นิยามกรรมการอิสระ
(นิยามกรรมการอิสระของธนาคารเทียบเท่ากับข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย)
กรรมการอิส ระของธนาคาร ซีไ อเอ็ มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่ อไปนี (
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ ( ของจํานวนหุ้นที+มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของธนาคาร
,
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยบริ ษัท
ร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร ทังนี
, , ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที+เกี+ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนันๆ
, ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที+มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที+ปรึกษาที+ได้ เงินเดือนประจําหรื อผู้
มีอํานาจควบคุมของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกันผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที+ยื+นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทังนี
, , ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที+
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อ ที+ปรึกษาของส่วนราชการซึ+ง เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของธนาคาร
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที+มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที+เป็ นบิดา
มารดาคูส่ มรส พี+น้อง และบุตร รวมทังคู
, ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อบุคคลที+จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที+อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
องตนรวมทังไม่
, เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที+มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที+มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
ธนาคารบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคารเว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที+ยื+นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ+ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที+กระทําเป็ นปกติเพื+อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์รายการเกี+ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรั บ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิ นด้ วยการรั บหรื อให้ ก้ ูยืม คํ ,าประกันการให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ,สินรวมถึง
พฤติการณ์อื+นทํานองเดียวกัน ซึ+งเป็ นผลให้ ผ้ ูขออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ,ที+ต้องชําระต่ออีกฝ่ าย
หนึง+ ตังแต่
, ร้อยละสามของสินทรัพย์ที+มีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่
, ยี+สิบล้ านบาทขึ ,นไปแล้ วแต่
จํานวนใดจะตํ+ากว่า ทัง, นี , คํานวณภาระหนีด, ังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูล ค่า ของรายการ
ที+เกี+ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที+เกี+ยวโยง
กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ,ดังกล่าวให้ นบั รวมภาระหนี ,ที+เกิดขึ ,นในระหว่างหนึง+ ปี ก่อนวันที+
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที+มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของ สํานักงานสอบ

บัญชี ซึ+งมีผ้ สู อบบัญชีของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันที+ยื+นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง+ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที+ปรึกษากฎหมายหรื อที+ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง+ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที+มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
, วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันที+ยื+นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที+ได้ รับการแต่งตังขึ
, ,นเพื+อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ถือหุ้นซึง+ เป็ นผู้ที+เกี+ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที+มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที+มีนยั กับกิจการ ของธนาคารหรื อบริ ษั ท
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที+มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อ เป็ นกรรมการที+มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน
ที+ปรึ กษาที+ได้ รับเงินเดือนประจําหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ+งของจํานวนหุ้นที+มีสิทธิออกเสียงทังหมดของ
,
บริ ษัทอื+น ซึง+ ประกอบกิจการที+มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที+มีนยั กับกิจการของธนาคารหรื อ
บริ ษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื+นใดที+ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี+ยวกับการดําเนินงานของธนาคาร
ทังนี
, , ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
, เป็ นกรรมการอิสระที+มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ+ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ ว
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร
บริ ษัทใหญ่บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
ธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

