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นิยามของกรรมการอิสระ หลกัเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นใหญ่  หรือกลุ่มของผูถื้อหุ้นใหญ่  หรือผูบ้ริหารของบริษทั และมีคุณสมบติัเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของบริษทั  และตอ้งมีคุณสมบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึง
ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกนั เพ่ือน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัมี
ขอ้ก าหนดเท่ากับขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง ไดรั้บ
ค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัย
ในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 
1.0 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบั
กิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
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ค าช้ีแจง เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เ ร่ือง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัท 
จดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้
เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม 
และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงเห็นควรก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีน ามาใชใ้นการประชุมผู ้
ถือหุน้ บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่
ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาเห็นเหมาะสม ทั้งน้ีบริษทัจะไม่มีขอ้ก าหนด หรือขอเอกสารอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นค าช้ีแจงน้ี 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1  ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย 

(ก) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฎภาพถ่ายช่ือ และนามสกุลของผูถื้อหุน้ และยงัไม่หมดอาย ุ เช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือสกุลใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

(ข)   กรณีมอบฉนัทะ  
1. ใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 

และผูรั้บมอบฉนัทะ  
2. ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ (ก) และผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
3. เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ (ก) 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) กรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ และเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ตามขอ้ 1.1 (ก) หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้ 1.1 (ก) หรือขอ้ 1.2 (ก) (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้ 1.1 (ก) หรือขอ้ 1.2 (ก)(กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจ 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนใน

ต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 

 ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 8.00 น. 
ของวนัที่ 24 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

หมายเหตุ  
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เพ่ือเขา้ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุ้น โดยจดัส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์แลว้มายงับริษทั เอเซีย พรีซิชัน่ 
จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 700/331 หมู่ท่ี 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ  าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000  




