
สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบั 4  

เอกสารและหลักฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบ
ฉันทะ  การลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  เช่น  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตวั
ข้าราชการ  ใบขบัขี่  หรือหนงัสอืเดินทาง  และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ ( แบบใดแบบหน่ึง ) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะแล้ว 
ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1  
นิติบุคคล 

1. กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบับคุคลธรรมดาในข้อที่ 1 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล  
 (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
ส าเนาเอกสารซึ่งสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น 
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบันิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2    

           ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
               แทน ต้องสง่หลกัฐานตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการ 
 ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  



ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 
และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ 2 แบบ ได้แก่ แบบ ก และ แบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบั
ที่ 5) พ.ศ. 2550 หนงัสอืมอบฉนัทะมี 3 แบบ ดงันี ้
➢ แบบ ก เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่าย ไมซ่บัซ้อน 
➢ แบบ ข เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะอยา่งละเอียดชดัเจนตายตวั 
➢ แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  
หากผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค ได้จาก www.amatavn.com ผู้ ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะโดยด าเนินการดงันี ้
1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ ดงันี ้
    1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

        1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศ 
              ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งจากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก หรือ 

แบบ ข หรือ แบบ ค) 
    2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษัท ตามที่

บริษัทระบไุว้วา่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 
   3. ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆา่และลงวนัท่ีที่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมี 
       ผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มา 
       ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
   4. ส่งหนงัสือมอบฉันทะคืนมายงับริษัทภายในวนัองัคารที่ 17 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเร่ิมประชุมอย่างน้อยคร่ึง
ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาตรวจสอบเอกสารและเพื่อให้ทันเวลาเร่ิมประชุม ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้  และผู้ ถือหุ้นต้องมอบ
ฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถมอบฉนัทะน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ เว้นแต่เป็น Custodian ซึ่งผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

         บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมประชมุ 1 ชัว่โมงคร่ึง หรือ ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
ในวนัจนัทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องวาสนา 6-7 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน
พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ตามแผนท่ีที่ได้แนบมา 

 
 
 
 
 



4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

          วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอยา่งหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ  Custodian)  

2. ในกรณีการมอบฉนัทะ 

ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้  การลงคะแนนเสียงของ
ผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง ไมถื่อเป็นการ
ลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่
ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบไุว้ในหนงัสือรับมอบฉนัทะ รวมถึง
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่
เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระเลอืกตัง้กรรมการ ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16 ก าหนดดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงแก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี
จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

       ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

2. ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมูือขึน้ (เว้นแตก่รณีที่เป็นการลงคะแนนลบั) เมื่อประธานที่ประชมุสอบถามความเหน็ 
โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian ที่ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะก าหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้) และลงคะแนนเสยีงบนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสยีงที่บริษัท
แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ของบตัรยืนยนัการลงคะแนน 

 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี ้
➢ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงเป็นมติที่ประชมุ 
➢ กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไป

ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 



1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ือง

นัน้ และประธานท่ีประชมุอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่คราว เว้นแต่
เป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุอยา่งน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชมุลงมติให้
ลงคะแนนลบั โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสยีง
แตล่ะวาระ จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงได้ท าเคร่ืองหมาย
ไว้ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ ก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


