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เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ  
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนใน 
การประชุมผู้ถือหุ้น

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

 บุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ�าตัวประชาชน บัตรประจ�าตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ

หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

 ส�าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง
 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

 นิติบุคคล

 1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 แสดงเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนติบิคุคลเช่นเดยีวกบับคุคลธรรมดาในข้อที ่1 ส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน

นิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล 
ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 ส�าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองส�าเนาถกูต้องโดยผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) และมข้ีอความ

แสดงให้เหน็ว่าผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอี�านาจ กระท�าการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ ส�าเนาเอกสาร
ซึ่งส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองส�าเนาถูกต้องแสดงเอกสารที่ส่วน
ราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ 

Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
1) หนงัสอืมอบอ�านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้�าเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท�าค�าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค�าแปล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จ�านวน 2 แบบ คือ แบบ ก และ แบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก�าหนดไว้จ�านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

 แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ 
 ดูแลหุ้น 

หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค สามารถ Download แบบ ค ได้จาก www.amata.com ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วย
ตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด�าเนินการดังนี้

 1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ตามสมดุทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ
ดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค)

 2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ตามที่บริษัทระบุ 
   ไว้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 3. ปิดอากรแสตมป์ จ�านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ท่ีหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพ่ือให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตาม 
  กฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อ�านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้น
โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ�านวนหุ้น
ที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ�านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไปใน
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม  
ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320  ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมา

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

 วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท�าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีการมอบฉันทะ

 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับ
มอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลง
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
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 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือรับมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มี 
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ก�าหนด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึ
เลอืกต้ังในครัง้น้ัน ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอื
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1.  ประธานทีป่ระชมุจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถามความเหน็จากทีป่ระชมุว่า
ผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2.  ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยให้ 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือมอบ
ฉนัทะก�าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสยีงได้) และลงคะแนนเสยีงบนบตัรยนืยนัการลงคะแนนเสยีงทีบ่รษิทัได้แจกให้เมือ่ลงทะเบยีน 
เข้าร่วมประชมุ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัเกบ็รวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท�าเครือ่งหมาย   
 ในช่อง  ของบัตรยืนยันการลงคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติที่ประชุม

	กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับนั้นก�าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธาน 
 ที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมช่ัวคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน 
 เพื่อเลือกตั้งกรรมการ

 3. การลงคะแนนลับอาจกระท�าได้เม่ือมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ 
 โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 
 มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ 
จากบตัรยนืยนัการลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงได้ท�าเครือ่งหมายไว้ และจะแจ้งผลการ
นับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม


