กฎบัตรนี ้จัดทำขึ ้นเพื่อให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) มีควำม
เข้ ำใจ โดยสรุ ปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำร
จัดกำรบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่
ชอบด้ วยกฎหมำยด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยให้ มีกำรสอบทำนกฎบัตร
อย่ำงน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ จึงขอให้ ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกำศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2549 และ
ให้ ใช้ กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบฉบับนี ้แทน ตังแต่
้ วนั ที่ 25 มีนำคม 2558 เพื่อให้ ทรำบถึงขอบเขตอำนำจ หน้ ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นควรให้ กำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
และแนวทำงปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมแนวทำงกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และโปร่ งใส รวมถึงเป็ นกลไกที่สำคัญที่
จะสนับสนุนกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท ในกำรสอดส่องดูแลกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทฯ อย่ำงเพียงพอ ให้ ควำมเห็นที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจและควำมน่ำเชื่อถือต่อผู้มีสว่ นได้
เสีย โดยกำรสอบทำนควำมถูกต้ อง และเชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบ
ภำยใน กำรบริ หำรควำมเสี่ยง และติดตำมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับ คำสัง่ และนโยบำย
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง

องค์ ประกอบ
-

คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตังกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท เป็ น คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้ วย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 1 คน และกรรมกำรตรวจสอบ ไม่น้อย
กว่ำ 2 คน ซึง่ ต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระทุกคน
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีสถำนะต้ องห้ ำมตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 คน ต้ องมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจและมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรื อกำรเงิน
ซึง่ สำมำรถสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถแต่งตังเจ้
้ ำหน้ ำที่บริ ษัทที่เหมำะสมเป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อีก 1 คน
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วาระการดารงตาแหน่ ง
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี
2. กำรพ้ นจำกตำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบมีดงั นี ้
- ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง
- ตำย
- ลำออก
- ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
- ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้ พ้นจำกตำแหน่ง
3. กรรมกำรตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทอีกได้
4. ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบประสงค์จะลำออกก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง
ให้ ยื่นใบลำออกต่อ
ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท และให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติอนุมตั ิ
5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำร
บริ ษัทแต่ง ตัง้ บุคคลที่ มีคุณ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงช้ ำภำยใน 3 เดือน โดยบุคคลที่ เข้ ำเป็ น
กรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ ตนเข้ ำมำแทน

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบ
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีควำมถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ
โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และ ผู้บริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทังรำยไตรมำส
้
และประจำปี
2. สอบทำนให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน
และระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และอำจเสนอแนะให้ มีกำรสอบทำน หรื อตรวจสอบ
รำยกำรใดที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นสิ่งสำคัญ พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุ งแก้ ไขระบบกำรควบคุม
ภำยในระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผลกำรสอบทำนเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัท
3. สอบทำนให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อ ข้ อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
4. สอบทำนหลักฐำนหำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนกำรเงิน และ
ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
หรื อ มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื อ กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย และ
ข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
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5. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยง หรื อ รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผลเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
6. พิจำรณำคัดเลือก และ เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริ ษัทฯ
รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกรและ
ปริ มำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนตรวจสอบบัญชีนนั ้ รวมถึงประสบกำรณ์ของเจ้ ำหน้ ำที่ของสำนักงำนสอบ
บัญชีที่ได้ รับมอบหมำยให้ ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังเข้
้ ำร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตโดย
ไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
7. สอบทำนควำมถูกต้ องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับรำยงำนกำรเงิน และ กำรควบคุม
ภำยใน
8. ส่งเสริ มให้ มีกำรพัฒนำระบบรำยงำนทำงกำรเงินให้ ทดั เทียมกับมำตรฐำนบัญชีสำกล
9. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
10. พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อ กำรว่ำจ้ ำงหน่วยงำนภำยนอกให้ เป็ นผู้ตรวจสอบ
ภำยใน รวมถึงให้ คำแนะนำในเรื่ องงบประมำณ และ กำลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน ตลอดจนให้
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และ ประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนประจำปี ของหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบระบบงำนภำยใน
11. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
12. คณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึ กษำทำงวิชำชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่ำจำเป็ น
ด้ วยค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท ทัง้ นี ้กำรดำเนินกำรว่ำจ้ ำงให้ เป็ นไปตำม
ระเบียบข้ อกำหนดของบริ ษัทฯ
13. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ กรรมกำรตรวจสอบ ต้ องเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อชี ้แจงในเรื่ อง
เกี่ยวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
16. สอบทำน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ” โดย สอบทำนควำมเหมำะสมของ กำร
ปฏิบตั ิตำมแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และ ข้ อมูลในแบบประเมินตนเองนี ้ มี
ควำมถูกต้ องและเพียงพอต่อกำรจัดส่งให้ คณะกรรมกำรแนวร่ วมปฎิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ต
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเข้ ำสูก่ ระบวนกำรรับรอง (Certification Process)
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การประชุม
1. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้ องมีกรรมกำรร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึง่ ของจำนวนกรรมกำร

ทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
2. กำหนดให้ กรรมกำรตรวจสอบ 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง กรรมกำรตรวจสอบที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียใน
เรื่ องที่พิจำรณำเรื่ องใด มิให้ เข้ ำร่ วมพิจำรณำเรื่ องนันๆ
้ และต้ องไม่ร่วมพิจำรณำให้ ควำมเห็นหรื อออกเสียงในเรื่ องนันๆ
้
และใช้ คะแนนเสียงข้ ำงมำกเป็ นเกณฑ์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่กำรลงมติโดย
มีเสียงเท่ำกัน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นกำรชี ้ขำด
3. ให้ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประธำนที่ประชุม
ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่
ประชุมหรื อติดภำรกิจที่จำเป็ น
ให้ กรรมกำรตรวจสอบที่มำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธำนที่
ประชุม
4. ควรมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้ อยไตรมำสละ 1 ครัง้ โดยกรรมกำรต้ องมำประชุมด้ วย
ตนเอง เว้ นแต่กรณีมีควำมจำเป็ นที่กรรมกำรท่ำนใดไม่สำมำรถมำร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ สำมำรถร่ วมประชุมผ่ำน
ระบบกำรประชุมทำงจอภำพ (Video Conference) หรื อผ่ำนระบบโทรศัพท์ (Teleconference) ได้
5. กรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นว่ำมีควำมจำเป็ นรี บด่วนที่จะต้ องได้ รับมติคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ แต่ไม่มีกรรมกำรที่สำมำรถมำร่ วมประชุมด้ วยตนเองในจำนวนที่ครบเป็ นองค์ประชุมได้ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบสำมำรถกำหนดให้ มมี ติ เป็ นมติเวียนได้ โดยให้ กรรมกำรแต่ละท่ำนลงมติในเอกสำรกำรลงมติหรื อลงมติผ่ำน
ระบบกำรประชุมทำงจอภำพ (Video Conference) หรื อผ่ำนระบบ (Teleconference) หรื อผ่ำนระบบจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ทังนี
้ ้ โดยให้ จดั ทำบันทึกมติคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังกล่ำวเป็ นหนังสือ และให้ กรรมกำรแต่
ละท่ำนลงนำมเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐำนต่อไป
6. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจเชิญฝ่ ำยจัดกำร หรื อผู้บริ หำร หรื อพนักงำนบริ ษัทฯ ที่
เกี่ยวข้ อง หรื อผู้สอบบัญชีมำร่ วมประชุม ให้ ควำมเห็น หรื อส่งเอกสำร ข้ อมูลตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้ องหรื อจำเป็ น และ
เหมำะสมวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมจะต้ องจัดทำขึ ้นและนำเสนอก่อนกำรประชุม
และให้
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นผู้บนั ทึกรำยงำนกำรประชุม
7. จัดให้ มีกำรประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
8. นำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุม เว้ นแต่ในกรณีจำเป็ นหรื อเร่ งด่วน
จะแจ้ งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกำหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่ำนันได้
้

หลักเกณฑ์ ในการสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการอิสระพร้ อมคุณสมบัติ ดังนี ้
สรรหำผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขันต
้ ่ำของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี ้
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1 . ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรื อผู้ที่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ
ด้ วย
2 . ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมในกำรบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ หรื อ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ที่มอี ำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ
3 . ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำมำรดำ
พี่น้อง คูส่ มรส และ บุตรของกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัท
ย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อ บุคคลที่จะเสนอให้ ได้ เป็ นผู้บริ หำร หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
4 . ไม่มี หรื อ เคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำง กำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทังไม่
้ เคยเป็ น
หรื อ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั รวมถึงผู้มีอำนำจควบคุมผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ที่มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษัทฯ และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึกษำทำงกฎหมำย หรื อ ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ที่ได้ รับบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำง
วิชำชีพนันด้
้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8 . ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ เป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกับกิจกำรของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย หรื อ
ไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ของห้ ำงหุ้นส่วน หรื อ เป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่
ได้ รับเงินเดือนประจำ หรื อ ถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบ
กิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ มีกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
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ภำยหลังได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไป ตำมข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมกำร
อิสระอำจได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ห้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรู ปแบบขององค์
คณะ (Collective Decision) ได้

ประกำศ ณ วันที่ 24 มีนำคม 2558

(นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร)
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
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