สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 4

นิยามกรรมการอิสระ
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระไว้ ซึ่งมีควำม
เข้มงวดกว่ำข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน โดยกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระและมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุ มของบริษัท ทั้ง นี้ ให้ นับรวมกำรถือหุ้ นของผู้ที่เกี่ ยวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่ อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็น
ข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ท ำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลั กษณะที่เป็นบิด ำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุม ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุ รกิ จตำมวรรคหนึ่ ง รวมถึง กำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็นปกติเ พื่ อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำ หรื อให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้
หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้ วยกำรรับ หรื อให้กู้ยื ม ค้ำประกัน กำรให้สิ นทรัพย์ เป็นหลั กประกั น
หนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ ต้องชำระต่ออีก
ฝ่ำยหนึ่ง ตั้ งแต่ ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ ที่มีตั วตนสุทธิ ของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้ ำนบำทขึ้ นไป แล้ วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้กำรคำนวณภำระหนี้สินดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกั น
โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันที่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็นผู้ถื อหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่ วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรอิสระ

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือมีผู้อำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ไ ด้รับ กำรแต่งตั้ งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรื อไม่ เ ป็ นหุ้ น ส่ วนที่ มี นัย ในห้ ำงหุ้ นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่ มีส่ ว นร่ วมบริ ห ำรงำน ลู ก จ้ ำง พนั กงำน
ที่ ป รึ กษำที่ รั บ เงิ นเดื อนประจำ หรื อถื อหุ้ นเกิ นร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้ นที่ มีสิ ท ธิ ออกเสี ย งทั้ ง หมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่ง ขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรื อ
บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมกำรอิสระ อำจได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย
ล ำดั บ เดี ย วกั น ผู้ ถื อหุ้ นรำยใหญ่ หรื อผู้ มีอ ำนำจควบคุ มของบริ ษัท โดยมี ก ำรตั ด สิ น ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ
(Collective decision) ได้

