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ข้อปฏิบตัิและเอกสารส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้                  
มายงับริษัทภายในวนัที่ 5 เมษายน 2565  เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมลูตามรายชื่อผู้ ถือหุ้นตามข้อมลูปิดสมดุทะเบียน
รายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มี สิทธิเ ข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ ใ ห้บริการจัดประชุมผ่านส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์                                        
จะส่ง Link ส าหรับการเข้าร่วมประชมุและคู่มือการเข้าใช้งานไปยงัอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง  link ล่วงหน้า 
2 วนัท าการก่อนวนัประชมุ  

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

ผู้ ถือหุ้ นที่ ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม                                       
ด้วยวิธีดงัต่อไปนี ้

1. แจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชมุ ด้วยวิธีส่งข้อมลูทางอเีมลหรือไปรษณีย์ 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง 
อีเมล หรือ ไปรษณีย์  

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับ 5)                       
โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียน             
เข้าร่วมประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเข้าร่วมประชมุ E-AGM  
2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ               

บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง  
o กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกลุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแนบหลกัฐานประกอบด้วย 

• กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 
และลงลายมื อผู้ มอบฉันทะและผู้ รั บมอบฉันทะ  และติ ดอากร แสตมป์  20  บาท                                          
พร้อมขีดฆ่าครบถ้วนแล้ว 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้มอบฉันทะ เช่น ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั
ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ                           
และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องของผู้มอบฉนัทะ  

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั
ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ                                
และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องของผู้ รับมอบฉนัทะ 
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เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามบทบญัญัติแห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอความ
กรุณาให้ ผู้ ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะขีดฆ่า ปกปิด หรือกระท าการใด ๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมลู
ศาสนา และหมู่โลหิต ที่ปรากฏในส าเนาเอกสารแสดงตวัตน ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขีดฆ่า ปกปิด 
หรือกระท าการข้างต้นในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ หรือผู้ รับมอบฉันทะไม่ได้มีการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระท า
การนัน้มาแต่แรก 

2.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

• กร ณีผู้ มี อ านาจลงนามแทนนิติ บุคคล  ( ก ร รมการ )  ป ระสงค์ เ ข้ า ร่ วมประชุม ด้ วยตนเอง                                              
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือ                      
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)                        
ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

• กรณีที่มีการมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 
และลงลายมื อผู้ มอบฉันทะและผู้ รั บมอบฉันทะ  และติ ดอากร แสตมป์  20  บาท                                         
พร้อมขีดฆ่าครบถ้วนแล้ว 

o ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือ                
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)                            
ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น 

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามบทบญัญัติแห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอความ
กรุณาให้ ผู้ แทนนิติบุคคล และผู้ รับมอบฉันทะขีดฆ่า ปกปิด หรือกระท าการใด ๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูล
ศาสนา และหมู่โลหิต ที่ปรากฏในส าเนาเอกสารแสดงตวัตน ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขีดฆ่า ปกปิด 
หรือกระท าการข้างต้นในกรณีที่ผู้แทนนิติบคุคลหรือผู้ รับมอบฉันทะไม่ได้มีการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระท าการนัน้
มาแต่แรก 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปล โดยผู้ ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 
(ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

3. ส่ง เอกสารแจ้งความประสงค์ เ ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์ ( ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน                                    
พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจดัส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 
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• ช่องทาง E-Mail : CS@amata.com 

• ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ าก ัด (มหาชน) เลขที ่ 2126                     
อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. เมื่อผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว                      
ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ ให้บริการจดัประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการ
เข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วันท าการ โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM                        
โดยละเอียด กรณีที่ยงัไม่ได้รับ E-Mail ดงักล่าวภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 
4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตัง้ โปรแกรม                              
Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชมุ ซึง่สามารถ download ได้ดงันี ้

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ตาม  การถ่ายทอดสด                           
จะเร่ิมเมื่อถึงเวลาประชมุเท่านัน้  

4. การเข้าสู่ระบบผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องใช้ข้อมลูเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น และเลขที่บตัรประชาชนของผู้ ถือหุ้น 
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5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย                         
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทนัที (ใช้วิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีที่ผู้ เ ข้าร่วมประชุมมี เหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ  E-AGM ท่านสามารถติดต่อ                                
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามเบอร์โทรศพัท์ที่ระบใุน E-Mail จดัส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

 

*** การประชุม E-AGM นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่                       
การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*** 

 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรับผู้ ถือหุ้ นที่ ไม่สามารถเ ข้า ร่วมประชุม แบบ  E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใ ห้                                                   
ผู้ รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ                                       
กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบั 7) โดยระบุผู้ รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่
บริษัทได้ก าหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล : CS@amata.com 

• ทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์                          
ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

หมายเหต ุ: กรณีที่ผู้ ถือหุ้นระบกุารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุ
มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ                        
งดออก เ สียง  เพี ย งอย่ า ง ใดอย่ า งหนึ่ ง เ ท่ านั น้  ไม่ สามารถแบ่ งการออกคะแนนเ สียง เ ป็นบาง ส่วน ไ ด้                                                    
(เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งข้อมลูต่อไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ  
ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง
โ ด ย ผู้ มี อ า น า จ ล ง น า ม แทนนิ ติ บุ ค ค ล ข อ ง  คั ส โ ต เ ดี ย น  ( Custodian) ห รื อ ผู้ รั บ ม อบอ า น า จ                                                    
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

3. หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
4. หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
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5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                
ชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

6. จดัส่งข้อมลู ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล : CS@amata.com 

• ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์                
ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

      วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ  Custodian)  

2. ในกรณีการมอบฉนัทะ 

ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้                                    
การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า                              

การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนงัสือ
รับมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะ                                      

มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระเลือกตัง้กรรมการ ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15 ก าหนดดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ              
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง  
ชีข้าด 
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วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานที่ประชมุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ                
โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

2. เมื่อประธานที่ประชุมหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายสอบถามความเห็น โดยให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะมี
ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือมอบฉันทะก าหนดให้
แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทตรวจนบั
คะแนน 

 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี ้

➢ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติที่ประชมุ 
➢ กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไป

ตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อน
การลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
1. หากคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 
2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 

และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราว เว้นแต่               
เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
แต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ท าเคร่ืองหมายไว้ และ
จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระ ก่อนเสร็จสิน้การประชุม 

 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับ
วาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

• อีเมล : CS@amata.com 

• โทรศพัท์ : 0 2792 0000 ต่อ 157 

• ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานกุารบริษัท บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 2126  
อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
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2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้อง
ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง
ค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ บริษัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี  ้

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้ เข้าร่วมประชมุจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของ
ตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟน
หลงัจากที่สนทนาเสร็จทกุครัง้ (สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชมุที่จดัส่ง
ไปยงัอีเมล์ของผู้ เข้าร่วมประชมุ) 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดงันี  ้

1. เ ร่ืองการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Meeting)                              
ติดต่อฝ่ายเลขานกุารบริษทัเพื่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อ ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เ ร่ืองขัน้ตอนการเ ข้า ร่วมประชุมและการลงคะแนนเ สียง ผ่านส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์ ( E-Meeting)                                   
กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อ  บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด                                
ตามเบอร์โทรศพัท์ที่ระบไุว้ใน E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 
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