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ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้น 
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

เนื่องด้วยบริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ 
ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดงันัน้ เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่  ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐาน
แสดงการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป บริษัทจึงขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบ ดงันี ้
1. หนังสือมอบฉันทะ 

เนื่องด้วยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ใน
การนี ้บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้
บคุคลอื่นเข้าประชมุแทน หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสยีงลงคะแนนแทน ดงันี ้
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบ ก. 

ซึง่เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปที่งา่ยไม่ซบัซ้อน 

หนังสือมอบฉันทะ  
แบบ ข. 

บริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชดัเจนและ
ตายตวัให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

หนังสือมอบฉันทะ  
แบบ ค. 

แบบที่ก าหนดไว้เฉพาะกรณีทีผู่้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

- ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบ
ฉันทะ 2 แบบดงักล่าวได้จาก http://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html และโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน
หรือหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode  ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วย 

- ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้  เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นที่
เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นสามารถใช้หนงัสือ
มอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได้ 

2. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
 

1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจ าตวัประชาชน 
บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย  
ทัง้นี ้โปรดน าหนังสือแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มา
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 
2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ 
- ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับมอบ
ฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 

- ในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
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นิติบุคคล 
 

1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
- หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ 
-  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น อายไุมเ่กิน 6 เดือน ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็น
ผู้ ถือหุ้น 

2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ 
- หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้ แทนนิติบคุคล (กรรมการ) 
ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ 

-  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น อายไุมเ่กิน 6 เดือน ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

-  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
 - ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับมอบ
ฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ ณ จดุลงทะเบียน 

- ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

3) กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุในตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
- ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุในตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ต้องสง่หลกัฐาน
ดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 

- หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุในตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
- หนังสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความ
ประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบ
มาพร้อมหนังสือเชิญประชมุฉบบันี ้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบั
เป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความ
ถกูต้องของค าแปล 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือ ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้น

ไป ของวนัที่  29 มีนาคม 2564 ณ สถานที่ประชมุ ตามแผนที่สถานที่จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้
4.  หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

วาระท่ัวไป  1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้ น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไมส่ามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น 
2) ในกรณีมอบฉันทะ 

- ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของ
ผู้ รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็น
การลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบไุว้ไม่ชดัเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 
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วาระเลือก 
ต้ังกรรมการ 
 

ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 

1.  ประธานที่ประชมุหรือเจ้าหน้าที่จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชมุทราบ ซึง่เป็นการใช้วิธีการนบัคะแนนเสียงแบบ 
 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง  

2. ประธานที่ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชมุว่าผู้ ถือหุ้นทา่น
ใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียง
ของคสัโตเดียนที่ในหนงัสือมอบฉันทะก าหนดให้แบง่แยกคะแนนเสียงได้) 

3. เจ้าหน้าที่จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระ ที่ได้ท าเคร่ืองหมายไว้ในบตัร
ยืนยนัการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุโดยจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดงักล่าว ไปหกัออก
จากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นที่เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

 
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

เจ้าหน้าท่ีจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือ ผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงได้ท าเคร่ืองหมายไว้ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
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