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ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ 
ทีมี่สิทธิเขา้ร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุน้ 

 

เนื่องดว้ยบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 นาฬิกา 
ณ หอ้งวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี ้โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์เซ็นทรลั พลาซา ลาดพรา้ว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้ (Barcode) ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัท
เป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อ  ผูถื้อหุน้ บรษิัทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐาน
แสดงการเป็นผูถื้อหุน้หรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพื่อให้ผูถื้อหุน้ยึดถือปฏิบตัิต่อไป บริษัทจึงขอชีแ้จงให้ผูถื้อหุน้
ทราบ ดงันี ้
1. หนังสือมอบฉันทะ 

เนื่องดว้ยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดม้ีประกาศ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ใน
การนี ้บริษัทจึงไดจ้ัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้
บคุคลอื่นเขา้ประชมุแทน หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทน ดงันี ้
หนังสือมอบฉันทะ  
แบบ ก. 

ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปที่งา่ยไม่ซบัซอ้น 

หนังสือมอบฉันทะ  
แบบ ข. 

บริษัทไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่ตอ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจนและ
ตายตวัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้มาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

หนังสือมอบฉันทะ  
แบบ ค. 

แบบที่ก าหนดไวเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

- ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีความประสงคท์ี่จะใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบ
ฉันทะ 2 แบบดงักล่าวไดจ้าก https://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html และโปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียน
หรือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ซึ่งมี Barcode  ปรากฏอยู่มาในวนัประชมุผูถื้อหุน้
ดว้ย 

- ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้  เวน้แต่ผูถื้อหุน้ที่
เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้สามารถใชห้นงัสือ
มอบฉนัทะไดท้ัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงก็ได ้

2. เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
 

1) กรณีผูถ้ือหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหแ้ละยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  
ทัง้นี ้โปรดน าหนังสือแบบฟอรม์ลงทะเบียน ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มา
ในวันประชุมผูถ้ือหุ้นด้วย 
2) กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉนัทะ และผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉันทะไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นี ้ผู้รบัมอบ
ฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให ้ณ จดุลงทะเบียน 

- ในกรณีที่ ผูถ้ือหุน้มีความประสงค์ใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนหรือ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ย 
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นิติบุคคล 
 

1) กรณีผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
-  ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถ้ือหุน้ อายไุม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล 
(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนติิบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็น
ผูถ้ือหุน้ 

2) กรณีผูถ้ือหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) 
ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

-  ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถ้ือหุน้ อายไุม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล 
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ 

-  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นี ้ผู้รบัมอบ
ฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ ณ จดุลงทะเบียน 

- ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีความประสงคใ์ชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนหรือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 
ข. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ย 

3) กรณีผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทนุในต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
- ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 หรือ 2 
- ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทนุในต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐาน
ดงัต่อไปนีเ้พ่ิมเติม 

- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนในตา่งประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน  
- หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีความ
ประสงคใ์ชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ที่แนบ
มาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมฉบบันี ้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ย ทัง้นี ้เอกสารที่มิไดมี้ตน้ฉบบั
เป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความ
ถกูตอ้งของค าแปล 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บรษิัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชมุไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา 7.00 น. เป็นตน้ไป 

ของวนัที่  24 มีนาคม 2565 ณ สถานที่ประชมุ ตามแผนที่สถานที่จดัการประชมุผูถื้อหุน้ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้
4.  หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

 

วาระท่ัวไป  1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระใหน้ับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

2) ในกรณีมอบฉนัทะ 

- ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของ
ผูร้บัมอบฉนัทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็น
การลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ 

- หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะหรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 
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วาระเลือก 
ตัง้กรรมการ 
 

ส าหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการ ดงัต่อไปนี ้
1) ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ถือ 
2) ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 
5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุม 

1.  ประธานที่ประชมุหรือเจา้หนา้ที่จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบ ซึ่งเป็นการใชว้ิธีการนบัคะแนนเสียงแบบ 
 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง  

2. ประธานที่ประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชมุว่าผูถ้ือหุน้ท่าน
ใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยให้ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เวน้แต่เป็นการออกเสียง
ของคสัโตเดียนที่ในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 

3. เจา้หนา้ที่จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ือหุน้ที่ประสงคล์งคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ที่ไดท้  าเครื่องหมายไวใ้นบตัร
ยืนยนัการลงคะแนนที่บริษัทไดแ้จกใหเ้ม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมโดยจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดงักล่าว ไปหกัออก
จากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ 

 
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

เจา้หนา้ที่จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่ผู้ถือหุน้หรือ ผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงไดท้ าเครื่องหมายไว ้และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 


