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(ส่ิงทีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7) 
ค ำช้ีแจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน เอกสำรท่ีต้องน ำมำแสดงในวันประชุม  

กำรออกเสียงคะแนน วิธกีำรนับคะแนนเสียง และขั้นตอนกำรเข้ำประชุม 

  
ค ำช้ีแจ้งวิธีกำรมอบฉันทะ 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะ
เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึ้นแกผู้ถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจด
ทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปจะ
เรียกว่า “บริษทั”) จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพื่อให้ผูถื้อหุ้นถือปฏิบติัต่อไป 

กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้กบับุคคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียง
แทนตนได ้โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะ 3 แบบ ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนด
ไวซ่ึ้งบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะมากบัหนงัสือเชิญประชุม โดยหนงัสือมอบฉนัทะแต่ละแบบ มีลกัษณะดงัน้ี 

- แบบ ก. แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
- แบบ ข. แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
- แบบ ค. แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 
วิธีการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ (นอกจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) ให้เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได ้แต่ตอ้งเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึ ง
เพียงแบบเดียวเท่านั่น โดยบริษทัฯ ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระ 

(2) ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากแลดูแลหุ้น จะ
เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได ้แต่ตอ้งเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียว
เท่านัน่ 

(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(4) ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคห์รือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั
ฯ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6  หากผูถื้อหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯแลว้ 
บริษทัฯ ขอแนะน าให้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. แลว้ระบุการออกเสียงในและระเบียบวาระ และส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงั  

เลขานุการบริษทั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
678 ซอย ที.เจ.ซี ถนนสุขมุวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  
เบอร์โทรศพัท ์02-028-9728-37 ต่อ 8992 
Email: companysecretary@interhides.com 
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และเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษทัภายในไม่น้อยกว่า 3 วนั
ท าการ 

(5) ให้กรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งและชดัเจน และผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะลงช่ือให้หนงัสือมอบฉันทะ และปิด
อากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

(6) ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ณ โต๊ะ
ลงทะเบียนส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะในวนัประชุม 
 

  
กำรลงทะเบียน  

 
 บริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 13:00 น. ของวนัพฤหสับดี
ท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.ณ ห้องประชุม SILK 1 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขท่ี  88  ถนนเทพ
รัตน (กม.1) แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานท่ีประชุมตามรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 9 
 

  
เอกสำรท่ีต้องน ำมำแสดงในวันประชุม 

 
 เน่ืองจากบริษทัฯ จะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ดงันั้นจึงขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุก
ท่านแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารดงัต่อไปน้ีต่อเจา้หนา้ท่ี ณ โต๊ะ ลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม 

1. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 
1.1 กรณีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง: 
- หนงัสือท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฎรูปถ่ายช่ือและนามสกุลของผูถื้อหุ้นและยงัไม่หมดอายุ 

เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนช่ือ
หรือช่ือสกุลให้ยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ: 
- หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและ

ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
- ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้น ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุ้นไดล้งลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 

 

2. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1 กรณีผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง: 
- หนงัสือท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้ 1 
- หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล
ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 
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2.2 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ: 
- หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษทั ไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงได้

กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและผูรั้บ
มอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติ
บุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้ 1 
- ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบัขอ้ 1 ท่ีลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะ ซ่ึงผูแ้ทนนิติบุคคลไดล้งมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

3. กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดำท่ีมิได้มีสัญชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล โดยเอกสาร
แสดงตนให้ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) 
- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนนิติบุคคล หรือผูรั้บมอบฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงลงลายมือ

ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั่นตั้งอยู่ ซ่ึงลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผูแ้ทนนิติบุคคล โดยจะตอ้งมีรายละเอียดช่ือนิติบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนันิติบุคคล และเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมถึงท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

- เอกสารท่ีตน้ฉบบัมิไดเ้ป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ยและให้ผูถื้อหุน้
หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
 

4. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำก
และดูแลหุ้น 
- เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 
- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
- หนงัสือยืนยนัว่าคสัโตเดียนผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม 
ผูจ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสาร
ค าส่ังศาลแต่งตั้งให้เป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ มาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยำว์ 
บิดา - มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุม
แทน โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือผู้เสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
ผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมี
เอกสารค าส่ังศาล แต่งตั้งให้เป็นผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ มาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
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กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนน 
 

1. หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง  
ในแต่ละวาระ 

3. ผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กบัคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก 
และดูแลหุ้นซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารรถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้

4. เจา้หน้าท่ีจะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง (2) ผูรั้บมอบฉนัทะ  
ตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผูรั้บมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีท่ีผู ้
มอบฉันทะไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นสมควร  โดยไม่ไดร้ะบุการลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะ โดยเจา้หนา้ท่ีจะไม่แจกบตัรลงคะแนนให้แก่ 
ผูรั้บมอบฉนัทะในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะไดมี้ค าส่ังระบกุารลงคะแนนเสียงมาในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ และจะบนัทึก
คะแนนเสียงตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะตั้งแต่เวลาท่ีผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ 
และขอให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง        ไม่เห็นด้วย หรือ        งดออกเสียง  ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น 
เพื่อให้เจา้หน้าท่ีด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนับ  โดยในการนับคะแนนเสียง บริษทัฯจะใช้วิธี  
หักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย   ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นด้วย  ขอให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง           เห็นด้วย  ในบัตร
ลงคะแนนและส่งคืนแก่เจา้หน้าท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุม  ทั้งน้ี กรณีท่ีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น กรณีผูล้งคะแนน
ท าเคร่ืองหมายในช่อง           ไม่ชดัเจน  หรือไม่ลงลายมือช่ือก ากบัการแกไ้ข เป็นตน้ 

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีต้องการซักถามในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
กรุณาแจง้ช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

7. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(2) กรณีอื่นๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุม  

จะเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบันั้นก าหนด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดร้ะบุไวเ้ป็นหมายเหตุในแต่ละระเบียบ
วาระในหนงัสือเชิญประชุม ว่ามติในแต่ละวาระจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเท่าใด 

(3) หากคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
(4) ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนั้น 

8. การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระ 

  โดยในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง และจะจดัให้มีท่ี
ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายย่อย ท าหน้าท่ีเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน เพื่อส่งเสริมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
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ขั้นตอนกำรเข้ำประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี คร้ังท่ี 1/2565 

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) 
วันที่ 21 เมษำยน 2565 

Procedures for Attending Annual General Meeting No.1/2022 
Interhides Public Company Limited 

April 21, 2022. 
 

 
 

 
 

                                                     
 

 
                 
 
 
                                                                                                                                              
         
  
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุ้น 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 

Shareholders 
Interhides Public Company Limited 

มาดว้ยตนเอง 
Personally Present 

โต๊ะลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
( เร่ิม 13.00 น. ) 

Desk for registration in person 
(Open at 1.00 p.m.) 

 

แสดงบตัรประจ าตวั 
Present ID cards 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Present by Proxy 

โต๊ะลงทะเบียนผูรั้บมอบฉนัทะ 
( เร่ิม 13.00 น. ) 

Desk for proxy registration 
(Open at 1.00 p.m.) 

 
ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

Examine Proxy 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัร 
ประจ าตวัผูรั้บมอบฉนัทะ 

Present Proxy and ID cards of Proxy 

ลงนามในใบลงทะเบียน 
Sign in registration form 

รับบตัรลงคะแนน 
Receive a ballot 

เขา้ห้องประชุม 
Enter a meeting room 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.) 
Declare meeting convened by Chairman(2.00 p.m.) 

A 
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ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 
Chairman proposes agenda chronologically 

A 

กรณีท่ีมีผู้ต้องกำรคัดค้ำนหรืองดออกเสียงในวำระใดๆให้ยกมือ 
If any one disapprove or abstains vote casting on any agenda, he 

must show his hand. 

เจา้หนา้ท่ีรวบรวมคะแนนเฉพำะผู้ตัดค้ำนหรืองดออกเสียง 
และสรุปผลคะแนน 

Staff will collect the ballots from those Who disapprove or abstain 
vote casting and then work on the result 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 
Chairman will announce total vote result 


