
สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบั 4  

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธ ีการมอบ
ฉันทะ  การลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถ ือห ุ้น  
 
1. เอกสารท ี่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถอืห ุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุ  เช่น  บตัรประจําตวัประชาชน  บตัรประจําตวั
ข้าราชการ  ใบขบัข่ี  หรือหนงัสือเดินทาง  และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ ( แบบใดแบบหนึ่ง ) ซึง่ได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะแล้ว 

 สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงชือ่รับรองสําเนาถกูต้อง 
 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1  
นิตบิ ุคคล 

1. กรณีผู้แทนของผู้ถอืห ุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเชน่เดียวกบับคุคลธรรมดาในข้อท่ี 1 
สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีผู้ถอืห ุ้นมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล  
 (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
สําเนาเอกสารซึง่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงชื่อรับรอง
สําเนาถกูต้อง 
แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 

3. กรณีผู้ถอืห ุ้นท ี่เป็นผู้ลงท ุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ ร ับฝากและ
ดแูลหุ้น 
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดียวกบันิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2    

           ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
               แทน ต้องสง่หลกัฐานตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 

1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ ดําเนินการ 
 ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  



ทัง้นี ้ เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 
และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 

2. วธิ ีการมอบฉันทะ 
บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ 2 แบบ ได้แก่ แบบ ก และ แบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองกําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบั
ท่ี 5) พ.ศ. 2550 หนงัสือมอบฉนัทะมี 3 แบบ ดงันี ้
 แบบ ก เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่าย ไม่ซบัซ้อน 
 แบบ ข เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะอย่างละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้  Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  
หากผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ประสงค์จะใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ได้จาก www.amatavn.com ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะโดยดําเนินการดงันี ้
1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้
    1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 

        1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศ 
              ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก หรือ 

แบบ ข หรือ แบบ ค) 
    2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษัท ตามท่ี

บริษัทระบไุว้วา่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 
   3. ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าและลงวนัท่ีท่ีหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้องและมี 
       ผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อาํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมา 
       ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 
   4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงับริษัทภายในวนัจนัทร์ท่ี 17 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเร่ิมประชมุอย่างน้อยคร่ึง
ชัว่โมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทมีเวลาตรวจสอบเอกสารและเพ่ือให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นต้องมอบ
ฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ ไม่สามารถมอบฉนัทะน้อยกวา่จํานวนท่ีตนถืออยู่ เว้นแตเ่ป็น Custodian ซึง่ผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

         บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมประชมุ 1 ชัว่โมงคร่ึง หรือ ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
ในวนัพฤหสับดท่ีี 20 เมษายน 2560 ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน
พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ตามแผนท่ีท่ีได้แนบมา 

 
 
 
 
 



4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถ ือห ุ้น  

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 
 

          วาระท ั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมืูอ โดยให้นบัหนึง่เสียงต่อหนึง่หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่
สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ  Custodian)  

2. ในกรณีการมอบฉนัทะ 

ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของ
ผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง ไม่ถือเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่
ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในหนงัสือรับมอบฉนัทะ รวมถึง
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ี
เห็นสมควร 

วาระเลอืกตัง้กรรมการ  

สําหรับวาระเลือกตัง้กรรมการ ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16 กําหนดดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงแก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะ
พงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

วธิ ีปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

       ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอยีดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น
จากท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

2. ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมืูอขึน้ (เว้นแตก่รณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั) เม่ือประธานท่ีประชมุสอบถามความเห็น 
โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีใน
หนงัสือมอบฉนัทะกําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสียงได้) และลงคะแนนเสียงบนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงท่ีบริษัท
แจกให้เม่ือลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ของบตัรยืนยนัการลงคะแนน 

 

มตขิองท ี่ประชุมผู้ถ ือห ุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงต่อไปนี ้
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติท่ีประชมุ 



 กรณีอ่ืน ๆ ซึง่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักล่าว 
1. หากคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 
2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ือง

นัน้ และประธานท่ีประชมุอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราว เว้นแต่
เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เม่ือมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชมุลงมติให้
ลงคะแนนลบั โดยประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
ก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 

การนับคะแนนเสยีงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
แต่ละวาระ จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงได้ทําเคร่ืองหมาย
ไว้ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระ ก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


