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คาํนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

 
 กรรมการอสิระ จะต้องไม่มธีุรกจิหรอืการงานที5เกี5ยวขอ้งกบัธนาคารพาณิชยอ์นัอาจมผีลกระทบ ต่อการตดัสนิใจโดย
อสิระของตน และตอ้งมคีณุสมบตัเิพิ5มเตมิ ดงันีJ 
 

1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที5มสีทิธอิอกเสยีงทั Jงหมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจครบคมุของบรษิทั ทั JงนีJใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ี5เกี5ยวขอ้ง 
 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที5มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที5ปรกึษาที5ไดเ้งนิเดอืนประจํา หรอืผูม้อีาํนาจ
ควบคุมของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยในระดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืของผู้มี
อํานาจควบคุมของบรษิัทฯ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที5ยื5นคําขอ
อนุญาตต่อสาํนักงาน ทั JงนีJ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที5กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืที5ปรกึษา
ของสว่นราชการซึ5งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุบรษิทัฯ 

 
3) ไม่เป็นบุคคลที5มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที5เป็นบดิา มารดา คู่

สมรส พี5น้อง และบุตร รวมทั Jงคูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอื5น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอื
บุคคลที5จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืของผู้มี
อาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะที5อาจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ รวมทั Jงไมเ่ป็นหรอืเคยเป็น
ผูถ้อืหุน้ที5มนีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ี5มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี กอ่นวนัที5ยื5นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ5ง รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ที5กระทาํ เป็นปกตเิพื5อประกอบกจิการ การเช่า
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี5ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ย
การรบัหรอืใหกู้ย้มื คํJาประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีJสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื5นทาํนองเดยีวกนั ซึ5งเป็นผล
ใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคูส่ญัญามภีาระหนีJที5ตอ้งชาํระต่ออกีฝ่ายหนึ5ง ตั Jงแต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี5มตีวัตนสทุธขิอง 
บรษิทัฯ หรอืตั Jงแต่ 20 ล้านบาทขึJนไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ5ากว่า  ทั JงนีJ การคาํนวณภาระหนีJดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
วธิกีารคาํนวณมลูคา่ของรายการที5เกี5ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํ
รายการที5เกี5ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีJดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีJที5เกดิขึJนในระหว่าง 1 ปีกอ่น
วนัที5มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
 

5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุม
ของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที5มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบญัช ีซึ5งมผีูส้อบบญัชขีอง 
บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่ เวน้แต่จะได้
พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัที5ยื5นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
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6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ5งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที5ปรกึษากฎหมายหรอืที5ปรกึษาทางการเงนิ 
ซึ5งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า � ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที5มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั Jน
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัที5ยื5นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

   
7) ไมเ่ป็นกรรมการที5ไดร้บัการแต่งตั JงขึJนเพื5อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ5งเป็น

ผูท้ี5เกี5ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 

8) ไมป่ระกอบกจิการที5มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที5มนียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุน้ส่วนที5มนีัยในหา้งหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที5มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที5ปรกึษาที5รบัเงนิเดือน
ประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที5มสีทิธอิอกเสยีงทั Jงหมดของบรษิทัอื5น ซึ5งประกอบกจิการที5มสีภาพ
อยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที5มนียักบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัยอ่ย 
 

9) ไมม่ลีกัษณะอื5นใดที5ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี5ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

 สําหรบัหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั Jงกรรมการอสิระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารแต่งตั Jงกรรมการบรษิัท โดย
กรรมการอสิระแต่ละท่านสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระตดิต่อกนัไดส้งูสุดไม่เกนิ 9 ปี ทั JงนีJ เวน้แต่ที5ประชุมผูถ้อืหุน้จะ
พจิารณาจากเหตุผลและความจาํเป็นตามที5บรษิทัเสนอ  และอนุมตัเิลอืกกรรมการอสิระที5ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระตดิต่อกนั
เกนิ 9 ปีดงักล่าว ใหเ้ป็นกรรมการอสิระต่อไป 
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ประวติัยอ่กรรมการ 
 

ชื�อ   นายชินภทัร วิสทุธิแพทย ์
อายุ   51 
สญัชาติ   ไทย 

ตาํแหน่งปัจจบุนั  - กรรมการอสิระ 
- กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการบรหิารความเสี5ยง 

- กรรมการตรวจสอบ 

-  

คณุวฒิุทางการศึกษา  1. ปรญิญาโท นิตศิาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายภาษ)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
2. ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
หลกัสตูรการอบรม  

1. ประกาศนียบตัรบณัฑติทางกฎหมายธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น162  ปี 2555 

3. หลกัสตูร Director Diploma Examination รุ่น36 ปี 2556 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 บริษทัในกลุ่ม บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ     บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั 5น จาํกดั (มหาชน) 
  กรรมการตรวจสอบ 

 บริษทัอื�น 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ      บรษิทั ชอ็กโกทอส จาํกดั 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ      บรษิทั ทุนทศกณัฐ ์จาํกดั 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ      บรษิทั โอโอวนัแบรนดด์ิJง จาํกดั 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ      บรษิทั เวลลอว ์จาํกดั 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ      บรษิทั ซารน่ิา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั อาบาเทก (เอเชยี) จาํกดั  
2559– ปัจจุบนั กรรมการ      บรษิทั เฟิรม์ จาํกดั 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ   บรษิทั ออรจิิJน พรอ็พเพอรต์ีJ จาํกดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ   บรษิทั เฌอร่า จาํกดั (มหาชน)  
2557 – ปัจจุบนั กรรมการ      บรษิทั เคเอชเคพ ีจาํกดั 
2557 – ปัจจุบนั หุน้ส่วน      บรษิทั สาํนกังานกฎหมายสยามซติีJ จาํกดั 
2553 – 2557 หุน้ส่วน      บรษิทั กฎหมาย เอชเอน็พ ีจาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื�น 
บริษทัจดทะเบียนอื�น    มจีาํนวน 1 บรษิทั โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้ 
กิจการอื�นที�อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ    ไมม่ ี

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  1 ปี (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั) 
การเข้าร่วมประชมุ   คณะกรรมการบรษิทั 10 / 10 ครั Jง 
    คณะกรรมการตรวจสอบ 7 / 7 ครั Jง 
    คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครั Jง 
      คณะกรรมการบรหิารความเสี5ยง 1 / 1 ครั Jง 

 

 




