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เอกสารและหลักฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบ
ฉันทะ  การลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  เช่น  บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ  ใบขบัขี่  หรือหนงัสือเดินทาง  และหากมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ ( แบบใดแบบหน่ึง ) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะแล้ว 

 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1  
นิติบุคคล 

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบับคุคลธรรมดาในข้อที่ 1 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล  
 (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
ส าเนาเอกสารซึ่งส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 

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

           ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
               แทน ต้องส่งหลกัฐานต่อไปนีเ้พิ่มเติม 

1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการ 
 ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  
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ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 
และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ 2 แบบ ได้แก่ แบบ ก และ แบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบั
ที่ 5) พ.ศ. 2550 หนงัสือมอบฉนัทะมี 3 แบบ ดงันี ้
➢ แบบ ก เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่าย ไม่ซบัซ้อน 
➢ แบบ ข เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะอย่างละเอียดชดัเจนตายตวั 
➢ แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  
หากผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้จาก www.amatavn.com ผู้ ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะโดยด าเนินการดงันี ้
1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้
    1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึงเท่านัน้ 

        1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศ 
              ไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก หรือ 

แบบ ข หรือ แบบ ค) 
    2. มอบฉันทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ตามที่

บริษัทระบไุว้ว่าเป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 
   3. ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่าและลงวันที่ที่หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถกูต้องและมี 
       ผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มา 
       ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
   4. ส่งหนงัสือมอบฉันทะคืนมายงับริษัทภายในวนัพุธที่ 31 มีนาคม 2564 หรือก่อนเวลาเร่ิมประชุมอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมง 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาตรวจสอบเอกสารและเพื่อให้ทันเวลาเร่ิมประชุม ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้  และผู้ ถือหุ้นต้องมอบฉันทะ
เท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถมอบฉันทะน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ เว้นแต่เป็น Custodian ซึ่งผู้ ถือหุ้นเป็นผู้
ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

         บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมประชมุ 1 ชัว่โมงคร่ึง หรือ ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
ในวนัพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 ส านกังานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบรีุตดั
ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ตามแผนท่ีที่ได้แนบมา 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

          วาระทั่วไป 
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1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ  Custodian)  

2. ในกรณีการมอบฉนัทะ 

ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้  การลงคะแนนเสียงของ
ผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง ไม่ถือเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่
ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนงัสือรับมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่
เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระเลือกตัง้กรรมการ ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16 ก าหนดดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

       ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากที่ประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

2. ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมูือขึน้ (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลบั) เมื่อประธานที่ประชมุสอบถามความเหน็ 
โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ใน
หนงัสือมอบฉนัทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) และลงคะแนนเสียงบนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงที่บริษัท
แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนน โดยให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ของบตัรยืนยนัการลงคะแนน 

 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี ้
➢ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติที่ประชมุ 
➢ กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไป

ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
1. หากคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 
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2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ือง
นัน้ และประธานท่ีประชมุอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่คราว เว้นแต่
เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุอยา่งน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชมุลงมติให้
ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 
 

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
แต่ละวาระ จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงได้ท าเคร่ืองหมาย
ไว้ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ ก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


