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คาํชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
เนื่องด้วยบริษัทได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัพฤหสับดีที่  30  มีนาคม 

2560 เวลา  14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ 
Barcode ดงันัน้ เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ  
ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป บริษัทจึงขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้

1. หนังสือมอบฉันทะ 
เนื่องด้วยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เร่ือง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบั

ที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออก
เสยีงลงคะแนนแทน ดงันี ้

1.1 บริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กําหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉนัทะไว้
ชดัเจน และตายตวัให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

1.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ซึง่เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป
ที่ง่ายไมซ่บัซ้อน หรือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ที่กําหนดไว้เฉพาะ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และ
แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้น  สามารถดาวน์โหลดแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะ 2 แบบดงักล่าวได้จาก http://investor.ais.co.th และโปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ซึ่งมี Barcode  ปรากฏอยู่มาในวนัประชุม  
ผู้ ถือหุ้นด้วย 

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

2. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัร

ประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุลให้ยื่นหลกัฐาน
ประกอบด้วย ทัง้นี ้ โปรดนําหนงัสือแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้ ซึ่งมี 
Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

และผู้ รับมอบฉนัทะ 

เอกสารแนบ 10

http://investor.ais.co.th/
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- สาํเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 
- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 
ในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ 

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชุมผู้
ถือหุ้นด้วย 

นิติบุคคล 
1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น อายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้อง
โดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ แทน         

นิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น อายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้อง

โดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือ
รับรองสาํเนาถกูต้อง 

- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสําเนา
ถกูต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุลงทะเบียน  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชุม
ผู้ ถือหุ้นด้วย 

3) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุในตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหุ้น 

3.1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
3.2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน ต้องสง่หลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 
- หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการ          

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
- หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ
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หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชุมผู้
ถือหุ้นด้วย ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 
และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือ ตัง้แต่

เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวนัที่  30  มีนาคม  2560 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นที่
แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

4.  หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
วาระท่ัวไป 
1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระให้นบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น 

2) ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1) ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉนัทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ 

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2) หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะหรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกต้ังกรรมการ 
สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้

กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมาก
น้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้

วิธีการนบัคะแนนเสยีงแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง โดยมีแนวทางดงันี ้
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1) ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียนที่ในหนงัสือมอบฉันทะ
กําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้) 

2) เจ้าหน้าที่จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน        
แต่ละวาระ ที่ได้ทําเคร่ืองหมายไว้ในบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
โดยจะนําคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงดงักลา่ว ไปหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม
สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
เจ้าหน้าที่จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือ            

ผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทําเคร่ืองหมายไว้ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 




