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รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
ท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น และค านิยามกรรมการอิสระ 

 

1. นางพชันี สธีุวิตานันท ์

อาย ุ  65 ปี 

ทีอ่ยู ่ บรษิทั แอบ๊โซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)   
อาคารไอทเีอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 7 เลขที ่140/6 ถนนสลีม  
แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

ต าแหน่ง - กรรมการอสิระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

ส่วนไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุม - ไม่ม ี– 

 

2. นายนึกรกั ใบเงิน 

อาย ุ  67 ปี 

ทีอ่ยู ่ บรษิทั แอบ๊โซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)   
อาคารไอทเีอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 7 เลขที ่140/6 ถนนสลีม  
แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

ต าแหน่ง - กรรมการอสิระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ส่วนไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุม - ไม่ม ี– 
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ค านิยามกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการอสิระเป็นองคป์ระกอบหรอืกลไกทีส่ าคญัในระบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่หีรอืเรยีกว่า “ธรรมาภบิาล” 
ขององคก์ร  โดยนิยามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคุณสมบตั ิดงันี้ 

1. ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

2. มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของ

กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

4. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรอืผูม้ี

อ านาจควบคุมของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวนัที่

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  

5. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บดิา

มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ ี

อ านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

หรอื บรษิทัย่อย 

6. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ กบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้

ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทั

ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท า เป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ 

การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื

ทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้้ยมื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่น

ท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของ

สนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ การ

ค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
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พจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบั

บุคคลเดยีวกนั 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบรษิัทฯ  และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย  ผู้มอี านาจควบคุม  หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบ

บญัช ี ซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อนวนัที่

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

8. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษา

ทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของ

ผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวนัที่

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่งค าวา่ “หุน้ส่วน” หมายความว่า บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากสานักงานสอบบญัช ี
หรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชื่อ ในรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการใหบ้รกิารทาง
วชิาชพี (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิตบิุคคลนัน้ 

9. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อื

หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

10. ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษา

ที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง

ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรือบรษิทัย่อย 

11. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

อนึ่ง ในกรณีที่บุคคลที่บรษิัทฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าตามข้อ 6.- 8. ให้บริษัทฯ ได้รบัการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว  ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบรษิทัฯ ทีแ่สดงว่าไดพ้จิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อ
การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี้ในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระ
พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธท์างธรุกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ทีท่าใหบุ้คคลดงักล่าวมคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด  
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(ข) เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ  

(ค) ความเหน็ของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

 


