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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 

นิยามกรรมการอิสระ 

 
(นิยามกรรมการอิสระของธนาคารจะเข้มกวา่ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และธนาคารแหง่ประเทศไทย) 
 
กรรมการอิสระของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
(ก) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ด้วย 

 
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาต
ต่อส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ที่ปรึกษาของ
สว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร 

 
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  

คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ  หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

 
(ง) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจ

ควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคารเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  ตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนัการให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิรวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็น
ผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้ค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไป
ตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง
หนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 



- 50 - 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

 
(ฉ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของธนาคาร และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

 
(ช) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

(ซ) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมนียักบักิจการของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 

 
(ฌ) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของธนาคาร ทัง้นี  ้ภายหลัง

ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้ 

 
(ญ) ไมม่ีธุรกิจหรือสว่นร่วมในการบริหารงานหรือไม่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบัสถาบนัการเงิน หรือไม่มีลกัษณะอื่นใดที่
 ทาให้ไมส่ามารถให้ความเห็นตดัสนิใจ หรือลงมติเก่ียวกบัการด าเนินงานของสถาบนัการเงินได้อยา่งเป็นอิสระ 
 
(ฎ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีไมใ่ชก่รรมการอิสระ และไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้จดัการ ผู้มีอ านาจในการจดัการ ที่ปรึกษา 
 หรือพนักงาน ของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนัน้ เว้นแต่จะพ้นจาก
 ต าแหนง่หรือสถานะดงักลา่วเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นขอความเห็นชอบจาก ธปท. 
 
(ฏ) สามารถด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปีโดยให้นบัระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทในกลุ่ม
 ธุรกิจทางการเงินของสถาบนัการเงินนัน้ด้วย 
 ทัง้นี ้หากกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้วและประสงค์จะกลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการ
 อิสระที่สถาบนัการเงินอีกครัง้ จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือ
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 พนกังาน ของสถาบนัการเงินและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของสถาบนัการเงินนัน้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 
 ปี ก่อนวนัท่ียื่นขอความเห็นชอบตอ่ ธปท. 
 อนึง่ กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหนง่ยงัไมค่รบ 9 ปี หากพ้นจากต าแหนง่กรรมการอิสระของสถาบนัการเงินและบริษัท
 ในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของสถาบนัการเงินไม่ถึง 2 ปี โดยในช่วงเวลาดงักลา่วไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
 ผู้จดัการ ผู้มีอ านาจในการจดัการ ที่ปรึกษา หรือเป็นพนกังาน ของสถาบนัการเงินและบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน
 ของสถาบนัการเงินนัน้ สามารถกลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกได้ โดยต้องนบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
 ตอ่เนื่องจากการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระในทกุครัง้ 
 


