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นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษัท เอเชี ย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน เรื่ องการขออนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรื องานใดอันเกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของ
ตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์กาหนดมี
รายละเอียดดังนี ้:(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อ ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึง่ เป็ น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มี
นัย หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้
กู้ยืม คา้ ประกัน การให้ สินทรั พย์ เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่น ทานองเดียวกัน ซึ่ง เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อ
คูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่
้ ยี่สิบ
ล้ านขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธี การคานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
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(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฏหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้
ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อ ไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ภายหลัง ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย
ลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้
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รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
ชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

อายุ

ที่อยู่

1. นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

73 ปี

984/55 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

2. นายประเสริ ฐ ตปนียางกูร

กรรมการ
กรรมการอิสระ

66 ปี

3. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

61 ปี

19/43 อาคารชุดโปโลพาร์ ค
ซอยโปโล ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
256/25 หมูบ่ ้ านสัมมากร
ซอย 32/3 ถนนรามคาแหง 112
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240

4. นายอาพัน ยศอมรสุนทร

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

59 ปี

5. นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

53 ปี
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222/55 ซอยยศเส
ถนนบารุงเมือง
แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพมหานคร 10100
3739/63 ซอยวัดไผ่เงิน
ถนนจันทร์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

การมีส่วนได้ เสีย
ในวาระที่เสนอ
วาระที่ 9

วาระที่ 8
และวาระที่ 9

วาระที่ 9

วาระที่ 9

วาระที่ 9

