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รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ – สกุล นายธีรณัฎฐ์  ตั้งสถาพรพงษ์ 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอสิระ  
สัดส่วนการถือหุ้น  0.04 % (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
วุฒิการศึกษาสงสุด ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การผ่านหลกัสตรอบรมของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ 

Director Certification Program (DCP) รุ่น 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

ประสบการณ์ท างาน (5 ปี ย้อนหลัง) 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการ
อิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ ประธาน

คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี / กรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2558 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
2554 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จ ากัด (มหาชน) , บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
(มหาชน) , บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ ไม่ ใช่บ ริ ษัทจด
ทะเบียน 

ไม่มี 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 3  ปี  
คุณสมบัติต้องห้าม 1.ไม่มีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซ่ึงได้กระท าโดยทุจริต  

2.ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
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ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปี ที่ผ่านมา 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 
ปี ที่ผ่านมา 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มี 
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ค านยิามกรรมการอิสระของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก าหนดค านิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังน้ี 

 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มี
ความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นโดย
อิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามา รถ
อุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการ
งานใดอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง เช่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือเป็นผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมู ลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่   
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6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือ
ถือหุ้นร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่
เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

 

ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 10 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได ้

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือข้อ 6. 
ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ
แต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 

(ก)  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข)  เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 


