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คาํชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 

ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

เน่ืองด้วยบริษัทได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี  29  มีนาคม 

2561 เวลา  14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล็อบบี ้โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว 

เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด 

(Barcode) ดงันัน้ เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ  

ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของ  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป บริษัทจึงขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้

1. หนังสือมอบฉันทะ 

เน่ืองด้วยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เร่ือง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบั

ท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย

ตนเองสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออก

เสยีงลงคะแนนแทน ดงันี ้

1.1 บริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีต้องการมอบฉนัทะไว้

ชดัเจนและตายตวัให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

1.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ท่ีจะใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ซึง่เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป

ท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน หรือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ท่ีกําหนดไว้เฉพาะ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และ

แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือ

มอบฉนัทะ 2 แบบดงักลา่วได้จาก http://advanc-th.listedcompany.com และโปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน

หรือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ ซึ่งมี Barcode  ปรากฏอยู่มาในวนั

ประชมุ  ผู้ ถือหุ้นด้วย 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึ่งแบบใดเทา่นัน้  เว้น

แตผู่้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้นสามารถใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได้ 

2. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 

1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้และยงัไม่หมดอาย ุ เช่น 

บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุให้ยื่นหลกัฐาน

ประกอบด้วย ทัง้นี ้ โปรดนําหนงัสือแบบฟอร์มลงทะเบียน ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ ซึ่งมี 

Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

และผู้ รับมอบฉนัทะ 

http://advanc-th.listedcompany.com/
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- สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 

ในกรณีท่ี ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ 

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชุมผู้

ถือหุ้นด้วย 

นิติบุคคล 

1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น อายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้อง

โดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทน         

นิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น อายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้อง

โดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้อง 

- สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุลงทะเบียน  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชุม

ผู้ ถือหุ้นด้วย 

3) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุในตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้น 

3.1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 

3.2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 

- หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการ          

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

- หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือ
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หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ซึง่มี Barcode ปรากฏอยู่มาในวนัประชุมผู้

ถือหุ้นด้วย ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 

และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือ ตัง้แต่

เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวนัท่ี  29  มีนาคม  2561 ณ สถานท่ีประชุม ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ี

แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

4.  หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

วาระท่ัวไป 

1) การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระให้นบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไมส่ามารถแบ่งการออกเสียง

ลงคะแนนเป็นบางสว่น 

2) ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1) ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ 

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2) หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบ

ฉนัทะหรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกต้ังกรรมการ 

สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้

กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถือ 

2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมาก

น้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนน

เสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 

ประธานท่ีประชุมหรือเจ้าหน้าท่ีจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้

วิธีการนบัคะแนนเสยีงแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง โดยมีแนวทางดงันี ้
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1) ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากท่ีประชุมว่าผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียนท่ีในหนงัสือมอบฉันทะ

กําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้) 

2) เจ้าหน้าท่ีจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน        

แต่ละวาระ ท่ีได้ทําเคร่ืองหมายไว้ในบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีบริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

โดยจะนําคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงดงักลา่ว ไปหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม

สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

เจ้าหน้าท่ีจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือ            

ผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทําเคร่ืองหมายไว้ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุม

ทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 


