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คําชี้แจง เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุ ม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้อพึงปฏิ บตั ิสาํ หรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งจะเป็ นการสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย
และเพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ เนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้นบางรายอาจยัง
ไม่คุน้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ิที่นาํ มาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จึงขอสงวนสิ ทธิ ที่จะผ่อนผันการยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูแ้ ทนของผู ้
ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั จะพิจารณาเห็นเหมาะสมทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่มีขอ้ กําหนดหรื อขอเอกสารอื่นใดนอกเหนื อจากที่ได้ระบุไว้ในคําชี้แจงนี้
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสัญชาติไทย
(ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฎภาพถ่ายชื่ อ และนามสกุลของผูถ้ ือหุ ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตร
ประจําตัวข้าราชการ หนังสื อเดินทาง กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อสกุลให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
(ข) กรณี มอบฉันทะ
1. ใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งมาพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
2. สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุ ้น ตามข้อ (ก) และผูถ้ ือหุ ้นได้ลงลายมือชื่ อรับรองสําเนาถูกต้อง
3. เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ (ก)
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุ้น
(ข) กรณี มอบฉันทะ สําเนาหนังสื อเดิ นทางของผูม้ อบฉันทะ และเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (ก) หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิ ติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ตามข้อ 1.1 (ก) หรื อข้อ 1.2 (ก) (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ)
(ข) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล ออกให้ไม่เกิ น 6 เดื อน โดยกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งรั บรองสําเนาถู กต้องโดย
ผูแ้ ทนนิติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิ ติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ตามข้อ 1.1 (ก) หรื อข้อ 1.2 (ก)(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
(ข) สําเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล ในกรณี ของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ้นในต่างประเทศควรมีการ
รับรองลายมือชื่ อโดยโนตารี พบั บลิค
ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน
2565 เป็ นต้นไป
หมายเหตุ

ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2565 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เพื่อเข้าร่ วมประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนนในนามของผูถ้ ือหุ ้น โดยจัดส่งหนังสื อมอบฉันทะที่ระบุขอ้ ความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 700/331 หมู่ที่
6 ตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
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นิยามของกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ หรื อกลุ่มของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกําหนดของ
บริ ษทั และต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสรรหาเป็ นผูพ้ ิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อเข้าแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตามพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึ งประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง โดยกรรมการอิ สระจะมี คุณวุฒิ
การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั มีขอ้ กําหนดเท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดื อนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจ
เป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ
กับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มี
นัยผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี ผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
อิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้าน
บาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อหุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อ
เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั
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