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ค าชีแ้จงเร่ืองเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 
เข้าร่วมประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ กรุงเทพมหานคร  
โดยบริษัทจะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดงันัน้ เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงความ
เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิต่อไป บริษัทจึงขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
ดงันี ้

1.  หนังสือมอบฉันทะ 

เนื่องด้วยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ(ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2550 ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน 
ดงันี ้

1.1 บริษัทได้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ที่ต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจน 
และตายตวัให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

1.2  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไป  
ที่ง่ายไม่ซบัซ้อน หรือ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ก าหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
2 แบบดงักลา่ว ได้จาก www.aavplc.com และโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีซ้ึง่
มี Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข . แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้เว้นแต่ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ
ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ก็ได้ 

2. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

2.1 บคุคลธรรมดา 

2.1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงเอกสารตวัจริงที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น 
บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนช่ือ -นามสกุลให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย ทัง้นี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีซ้ึง่มี Barcode ปรากฏอยูม่าใน
วนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

2.1.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

-  หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ 
และผู้ รับมอบฉนัทะ 

-  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยงัไม่หมดอายุของผู้มอบฉนัทะและผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

http://www.aavplc.com/
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-  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยงัไม่หมดอายุของผู้ รับมอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุด
ลงทะเบียน 

-  แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีซ้ึง่มี Barcode ปรากฏอยู ่

2.2  นิติบคุคล 

2.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

-  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วม
ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

-  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยงัไม่หมดอายแุละรับรองส าเนาแล้วของผู้แทนนิติบุคคล ทัง้นี ้
ผู้แทนนิติบคุคลโปรดแสดงเอกสารตวัจริงที่สว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 

-  แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีซ้ึง่มี Barcode ปรากฏอยู ่

2.2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

-  หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทน  
นิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

-  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอื
มอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

-  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
และลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

-  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยงัไม่หมดอายุของผู้ รับมอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารตวัจริงที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
ณ จดุลงทะเบียน 

-  แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีซ้ึง่มี Barcode ปรากฏอยู ่

2.2.3 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น 

-  ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 2.2.2 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ

แทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
-  หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการ
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

-  หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน 
(Custodian) ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมา
พร้อมด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

-  แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีซ้ึง่มี Barcode ปรากฏอยู ่
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3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา 
11.00 น. เป็นต้นไป ของวนัที่ 23 เมษายน 2563 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ ถือหุ้นที่แนบมา
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

4.  หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

4.1  วาระทัว่ไป 

4.1.1 การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระให้นบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้นซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

4.1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 

-  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้  
การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่า  
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

-  หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ
หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุน
หนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะ 
มีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

4.2 วาระเลอืกตัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 

4.2.2 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตามข้อ 4.2.1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

4.2.3 บคุคลทีไ่ด้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

5.  วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 

ประธานท่ีประชมุหรือเจ้าหน้าที่จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสยีงให้ที่ประชุมทราบซึ่งเป็นการใช้วิธีการ
นบัคะแนนเสยีงแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง โดยมีแนวทางดงันี ้

5.1 ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความเห็น
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน (Custodian) ที่ในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดให้แบ่งแยก
คะแนนเสยีงได้) 
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5.2  เจ้าหน้าที่จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละ
วาระทีไ่ด้ท าเคร่ืองหมายไว้ในบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยจะน าคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดงักล่าวไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสยีงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

6.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

เจ้าหน้าที่จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ท าเคร่ืองหมายไว้และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชุมทราบทกุวาระ
ก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 


