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นิยามกรรมการอิสระ
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ่ากัด (มหาชน) ได้ก่าหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อก่าหนดขั้นต่่าของส่านักงาน
คณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการ
ก่ากับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของ
ตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ก่าหนดมี
รายละเอียดดังนี้:(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ่านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ่านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ่า หรือ ผู้มีอ่านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล่าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ่านาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค่าขอ
อนุญาตต่อส่านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ่านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ่านาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ่านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ่านาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
นัย หรือผู้มีอ่านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ่านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นค่าขออนุญาตต่อส่านักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท่ารายการทางการค้าที่กระท่าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น ท่านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช่าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบ
ล้านขึ้นไป แล้วแต่จ่านวนใดจะต่่ากว่า ทั้งนี้ การค่านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค่านวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก่ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท่า รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคค ล
เดียวกัน
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(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ่านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ่านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส่านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ่านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค่าขออนุญาตต่อส่านักงาน
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฏหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ่านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ่านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชี พนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค่าขออนุญาตต่อส่านักงาน
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ่า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ่านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท่าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด่าเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิส ระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด่าเนินกิจการของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล่าดับ
เดี ย วกั น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อ่ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ (collective
decision) ได้
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รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

อายุ

ที่อยู่

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกา่ จร

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

71 ปี 984/55 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ่าเพ็ญบุญ

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

3. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

4. นายอ่าพัน ยศอมรสุนทร

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

71 ปี 6 หมู่บ้านผาสุก
ซอยพัฒนาการ แยก 9-10
ถนนพัฒนาการ ซอย 65
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
59 ปี 256/25 หมู่บ้านสัมมากร
ซอย 32/3 ถนนรามค่าแหง 112
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
57 ปี 222/55 ซอยยศเส
ถนนบ่ารุงเมือง
แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพมหานคร 10100
51 ปี 3739/63 ซอยวัดไผ่เงิน
ถนนจันทร์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

5. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
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การมีส่วนได้เสีย
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