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เอกสารและหลักฐานที� ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบ
ฉันทะ  การลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

�. เอกสารที�ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยังไม่หมดอายุ  เช่น  บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัว

ข้าราชการ  ใบขบัขี�  หรือหนงัสือเดนิทาง  และหากมกีารเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ ให้ยื�นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม 

หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ ( แบบใดแบบหนึ�ง ) ซึ�งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้รับมอบฉนัทะแล้ว 

 สาํเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ถอืหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถอืหุ้นได้ลงชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เชน่เดียวกบัข้อ 1  

นิตบิุคคล 
1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนติิบคุคลเช่นเดียวกบับุคคลธรรมดาในข้อที� 1 

สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิตบิุคคลซึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคลซึ�งเป็นผู้ถอืหุ้น 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม 

หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ� ง) ซึ�งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื�อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ�งเป็นผู้มอบฉนัทะและผู้รับมอบฉนัทะ 

 สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนติิบคุคลของผู้ถอืหุ้นซึ�งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนติิบคุคล  

 (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิตบิุคคลซึ�งลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะมีอํานาจกระทํา

การแทนนิตบิุคคลซึ�งเป็นผู้ถอืหุ้น  

สําเนาเอกสารซึ�งสว่นราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ�งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื�อรับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้รับมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 

3. กรณีผู้ถอืหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดแูลหุ้น 

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบันติิบคุคล ข้อ 1 หรือ 2    

           ในกรณทีี�ผู้ถอืหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

               แทน ต้องสง่หลกัฐานต่อไปนี �เพิ�มเติม 

1)  หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการ 

 ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

2) หนงัสอืยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกจิ Custodian  
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ทั �งนี � เอกสารที�มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 

และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนติิบคุคลนั �นรับรองความถกูต้องของคําแปล 
 

�. วิธีการมอบฉนัทะ 

บริษัทได้จดัส่งหนังสอืมอบฉนัทะ � แบบ ได้แก ่แบบ ก และ แบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที�กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื�องกาํหนดแบบหนงัสอืมอบฉันทะ (ฉบบั

ที� �) พ.ศ. ���� หนังสอืมอบฉนัทะม ี� แบบ ดงันี � 

 แบบ ก เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่าย ไมซ่บัซ้อน 

 แบบ ข เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที�กําหนดรายการต่าง ๆ ที�จะมอบฉนัทะอย่างละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค เป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั �งให้  Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดแูลหุ้น  

หากผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น ประสงค์จะใช้

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค ได้จาก www.amatavn.com ผู้ถือหุ้นที�ไม่

สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นของบริษทัด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะโดยดาํเนนิการดงันี � 

�. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียวเท่านั �น ดงันี � 

    �.� ผู้ถอืหุ้นทั�วไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ�งเทา่นั �น 

        �.� ผู้ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อตามสมดุทะเบยีนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตั �งให้ Custodian ในประเทศ 

              ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�งจากทั �ง � แบบ (แบบ ก หรือ 

แบบ ข หรือ แบบ ค) 

    2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลอืกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ตามที�

บริษัทระบไุว้ว่าเป็นผู้รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

   �. ปิดอากรแสตมป์ �� บาท พร้อมขีดฆา่และลงวนัที�ที�หนงัสอืมอบฉันทะดงักลา่ว เพื�อให้ถกูต้องและม ี

       ผลผกูพนัตามกฎหมาย ทั �งนี � บริษทัได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์แก่ผู้รับมอบฉนัทะที�มา 

       ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 

   �. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะคืนมายงับริษทัภายในวนัพฤหสับดทีี� 18 เมษายน 2562 หรือก่อนเวลาเริ�มประชมุอย่างน้อยครึ�ง

ชั�วโมง เพื�อให้ เจ้าหน้าที�ของบริษัทมีเวลาตรวจสอบเอกสารและเพื�อให้ทันเวลาเริ�มประชุม ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ

แบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นต้องมอบ

ฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู ่ไม่สามารถมอบฉันทะน้อยกว่าจํานวนที�ตนถืออยู่ เว้นแต่เป็น Custodian ซึ�งผู้ ถือหุ้น

เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั �งให้เป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้นตามหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

         บริษทัจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุ้นก่อนเริ�มประชมุ � ชั�วโมงครึ�ง หรือ ตั �งแตเ่วลา 12.30 น. เป็นต้นไป 

ในวนัอังคารที� 23 เมษายน 2562 ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ �� ซอยแสงแจ่ม ถนน

พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ตามแผนที�ที�ได้แนบมา 
 

4. การออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ถอืหุ้น 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสยีง 

          วาระทั�วไป 
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1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้น ซึ�งผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ�ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

ไม่สามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแต่เป็นการออกเสยีงของ  Custodian)  

2. ในกรณีการมอบฉันทะ 

ผู้รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที�ผู้มอบฉนัทะระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเท่านั �น การลงคะแนนเสยีงของ

ผู้รับมอบฉนัทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนั �นไม่ถกูต้อง ไมถ่ือเป็นการ

ลงคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุ้น 

หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่

ชัดเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบไุว้ในหนังสือรับมอบฉนัทะ รวมถึง

กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที�

เห็นสมควร 

วาระเลือกตั �งกรรมการ 

สาํหรับวาระเลอืกตั �งกรรมการ ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ �6 กําหนดดงันี � 

1. ผู้ถอืหุ้นคนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียง 

2. ผู้ถอืหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (1) เลอืกตั �งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสยีงแก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�

จะพงึมหีรือจะพงึเลือกตั �งในครั �งน ั �น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับเลอืกตั �งในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ให้ประธานที�ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี �ขาด 

วิธปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

       ประธานที�ประชมุจะชี �แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที�ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี � 

1. ประธานที�ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพจิารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากที�ประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใด เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง 

2. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะชมืูอขึ �น (เว้นแต่กรณีที�เป็นการลงคะแนนลบั) เมื�อประธานที�ประชมุสอบถามความเห็น 

โดยให้ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะมคีวามเห็นเพยีงอย่างใดอย่างหนึ�ง (เว้นแต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian ที�ใน

หนงัสอืมอบฉนัทะกําหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) และลงคะแนนเสยีงบนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสยีงที�บริษัท

แจกให้เมื�อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผู้ ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉนัทะทาํเครื�องหมาย  ในช่อง  ของบตัรยืนยนัการลงคะแนน 
 

มตขิองที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงต่อไปนี � 

 กรณปีกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมตทิี�ประชมุ 

 กรณีอื�น ๆ ซึ�งมีกฎหมายหรือข้อบงัคับบริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที�ประชุมจะเป็นไป

ตามที�กฎหมายหรือข้อบังคับนั �นกําหนด โดยประธานในที�ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที�ประชุมรับทราบ

ก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชี �ขาด 



สิ�งท ี�ส่งมาดว้ยลาํดบั  4 

2. ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใดโดยเฉพาะ ห้ามมใิห้ออกเสียงในเรื�อง

นั �น และประธานที�ประชมุอาจเชิญให้ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั �นออกนอกที�ประชุมชั�วคราว เว้นแต่

เป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื�อเลือกตั �งกรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เมื�อมผีู้ถือหุ้นในที�ประชมุอย่างน้อย � คนร้องขอ และที�ประชมุลงมติให้

ลงคะแนนลบั โดยประธานที�ประชุมจะเป็นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที�ประชุมทราบ

ก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในวาระที�มีมติให้ลงคะแนนลบั 

 
 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที�ประชมุจะชี �แจงวิธีการนับคะแนนเสยีงให้ที�ประชมุทราบกอ่นเริ�มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียง

แตล่ะวาระ จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงได้ทําเครื�องหมาย

ไว้ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที�ประชมุทราบทกุวาระ ก่อนเสร็จสิ �นการประชมุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


