สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5

นิยามกรรมการอิสระ
(นิยามกรรมการอิสระของธนาคารจะเข้ มกว่าข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย)
กรรมการอิสระของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี ้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของธนาคาร
้
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นันๆ
้ ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษา ที่ได้ เงินเดือนประจาหรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อของผู้มีอานาจ
ควบคุมของธนาคาร เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาต
ต่อสานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อ ที่ปรึ กษาของ
ส่วนราชการซึ่ง เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจ
ควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของธนาคารเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกันการให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สินรวมถึง พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ น
ผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไปแล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ คานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไป
ตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าวให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง
หนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากธนาคาร บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ยั กับกิจการของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจาหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของธนาคารหรื อบริ ษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคาร ทัง้ นี ้ ภายหลัง
ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มี ลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของธนาคาร บริ ษัทใหญ่บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัท
ย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
(ญ) ไม่มีธุรกิจหรื อส่วนร่ วมในการบริ หารงานหรื อไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับสถาบันการเงิน หรื อไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่
ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นตัดสินใจ หรื อลงมติเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันการเงินได้ อย่างเป็ นอิสระ
(ฎ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้จดั การ ผู้มีอานาจในการจัดการ ที่ปรึกษา
หรื อพนักงาน ของสถาบันการเงิ นและบริ ษัท ในกลุ่มธุรกิ จทางการเงิ นของสถาบันการเงิ นนัน้ เว้ นแต่จะพ้ นจาก
ตาแหน่งหรื อสถานะดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นขอความเห็นชอบจาก ธปท.
(ฏ) สามารถดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันได้ ไม่เกิน 9 ปี โดยให้ นบั ระยะเวลาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระในบริ ษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนันด้
้ วย
ทังนี
้ ้ หากกรรมการอิสระดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี แล้ วและประสงค์จะกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระที่สถาบันการเงินอีกครัง้ จะต้ องพ้ นจากการเป็ นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ ที่ปรึ กษา หรื อ
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พนักงาน ของสถาบันการเงินและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนัน้ เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2
ปี ก่อนวันที่ยื่นขอความเห็นชอบต่อ ธปท.
อนึง่ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งยังไม่ครบ 9 ปี หากพ้ นจากตาแหน่งกรรมการอิสระของสถาบันการเงินและบริ ษัท
ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินไม่ถึง 2 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ผู้จดั การ ผู้มีอานาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรื อเป็ นพนักงาน ของสถาบันการเงินและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
ของสถาบันการเงินนัน้ สามารถกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกได้ โดยต้ องนับระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ต่อเนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระในทุกครัง้

- 51 -

