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หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1  ผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยหรือสญัชาตติา่งประเทศ 
ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จะต้องแสดงบตัรประจ าตวัอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้คือ บตัรประจ าตวั
ประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ บตัรประจ าตวัพนกังานรัฐวสิาหกิจ หนงัสือเดินทาง หรือบตัรประจ าตวั
อย่างอ่ืนท่ีแสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

1.2  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบิคุคลสญัชาตไิทยหรือสญัชาตติา่งประเทศ 
ผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วย
ตนเอง จะต้องแสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือ
หลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงการเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาเอกสารดงักล่าวท่ีรับรองส าเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน 
(หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลท่ีมาประชุมจะต้องแสดง
หลกัฐานการมีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลและแสดงบตัรประจ าตวัตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1.1 ด้วย 
 

2. กรณีมอบฉันทะ 
2.1  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา อยู่ในประเทศไทย ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.1.2  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.1.3  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.2  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย อยู่ตา่งประเทศ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้
2.2.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะ 
2.2.2  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ1.1) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.2.3  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.3  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ ให้ผู้ รับมอบฉันทะส่งเอกสาร
ดงัตอ่ไปนี ้
2.3.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.3.2  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.3.3  เอกสารตาม 2.3.1 และ 2.3.2 จะต้องให้สถานทตูหรือสถานกงสลุในประเทศนัน้ หรือโนตารีพบัลิค 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือช่ือ ทัง้นีค้วรมีอายไุมเ่กิน 1 ปี 
2.3.4  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
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2.4  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิตบิคุคลซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
2.4.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.4.2  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลท่ีออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หนังสือรับรอง

มีอายไุมเ่กิน 3 เดือน) ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิตบิคุคลนัน้ 
2.4.3  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ 1.1) ของผู้ มีอ านาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อม

รับรองส าเนาถกูต้อง 
2.4.4  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดใน 1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.5  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิตบิคุคลจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศอ่ืน ผู้ รับมอบฉนัทะสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
2.5.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.5.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลกัฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลกัฐานว่าผู้ มีอ านาจลง

นามมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.5.3  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัท่ีก าหนดในข้อ 1.1) ของผู้ มีอ านาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อม

รับรองส าเนาถกูต้อง 
2.5.4  เอกสารตาม 2.5.1 ถึง 2.5.3 จะต้องให้สถานทตูหรือสถานกงสลุในประเทศนัน้ หรือโนตารีพบัลิค 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือช่ือ ทัง้นีค้วรมีอายไุมเ่กิน 1 ปี 
2.5.5  ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดใน 1.1) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.6  การมอบฉนัทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้
2.6.1  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือ

มอบฉนัทะแทน) 
2.6.2  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน  

(Custodian) 
2.7  กรณีการมอบฉนัทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้น ชาวต่างประเทศ ผู้ รับมอบฉนัทะควรจะมาลงทะเบียนเม่ือเร่ิม

เปิดลงทะเบียน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาท่ีเพียงพอในการตรวจสอบ 
2.8  กรณีผู้เข้าร่วมประชมุมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือสกลุ โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

ในการลงทะเบียนด้วย 
2.9  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชมุเท่านัน้ 
 
 

ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม 
ตัง้แต่เวลา 12:30 น. ของวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 
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หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
      

กรรมการอิสระมีบทบาทส าคญัตอ่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีกลา่วคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรี
ตามภารกิจท่ีได้มอบหมาย เช่น การท าหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินหรือต าแหน่งหน้าท่ี และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
บคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมมี่สถานการณ์ใดๆ ท่ีจะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ตามท่ีพึงจะเป็น ดงันัน้ผู้
ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ประกาศก าหนดไว้ ดงันี ้

 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล/นิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการรายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง รวมทัง้
ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับ
คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมการรายนัน้ๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนดขัน้ต ่าไว้ไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวน
หุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้น
ท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 




