สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับ 4

เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ู เข้ าร่ วมประชุ มต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบ
ฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัว
ข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม ( แบบใดแบบหนึ่ง ) ซึ่งได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะแล้ ว
สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1
นิติบุคคล
1. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถอื หุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาในข้ อที่ 1
สาเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมมีอานาจกระทาการแทน
นิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทา
การแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
สาเนาเอกสารซึ่งส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
3. กรณีผ้ ูถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน ต้ องส่งหลักฐานต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian

ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย
และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ ได้ แก่ แบบ ก และ แบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2550 หนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ดังนี ้
➢ แบบ ก เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่าย ไม่ซบั ซ้ อน
➢ แบบ ข เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว
➢ แบบ ค เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
หากผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถดาวน์ โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้ จาก www.amatavn.com ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วยตนเอง สามารถมอบฉันทะโดยดาเนินการดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก หรื อ
แบบ ข หรื อ แบบ ค)
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการของบริ ษัท ตามที่
บริ ษัทระบุไว้ วา่ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้ อมขีดฆ่าและลงวันที่ที่หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริ ษัทภายในวัน อังคารที่ 17 เมษายน 2561 หรื อก่อนเวลาเริ่ มประชุมอย่างน้ อยครึ่ ง
ชั่วโมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท มีเวลาตรวจสอบเอกสารและเพื่อ ให้ ทันเวลาเริ่ มประชุม ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นต้ องมอบ
ฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถมอบฉันทะน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ เว้ นแต่เป็ น Custodian ซึ่งผู้ถือหุ้น
เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่ มประชุม 1 ชัว่ โมงครึ่ง หรื อ ตังแต่
้ เวลา 12.30 น. เป็ นต้ นไป
ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้ องวาสนา 6-7 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน
พระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ตามแผนที่ที่ได้ แนบมา

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เ ป็ นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีการมอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของ
ผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง ไม่ถือเป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ ไม่
ชัดเจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือรับมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่
เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สาหรับวาระเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 16 กาหนดดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น
จากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
2. ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ ้น (เว้ นแต่กรณีที่เป็ นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น
โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ใน
หนังสือมอบฉันทะกาหนดให้ แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ) และลงคะแนนเสียงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่บริ ษัท
แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนน โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะทาเครื่ องหมาย  ในช่อง  ของบัตรยืนยันการลงคะแนน
มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงต่ อไปนี ้
➢ กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงเป็ นมติที่ประชุม
➢ กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตามที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับนันก
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

1. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ อง
นัน้ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราว เว้ นแต่
เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
3. การลงคะแนนลับอาจกระทาได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้กาหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ ลงคะแนนลับ
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม โดยบริ ษัทจะนับคะแนนเสียง
แต่ละวาระ จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงได้ ทาเครื่ องหมาย
ไว้ และจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระ ก่อนเสร็ จสิ ้นการประชุม

