บริการทางวิชาชีพ ได้ แก่ ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี) ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่น เช่น
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมลู ค่ารายการต่อปี เกิน 2 ล้ านบาท
- ความสัมพันธ์ ทางการค้ า ทางธุรกิ จ ได้ แก่ รายการที่เป็ นธุรกรรมปกติ รายการเช่า ให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริ การ และรายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมลู ค่าการทํารายการ
ตั ้งแต่ 20 ล้ านบาท หรื อตั ้งแต่ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริ ษัทฯ แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า โดยให้ รวมมูลค่า
รายการย้ 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 ิรายการต่างๆ หรื อลงนามผูกพันบริ ษัทจริ ง ยกเว้ น การลงนามตามมติของคณะกรรมการ หรื อเป็ นการลง
นามร่วมกับกรรมการรายอืน่
- เข้ าร่วมประชุม หรื อร่วมลงคะแนนในเรื่ องที่มีสว่ นได้ เสีย หรือมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ทัง้ นี ้ (1) บริษัทได้ กาํ หนดคุณสมบัตกิ รรมการ และคํานิยามของกรรมการอิสระเข้ มกว่ าข้ อกําหนดขัน้ ตํ่าของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และ (2) บริ ษัทฯ
ได้ ทราบหลักเกณฑ์ คุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” ที่มีการปรั บแก้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
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ผู้ที่เกี่ยวข้ อง หมายถึง บุคคลตามที่พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556

