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พ.ศ.2544 – ปัจจุบนั  กรรมการ   
 บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั 
พ.ศ.2537 – ปัจจุบนั  กรรมการ   
 บรษิทั ไอ.พ.ีพ.ี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
พ.ศ.2535 – ปัจจุบนั  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
 บรษิทั ตะวนัออก ซนิเทค จ ากดั 
พ.ศ.2550 – 2559 กรรมการ   
 บรษิทั แพททอน แอโร จ ากดั 
พ.ศ.2537 – 2559  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
 บรษิทั ไดนามกิ อสีเทริน์การเ์มนท ์จ ากดั 
ด ารงต าแหน่งกรรมการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนรวม 10 แหง่ 
 
 ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้: กรรมการ 
 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง: 7 ปี 11 เดอืน  
 การถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั: จ านวน 54,121,000 หุน้  
 ประวตักิารเขา้รว่มประชุมปีทีผ่่านมา:  

- จ านวน 6 ครัง้ต่อการประชุมคณะกรรมการทัง้หมด  6 ครัง้ 
- จ านวน 3 ครัง้ต่อการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนทัง้หมด 3 ครัง้ 

 สว่นไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ทีบ่รษิทั
หรอืบรษิทัย่อยเป็นคู่สญัญา: ไมม่ ี

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั: ไมม่ ี
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร และ/หรือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บรหิารงานประจ าวนั และ/หรอืไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท แต่เป็นบุคคลภายนอกที่สามารถท าหน้าที่คุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ไห้เกิดรายการที่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกนั และบรษิัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอสิระของบริษัท ซึ่งเท่ากบั
ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องการ 
ถอืหุ้นในบรษิทั การไม่เป็นลูกจา้ง พนักงานทีป่รกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรทิ รวมถงึไม่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิ ดงันี้ 
 
1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระ
รายนัน้ ๆ ดว้ย 

 
2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ  

ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี้ ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

 
3.  ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา 

คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น  ผู้บริหาร ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่  
ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอื
บรษิทัย่อย 

 
4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การ
เช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่
เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิอง
บรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
วธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ 
 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณา
ภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
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5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

6.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่ง

เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 
8.  ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่

เ ป็นหุ้นส่ วนที่มีนัย ในห้า งหุ้นส่ วน หรือ เ ป็นกรรมการที่มีส่ วนร่ วมบริหารงาน ลูกจ้ าง  พนักงาน  
ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่
ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย  

 
9.  ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
 
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัท

ย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
 
11. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
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