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ค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
 
 กรรมการอสิระ จะต้องไม่มธีุรกจิหรอืการงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคารพาณิชยอ์นัอาจมผีลกระทบ ต่อการตดัสนิใจโดย
อสิระของตน และตอ้งมคีณุสมบตัเิพิม่เตมิ ดงันี้ 
 

1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจครบคมุของบรษิทั ทัง้นี้ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยในระดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืของผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิัทฯ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ ื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืทีป่รกึษา
ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุบรษิทัฯ 

 
3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่

สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืของผู้มี
อ านาจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็น
ผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผู้ทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี กอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท า เป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่า
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ย
การรบัหรอืใหกู้ย้มื ค า้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผล
ใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิอง 
บรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
วธิกีารค านวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีกอ่น
วนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
 

5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ีอ านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีอง 
บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่ เวน้แต่จะได้
พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
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6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงิน 
ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

   
7) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็น

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 

8) ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดือน
ประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพ
อยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัยอ่ย 
 

9) ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 ส าหรบัหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการอสิระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารแต่งตัง้กรรมการบรษิัท โดย
กรรมการอสิระแต่ละทา่นสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระตดิต่อกนัไดส้งูสดุไมเ่กนิ 9 ปี  
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ประวติักรรมการอิสระ (ผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)  
(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563) 
 
ช่ือ:   นายชินภทัร วิสทุธิแพทย ์
อายุ:   53 
สญัชาติ:   ไทย 
ต าแหน่งปัจจบุนั: กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /   

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร:  22 กุมภาพนัธ ์2561 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 3 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั:       ไมม่ ี
คณุวฒิุทางการศึกษา:  1. ปรญิญาโท นิตศิาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายภาษ)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2. ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
หลกัสตูรการอบรม:  

1. ประกาศนียบตัรบณัฑติทางกฎหมายธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 162  ปี 2555 
3. หลกัสตูร Director Diploma Examination รุ่น 36 ปี 2556 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น: 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน) 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อาบาเทก (เอเชยี) จ ากดั (มหาชน) 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ    บรษิทั เฌอร่า จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอื่น:  

 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ   บรษิทั วนัลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั 
 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ   บรษิทั วนั ลอว ์คลบั จ ากดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ   บรษิทั โอโอวนัแบรนดด์ิง้จ ากดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ   บรษิทั ชอ็กโกทอส จ ากดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ   บรษิทั ทุนทศกณัฐ ์จ ากดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ   บรษิทั เวลลอร ์จ ากดั 
 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ   บรษิทั เคเอชเคพ ีจ ากดั 

กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิบรษิทั: 
 ไมม่ ี

ประวติัการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี: 

 ไมม่ ี
การเข้าร่วมประชมุประจ าปี 2563: การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครัง้,   

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้ 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 / 4 ครัง้ 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครัง้ 
การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 1 / 1 ครัง้ 
การประชุมกรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิาร 1 / 1 ครัง้ 

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่าง จากกรรมการท่านอ่ืนๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้น้ี 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์: 

 ไมเ่ป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย 
 ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
 ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 
 ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 


