
 

นิยามกรรมการอิสระและการเปรียบเทียบนิยามตามเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (“เอ็กโก”) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระขึ้นมา โดยให้เข้มงวดกว่าเกณฑ์ของ           
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์”) และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ ทัง้นี้ หากน าคุณสมบตัิของกรรมการเปรยีบเทยีบกบันิยามกรรมการอิสระของเอก็โก 
นิยามกรรมการอสิระตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตามเกณฑ์การประเมนิความยัง่ยนืดาวโจนส์ 
(Dow Jones Sustainability Indices) จะมขีอ้แตกต่างด้านค านิยามกรรมการอิสระและมกีรรมการที่มคีุณสมบตัิความเป็น
อสิระตามเกณฑก์ ากบัดแูลกจิการ ดงันี้ 

การเปรียบเทียบนิยามกรรมการอิสระของเอก็โกกบันิยามตามเกณฑก์ ากบัดแูลกิจการ 
นิยามกรรมการอิสระของเอก็โก นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑก์ารประเมิน

ความยัง่ยืนดาว โจนส ์

นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑต์ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรพัย)์ 

 1. ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบริษทั* ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน (กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รบัผิดชอบเยี่ยง
ผูบ้รหิาร และกรรมการที่มอี านาจลงนามผูกพนั 
เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตาม
รายการที่คณะกรรมการมมีตอินุมตัไิว้แล้ว และ
เป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื่น) ลูกจา้ง 
พนักงาน หรอืที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ า/
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั (บรษิทัย่อยตัง้แต ่ 
2  บ ริษัทขึ้น ไปที่ มีบริษัท ใหญ่ เ ป็นบริษัท
เดียวกัน)  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี. 

1. กรรมการต้องไม่ด ารงต าแหน่งในฝ่ายบรหิาร 
(Executive Capacity) ของบริษัทในช่วงห้าปีที่
ผ่านมา 

2. ไม่ เ ป็ นหรือ เคย เ ป็นกรรมการที่ มีส่ วนร่ วม
บรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิทั* เว้นแต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 
ปี 
 

2. กรรมการหรือบุ คคล ในครอบครัวของ
กรรมการต้องไม่รับเงินจากบริษัท บริษัทแม่ 
หรือบริษัทลูก จ านวนเงนิเกิน 60,000 ดอลลาร์
ส ห รั ฐ  ( ป ร ะ ม าณ  1,860,000 บ าท )  จ า ก
ปีงบประมาณปัจจุบนัหรือปีงบประมาณสามปี
ย้อนหลงั นอกจาก     ที่อนุญาตไวต้ามค านิยาม
ของกฏขอ้ที่ 4200 ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 
4. ปั จ จุ บั น  ก ร ร ม ก า ร ต้ อ ง ไ ม่ เ ป็ น                                                                                                                                                                  
ที่ ป รึ ก ษ า  ( adviser) ที่ ป รึ ก ษ า ภ า ย น อ ก 
(consultant) หรือเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร
อ า วุ โ ส  (Member of the Company’s Senior 
Management) ของบริษัท และต้องไม่มีความ
เกี่ยวขอ้งกบั ที่ปรกึษา ที่ปรกึษาภายนอก หรอื
ผูบ้รหิารอาวุโสของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต 
หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะ
ทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้
คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผู้
มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอ

3. กรรมการต้องไม่ถูกจัดให้ เ ป็นบุคคลใน
ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบริษัท 
บรษิทัแม่ หรอืบรษิทัลูกได้ว่าจ้างบุคคลดงักล่าว
ในฐานะผูบ้รหิาร (Executive Officer) ในปัจจุบนั
หรอืในช่วงสามปีทีผ่่านมา 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฏหมายของกรรมการราย
อื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรม
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การเปรียบเทียบนิยามกรรมการอิสระของเอก็โกกบันิยามตามเกณฑก์ ากบัดแูลกิจการ 
นิยามกรรมการอิสระของเอก็โก นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑก์ารประเมิน

ความยัง่ยืนดาว โจนส ์

นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑต์ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท
หรอืบรษิทัย่อย 

การ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือ
บรษิทัย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม หรือ
นิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจ
เป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือ
ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. กรรมการต้องไม่มีสัญญาว่าจ้างบริการเป็น
การส่วนตวัใดๆ กบับรษิทัหรอืกบัผูบ้รหิารอาวโุส
ของบรษิทั (Member of the Company’s Senior 
Management) 
 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั* 
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ
อย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้
ที่มนีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอื
หุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง
สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัที่ยื่น
ค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

5. กรรมการต้องไม่เกี่ยวข้องกบัลูกค้าหรอืคู่ค้า
ส าคญัของบรษิทั 
 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั* และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั* 
เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี   8. กรรมการต้องไม่ด ารงต าแหน่งหุ้นส่วน

(partner) หรอืพนักงานในบรษิทัตรวจสอบบญัชี
ภายนอกของบรษิทัในช่วงระยะเวลาสามปีทีผ่่าน
มา 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่า
บริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคล
ที่อาจมคีวามขดัแย้ง ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูใ้ห้บรกิาร
ทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผูบ้รหิารหรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทาง
วิชาชีพนั ้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

4. ปั จ จุ บั น  ก ร ร ม ก า ร ต้ อ ง ไ ม่ เ ป็ น                                                                                                                                                                  
ที่ ป รึ ก ษ า  ( adviser) ที่ ป รึ ก ษ า ภ า ย น อ ก 
(consultant) หรือเป็นพนักงานระดับผู้บริหาร
อ า วุ โ ส  (Member of the Company’s Senior 
Management) ของบริษัท และต้องไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับ     ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาภายนอก 
หรอืผูบ้รหิารอาวุโสของบรษิทั 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้น
บาทต่อปีจากบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทและไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พน้
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อ
เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
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การเปรียบเทียบนิยามกรรมการอิสระของเอก็โกกบันิยามตามเกณฑก์ ากบัดแูลกิจการ 
นิยามกรรมการอิสระของเอก็โก นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑก์ารประเมิน

ความยัง่ยืนดาว โจนส ์

นิยามกรรมการอิสระตามเกณฑต์ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้
ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงาน
ของบรษิทั 

9. ก ร ร มก า รต้ อ ง ไ ม่ มี ค ว า มขัด แย้ ง ขอ ง
ผลประโยชน์อนัท าให้คณะกรรมการบรษิทัมมีติ
ตัดสินให้กรรมการคนใดคนหนึ่งไม่ด ารงความ
เป็นอสิระอกีต่อไปได ้

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็
อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

 7. กรรมการต้องไม่ เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่
แสวงหาก าไรทีร่บัเงนิบรจิาคส าคญัๆ จากบรษิทั 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็น
การแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ
เ ป็นกรรมการที่มีส่ วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงนิเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกนิ 1%ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนั
และเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัทหรอื
บรษิทัย่อย 

หมายเหตุ: เอ็กโกและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 นอกจากนี้ เอ็กโกก าหนดให้
กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
* ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดนิยามค าว่า บรษิทัให้หมายรวมถงึบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทั 
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