สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 4

นิยามกรรมการอิสระ
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระไว้ ซึ่ง มีควำม
เข้มงวดกว่ำข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน โดยกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้น ไม่เ กินร้อ ยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษั ท บริษัทใหญ่ บริษั ทย่อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ
ผู้มี อ ำนำจควบคุ ม ของบริ ษั ท บริษั ท ใหญ่ บริ ษัท ย่ อ ย บริษั ท ร่ว ม บริ ษัท ย่ อ ยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือ หุ้ น
รำยใหญ่ หรือของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ ำ 2 ปีก่อ นวั น ที่ไ ด้ รับ แต่ง ตั้ ง เป็ น กรรมกำรอิ สระ ทั้ ง นี้ ลั กษณะต้ อ งห้ำ มดั ง กล่ำ วไม่ รวมถึ ง กรณี ที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็น บุคคลที่ มีควำมสัมพัน ธ์ทำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น
บิดำ มำรดำ คู่ สมรส พี่ น้อ ง และบุ ตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุ ตร ของผู้ บริ หำร ผู้ ถือ หุ้ นรำยใหญ่ ผู้ มี
อำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้เ ป็ นผู้บริหำร หรื อผู้มีอำนำจควบคุ มของบริษัท หรื อ
บริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุม ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำ หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้
หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรั บ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องชำระต่อ
อีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้กำรคำนวณภำระหนี้สินดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้สินที่เกิดขึ้น ในระหว่ำง 1 ปีก่อน
วันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่ง มีผู้สอบบั ญชีของบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือ หุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ
6. ไม่ เป็ น หรื อเคยเป็ น ผู้ ให้ บริ กำรทำงวิช ำชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึง กำรให้บ ริกำรเป็ นที่ ปรึ กษำกฎหมำย หรื อ ที่
ปรึ กษำทำงกำรเงิ น ซึ่ ง ได้ รับ ค่ ำ บริ ก ำรเกิ น กว่ ำ 2 ล้ ำ นบำทต่ อ ปี จ ำกบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริษั ทร่ วม ผู้ ถือ หุ้น รำยใหญ่ หรือ มีผู้อำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่ เป็ นผู้ ถือ หุ้น ที่มี นั ย ผู้มี อำนำจ
ควบคุ ม หรื อ หุ้ น ส่ ว นของผู้ ใ ห้ บริ กำรทำงวิ ช ำชี พ นั้น ด้ ว ย เว้น แต่ จ ะได้ พ้ น จำกกำรมี ลักษณะดั ง กล่ ำ ว
มำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่ว นที่มีนัยในห้ำงหุ้น ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่ว มบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึ กษำที่ รับ เงิ น เดื อ นประจ ำ หรื อ ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อ ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้ น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสี ยงทั้ ง หมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
ภำยหลั ง ได้ รับกำรแต่ ง ตั้ง ให้เ ป็ นกรรมกำรอิ สระที่ มีลักษณะเป็น ไปตำม ข้ อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมกำรอิ สระ
อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทย่อ ยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูป แบบของ
องค์คณะ (Collective decision) ได้

