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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

 
 
 
ช่ือ – นามสกลุ : นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ 

อาย ุ : 64 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ 

: 14 กรกฎาคม 2561 

ท่ีอยูปั่จจบุนั : บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)  
อาคารไอทเีอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 7 เลขที่ 140/6 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ์ เขต
บางรกั กรุงเทพมหานคร  

วฒิุการศึกษา : - Master Degree in Applied Economics, University of Michigan,  
Ann Arbor, Michigan, USA 
- Master Degree in Language and International Trade, Eastern 
Michigan University, Ypsilanti, Michigan, USA 
- ปรญิญาตร ีบญัชบีญัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการฝึกอบรม : - หลกัสตูร DAP รุ่นที ่143 ปี 2560 
  (สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย) 
- หลกัสตูร AACP รุ่นที ่33 ปี 2562 
  (สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย) 

ต าแหน่งในปัจจบุนั : กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชมุ : ไม่ม ี

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่ม ี
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ช่ือ – นามสกลุ : นางพชันี สธีุวิตานันท ์

อาย ุ : 66 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ 

: 14 กรกฎาคม 2561 

ท่ีอยูปั่จจบุนั : บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน)  
อาคารไอทเีอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 7 เลขที่ 140/6 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ์ เขต
บางรกั กรุงเทพมหานคร  

วฒิุการศึกษา : - MA in Counseling Psychology, Faculty of Psychology, Spalding 
University, USA 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการฝึกอบรม : การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 143 ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย 

ต าแหน่งในปัจจบุนั : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชมุ : ไม่ม ี

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่ม ี
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นิยามกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการอสิระเป็นองคป์ระกอบหรอืกลไกทีส่ าคญัในระบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่หีรอืเรยีกว่า “ธรรมาภบิาล” 
ขององคก์ร  โดยนิยามกรรมการอสิระของ บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบดว้ย
คุณสมบตั ิดงันี้ 

1. ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

2. มคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

3. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของกรรมการ

อสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

4. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรอืผู้มี

อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ  

5. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ

ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอื  บรษิทั

ย่อย 

6. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ กบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี

อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น

หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท า เป็นปกติเพื่อประกอบกจิการ 

การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทาง

การเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้้ยมื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สิน รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านอง

เดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ ี

ตวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ให้นับรวม

ภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
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7. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย  ผูม้อี านาจควบคุม  หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ี ซึ่งมี

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั

ฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการอสิระ 

8. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรอืที่ปรกึษา

ทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้

ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บั

การแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่งค าวา่ “หุน้ส่วน” หมายความว่า บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากสานักงานสอบบญัช ีหรอื
ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชื่อ ในรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการใหบ้รกิารทางวชิาชพี 
(แลว้แต่กรณี) ในนามของนติบิุคคลนัน้ 

9. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่

เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่

รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบ

กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

11. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

12. เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

13. สามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการด าเนินหน้าทีข่องคณะกรรมการอสิระ 

อนึ่ง ในกรณีที่บุคคลทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ 6.- 8. ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ  การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว  ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบรษิทัฯ ทีแ่สดงว่าไดพ้จิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการ
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี้ในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณา
แต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธท์างธรุกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ทีท่าใหบุ้คคลดงักล่าวมคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด  

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ  

(ค) ความเหน็ของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 


