
สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบั 5  
เอกสารและหลักฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบ
ฉันทะ  การลงทะเบยีน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ท่ียงัไมห่มดอาย ุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวั
ข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ ( แบบใดแบบหน่ึง ) ซึง่ได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะแล้ว 
สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1  

นิตบุิคคล 
. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบับคุคลธรรมดาในข้อท่ี 1 
สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะ
สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล  

 (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทํา    
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
 สําเนาเอกสารซึ่งสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรอง   
สําเนาถกูต้อง 
แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ  

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น 
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบันิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2    
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ต้อง
สง่หลกัฐานตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
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)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ ดําเนินการ 
 ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  
ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 
และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 

. วธีิการมอบฉันทะ 
บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ 2 แบบ ได้แก่ แบบ ก และ แบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ืองกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ 
(ฉบบัท่ี ) พ.ศ. 20 หนงัสือมอบฉนัทะมี 3 แบบ ดงันี ้
 แบบ ก เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่าย ไมซ่บัซ้อน 
 แบบ ข เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะอยา่งละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้น  
หากผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้จาก www.amata.com ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะโดยดําเนินการดงันี ้
1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ ดงันี ้
    1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

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

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

บริษัทระบไุว้วา่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 
   3. ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆา่และลงวนัท่ีท่ีหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้องและมี 
       ผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมา 
       ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายงับริษัทภายในวนัจนัทร์ท่ี 17 เมษายน 260 หรือก่อนเวลาเร่ิมประชุมอย่างน้อยคร่ึง
ชัว่โมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทมีเวลาตรวจสอบเอกสารและเพ่ือให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นต้อง
มอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่ไมส่ามารถมอบฉนัทะน้อยกวา่จํานวนท่ีตนถืออยู ่เว้นแตเ่ป็น Custodian ซึง่
ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

 

. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมประชมุ 1 ชัว่โมงคร่ึง หรือ ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
ในวนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 260 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน
พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ตามแผนท่ีท่ีได้แนบมา 
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4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

         วาระทั่วไป 
. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมืูอ โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้น

หรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ไมส่ามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ  Custodian)  

. ในกรณีการมอบฉนัทะ 
 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน
เสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้อง ไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุ
ไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในหนงัสือรับมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเหน็สมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 
สําหรับวาระเลือกตัง้กรรมการ ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 1 กําหนดดงันี ้

. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงแก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี
จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนั
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

วธีิปฏบัิตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง 
. ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมืูอขึน้ (เว้นแตก่รณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั) เม่ือประธานท่ีประชมุสอบถามความเห็น 

โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความเหน็เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีใน
หนงัสือมอบฉนัทะกําหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) และลงคะแนนเสียงบนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงท่ีบริษัท
แจกให้เม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ของบตัรยืนยนัการลงคะแนน 
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มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี ้
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงเป็นมติท่ีประชมุ 
 กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระดงักลา่ว 
. หากคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด 
. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และ

ประธานท่ีประชมุอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราว เว้นแต่เป็นการออกเสียง
ลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เม่ือมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุอยา่งน้อย  คนร้องขอ และท่ีประชมุลงมติให้ลงคะแนน
ลบั โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
แตล่ะวาระ จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงได้ทําเคร่ืองหมาย
ไว้ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระ ก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
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