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คาํชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
เน่ืองด้วยบริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี  29  มีนาคม 2559 เวลา  

14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ลอ็บบี ้โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 
ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดงันัน้ 
เพ่ือให้การประชมุ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึง
เห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบติัตอ่ไป บริษัทจงึขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้

1. หนังสือมอบฉันทะ 
เน่ืองด้วยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบั

ท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุแทน หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดงันี ้

1.1 บริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีต้องการมอบฉนัทะไว้
ชดัเจน และตายตวัให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

1.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ท่ีจะใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ซึง่เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป
ท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน หรือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ท่ีกําหนดไว้เฉพาะ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และ
แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้น  สามารถดาวน์โหลดแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะ 2 แบบดงักล่าวได้จาก http://investor.ais.co.th และโปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode  ปรากฏอยู่มาในวนัประชมุ  
ผู้ ถือหุ้นด้วย 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้  เว้น
แตผู่้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้นสามารถใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได้ 

2. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุ เช่น บตัร

ประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุให้ย่ืนหลกัฐาน
ประกอบด้วย ทัง้นี ้ โปรดนําหนงัสือแบบฟอร์มลงทะเบียน ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ ซึ่งมี 
Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้ กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

และผู้ รับมอบฉนัทะ 

เอกสารแนบ 10
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- สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 
ในกรณีท่ี ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชมุผู้
ถือหุ้นด้วย 

นิตบุิคคล 
1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น อายไุม่เกิน 3 เดือน ซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง
โดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทน         

นิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น อายไุม่เกิน 3 เดือน ซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง

โดยผู้แทน             นิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือ
รับรองสําเนาถกูต้อง่ 

- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสําเนา
ถกูต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุลงทะเบียน  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชมุ
ผู้ ถือหุ้นด้วย 

3) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหุ้น 

3.1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
3.2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
- หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ ดําเนินการ          

ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
- หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ
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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชมุผู้
ถือหุ้นด้วย ทัง้นี ้ เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 
และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือ ตัง้แต่

เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวนัท่ี  29  มีนาคม  2559 ณ สถานท่ีประชมุ ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือ
หุ้นท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

4.  หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
วาระท่ัวไป 
1) การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระให้นบัหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ ออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น 

2) ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1) ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ 

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบ
ฉนัทะหรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเหน็สมควร 

วาระเลือกต้ังกรรมการ 
สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้

กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมาก
น้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็น    ผู้ออกเสียงชีข้าด 

5. วธีิปฏบัิตใินการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ประธานท่ีประชมุหรือเจ้าหน้าท่ีจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบ ซึง่เป็นการใช้

วิธีการนบัคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง โดยมีแนวทางดงันี ้
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1) ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากท่ีประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียนท่ีในหนังสือมอบฉันทะ
กําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสียงได้) 

2) เจ้าหน้าท่ีจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน        
แต่ละวาระ ท่ีได้ทําเคร่ืองหมายไว้ในบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีบริษัทได้แจกให้เม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ
โดยจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดงักลา่ว ไปหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ
สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเหน็ด้วยในวาระนัน้ๆ 

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
เจ้าหน้าท่ีจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือ            

ผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงได้ทําเคร่ืองหมายไว้ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุ
ทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 




