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คาํชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
เนื่องด้วยบริษัทได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัพฤหสับดีที่  28  มีนาคม 2562 

เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 
ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดงันัน้ 
เพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ  ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็น
ควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของ  ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป บริษัทจึงขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้

1. หนังสือมอบฉันทะ 
เนื่องด้วยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) 

พ.ศ. 2550 ในการนี ้บริษัทจึงได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุแทน หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน
แทน ดงันี ้

1.1 บริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กําหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจน
และตายตวัให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

1.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ซึง่เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปที่ง่าย
ไมซ่บัซ้อน หรือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ที่กําหนดไว้เฉพาะ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะ 2 แบบ
ดงักลา่วได้จาก http://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html และโปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนงัสอื
มอบฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode  ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้  เว้นแตผู่้ ถือ
หุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นสามารถ
ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได้ 

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

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

2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และ

ผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สาํเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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- สาํเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง ทัง้นี ้
ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 

ในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ หนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

นิติบุคคล 
1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น อายไุม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล 

(กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
- สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น อายไุม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดย

ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 

- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุลงทะเบียน  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย 

3) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุในตา่งประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น 

3.1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
3.2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุในตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

ต้องสง่หลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 
- หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุในตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
- หนงัสอืยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ในกรณี

ที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย ทัง้นี ้
เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 
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3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือ ตัง้แต่เวลา 

12.00 น. เป็นต้นไป ของวนัที่  28  มีนาคม  2562 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นที่แนบมา
พร้อมหนงัสอืเชิญประชุมฉบบันี ้

4.  หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
วาระท่ัวไป 
1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน
เป็นบางสว่น 

2) ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1) ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉนัทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การ

ลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใด ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้
ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2) หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ
หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกต้ังกรรมการ 
สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ประธานท่ีประชมุหรือเจ้าหน้าที่จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการ

นบัคะแนนเสยีงแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง โดยมีแนวทางดงันี ้
1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมี
ความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของคสัโตเดียนที่ในหนงัสือมอบฉนัทะกําหนดให้แบ่งแยก
คะแนนเสยีงได้) 
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2) เจ้าหน้าที่จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในแตล่ะวาระ 
ที่ได้ทําเคร่ืองหมายไว้ในบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยจะนําคะแนน
เสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงดงักลา่ว ไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็น
คะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้ นหรือ            

ผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทําเคร่ืองหมายไว้ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
ทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 


