
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบั 5  
 

เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรประจาํตัว
ขา้ราชการ  ใบขบัข่ี  หรือหนงัสือเดินทาง  และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม ( แบบใดแบบหน่ึง ) ซ่ึงได ้กรอกขอ้ความ
ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1  

นิตบุิคคล 
1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบับุคคลธรรมดาในขอ้ท่ี 1 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทน
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ
ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอาํนาจกระทาํ
การแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้  
 สาํเนาเอกสารซ่ึงส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือรับรอง 
 สาํเนาถกูตอ้ง 
แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ  เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
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3. กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 

         ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบันิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2    
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติม 
1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย 
และใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 

. วธีิการมอบฉันทะ 
บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน 2 แบบ คือ แบบ ก และ แบบ ข ของผูถื้อหุน้แต่ละรายตามแบบท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดไวจ้าํนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองกาํหนดแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 
 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้  
หากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ประสงคจ์ะใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค สามารถ Download แบบ ค ไดจ้าก www.amatavn.com ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัน้ี 
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 
    1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 

        1.2 ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ
ฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค) 
    2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษทั ตามท่ี
บริษทัระบุไวเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
   3. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนั
ตามกฎหมาย ทั้งน้ีบริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุม 
   4. ส่งหนงัสือมอบฉันทะคืนมายงับริษทัภายในวนัจนัทร์ท่ี 18 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งนอ้ยคร่ึง
ชัว่โมง เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไดแ้ละผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะ
เท่ากับจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจาํนวนท่ีตนถืออยู่ได้ เวน้แต่เป็น 
Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
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3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
         บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชัว่โมงคร่ึง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. 
เป็นตน้ไปในวนัพุธท่ี 20 เมษายน 2559 ณ หอ้งบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน
พระราม9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10320 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมา 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 

          วาระทัว่ไป 
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชูมือ โดยใหน้บัหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุ้น

หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)  

2. ในกรณีการมอบฉนัทะ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียง

ของผูรั้บมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่
ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไว้
ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนังสือรับมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใดผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลอืกตั้งกรรมการ 
สาํหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 16 กาํหนด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
       ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวธีิการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน้ี 
1. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจาก

ท่ีประชุมวา่ผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
2. ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะชูมือข้ึน (เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการลงคะแนนลับ) เม่ือประธานท่ีประชุมสอบถาม

ความเห็น โดยให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ
Custodian ท่ีในหนังสือมอบฉันทะกาํหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได)้ และลงคะแนนเสียงบนบตัรยืนยนัการ
ลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัไดแ้จกใหเ้ม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัเกบ็รวบรวมและตรวจนบั
คะแนน โดยใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะทาํเคร่ืองหมาย ในช่อง  ของบตัรยนืยนัการลงคะแนน 

 

26 I บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน)

Vietnam-The New Phase 
of Success



มตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติท่ีประชุม 
 กรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบันั้นกาํหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
2. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเร่ือง

นั้น และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็
ได ้เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทาํไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมอยา่งนอ้ย  คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติ
ให้ลงคะแนนลบั โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจง้ให้ท่ีประชุม
ทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติใหล้งคะแนนลบั 

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงวธีิการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษทัจะนบัคะแนนเสียง
แต่ละวาระ จากบตัรยนืยนัการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดท้าํเคร่ืองหมาย
ไว ้และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระ ก่อนเสร็จส้ินการประชุม 
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