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เอกสารแนบ 6 

คาํนิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
 
 กรรมการอสิระ จะตอ้งไม่มธีุรกจิหรอืการงานที�เกี�ยวขอ้งกบัธนาคารพาณิชยอ์นัอาจมผีลกระทบ ต่อการตดัสนิใจโดยอสิระของ
ตน และตอ้งมคุีณสมบตัเิพิ�มเตมิ ดงันี) 
 

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั )งหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อีาํนาจครบคมุของบรษิทั ทั )งนี)ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืนประจํา หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของ
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยในระดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 
เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที�ยื�นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทั )งนี) ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณทีี�กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืที�ปรกึษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อีาํนาจควบคุมบรษิทั 

 
3) ไม่เป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบดิา มารดา คูส่มรส พี�น้อง 

และบุตร รวมทั )งคูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการ
เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 
 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อีาํนาจควบคุม
ของบรษิทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ รวมทั )งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย หรอืผูม้ี
อาํนาจควบคุมของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวนัที�ย ื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 
 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ�ง รวมถงึการทํารายการทางการคา้ที�กระทํา เป็นปกตเิพื�อประกอบกจิการ การเช่าหรอืให้
เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืให้
กูย้มื คํ)าประกนั การใหส้นิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี)สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื�นทํานองเดยีวกนั ซึ�งเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรอื
คูส่ญัญามภีาระหนี)ที�ตอ้งชาํระต่ออกีฝ่ายหนึ�ง ตั )งแต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสทุธขิอง 
บรษิทั หรอืตั )งแต่ 20 ล้านบาทขึ)นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า  ทั )งนี) การคํานวณภาระหนี)ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิีการ
คาํนวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทํารายการที�เกี�ยว
โยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี)ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี)ที�เกดิขึ)นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที�มคีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับคุคลเดยีวกนั 
 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ
บรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัช ีซึ�งมผีูส้อบบญัชขีอง บรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั สงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�ง
ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุม
ของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั )นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
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เอกสารแนบ 6 
   

7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รบัการแต่งตั )งขึ)นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ที�
เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

 
8) ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที�

มนียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิ
รอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั )งหมดของบรษิทัอื�น ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั
ที�มนียักบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 
 

9) ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

 สาํหรบัหลกัเกณฑ์และวธิีการแต่งตั )งกรรมการอสิระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิีการแต่งตั )งกรรมการบรษิทั โดยกรรมการ
อสิระแต่ละท่านสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระตดิต่อกนัไดส้งูสดุไม่เกนิ 9 ปี  
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เอกสารแนบ 6 

ประวตัิกรรมการอิสระ (ผ ู้รบัมอบฉันทะจากผ ู้ถือหุ้น) (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564) 

ชื#อ:  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย ์
ตาํแหน่งปัจจบุนั : กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสี�ยง /   

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากบัดูแลกจิการและบรรษทัภบิาล 
อายุ:  54   สญัชาติ:  ไทย 
ที#อยู่  เลขที� 377/187 เบลพารค์ คอนโดมเินียมอาคาร 5 ช ั )น 10 ถนนสาธุประดษิฐ ์แขวงชอ่งนนทร ี 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหสัไปรษณยี ์10120 
วนัที#ได้รบัการแต่งต ั /งเป็นกรรมการ/ผ ูบ้ริหาร:  22 กุมภาพนัธ ์2561 
จาํนวนปีที#เป็นกรรมการ: 4 ปี  สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั:       ไม่ม ี
คณุวฒุิทางการศ ึกษา:  1. ปรญิญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายภาษี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2. ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
หลกัสูตรการอบรม:  

1. หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที� 36/2564 
2. ประกาศนียบตัรบณัฑติทางกฎหมายธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
3. หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 162  ปี 2555 
4. หลกัสูตร Director Diploma Examination รุ่น 36 ปี 2556 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั: 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื�นในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สหโคเจน (ชลบุร)ี จํากดั (มหาชน) 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อาบาเทก (เอเชยี) จํากดั (มหาชน) 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   บรษิทั เฌอร่า จํากดั (มหาชน) 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ออรจิิ)น พรอ็พเพอรต์ี) จํากดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในบรษิทัอื�น / กจิการอื�น  
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เจรญิอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ / ผูถ้อืหุน้    บรษิทั วนัลอว ์ออฟฟิศ จํากดั 
 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ / ผูถ้อืหุน้    บรษิทั วนั ลอว ์คลบั จํากดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / ผูถ้อืหุน้    บรษิทั โอโอวนัแบรนดด์ิ)ง จํากดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / ผูถ้อืหุน้    บรษิทั ชอ็กโกทอส จํากดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / ผูถ้อืหุน้    บรษิทั ทุนทศกณัฐ ์จํากดั 
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ     บรษิทั เวลลอว ์จํากดั 
 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ+ผูถ้อืหุน้    บรษิทั เคเอชเคพ ีจํากดั 

กจิการที�แขง่ขนั/เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิบรษิทั: 
 ไม่ม ี

ประวตัิการกระทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี: 

 ไม่ม ี
 
ไมม่ ีส่วนได้เสียพิเศษที#แตกต่าง จากกรรมการท่านอื#นๆ  ในทุกวาระที#เสนอในการประชมุสามญัผ ู้ถือหุ้นคร ั /งนี/ 
 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ที#อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์: 

 ไม่เป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัยอ่ย 
 ไม่เป็นกรรมการที�มสีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืที�ปรกึษาที�ได้รบัเงนิเดอืนประจาํ 
 ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ีที�ปรกึษากฎหมาย 
 ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิที�มนีัยสาํคญั อนัอาจมผีลทําใหไ้ม่สามารถทาํหน้าที�ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

 


