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ประสบกำรณ์ท ำงำน ระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั  
2559-2560       ประธำนกรรมกำร กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศไทย 
2558-2560       ประธำนกรรมกำรบริษัท กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 
2557-2558       กรรมกำรบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
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สว่นได้เสยีในวำระกำรประชมุครัง้นี ้ มีสว่นได้เสยีวำระที ่9  พิจำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำร 
ชดุตำ่งๆ ประจ ำปี 2562 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมำยถึง กรรมกำรท่ีไมม่ีธุรกิจ หรืองำนใดอนัเก่ียวข้อง ซึง่อำจมีผลกระทบตอ่กำรตดัสนิใจโดย

อิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ 

ตลำดหลกัทรัพย์หลกัทรัพย์ก ำหนด และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมกำรถือหุ้ นของผู้ ที่

เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ 

หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น

รำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่

น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่มีมติแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคย

เป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

(ค) ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น

บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้น

รำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจ

ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ 

หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของ

ตนรวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบั

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นสภำพจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้ 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำ เป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจกำรกำรเช่ำหรือให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม

ช่วยเหลอืทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึง

พฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง 

ตัง้แตร้่อยละสำมของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่ยี่สบิล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใด

จะต ่ำกว่ำ  ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยง

กันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดย

อนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่ว ให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวนัที่มี

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี

อ ำนำจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบ

บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ

ควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อน

วนัที่มีมติแตง่ตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่

ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว

มำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัที่มีมติแตง่ตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ             

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง 

พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำร

ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(ฌ) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

      ทัง้นี ้ภำยหลงัได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระแล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้

ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทโดยมีกำรตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  


