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ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารทีต้่องน ามาแสดงในวนัประชุม  
การออกเสียงคะแนน วธีิการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการเข้าประชุม 

  
ค าช้ีแจ้งวธีิการมอบฉันทะ 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของ

บริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะ
เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแกผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจด
ทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้บริษทั อินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปจะ
เรียกวา่ “บริษทั”) จึงเห็นควรก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ถือปฏิบติัต่อไป 

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหก้บับุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียง
แทนตนได ้โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะ 3 แบบ ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนด
ไวซ่ึ้งบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะมากบัหนงัสือเชิญประชุม โดยหนงัสือมอบฉนัทะแต่ละแบบ มีลกัษณะดงัน้ี 

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

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
วธีิการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ (นอกจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) ให้เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได ้แต่ตอ้งเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง
เพียงแบบเดียวเท่านั่น โดยบริษทัฯ ขอแนะน าให้ใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระ 

(2) ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียว (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากแลดูแลหุน้ จะ
เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได ้แต่ตอ้งเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียว
เท่านัน่ 

(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(4) ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคห์รือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั
ฯ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7  หากผูถื้อหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯแลว้ 
บริษทัฯ ขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. แลว้ระบุการออกเสียงในและระเบียบวาระ และส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงั  

เลขานุการบริษทั 
บริษทั อินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน) 
678 ซอย ที.เจ.ซี ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  
เบอร์โทรศพัท ์02-323-2754-5 ต่อ 332 
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และเพ่ือความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษทัภายในวนัจนัทร์ท่ี 17 
เมษายน 2560 

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

(6) ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ณ โต๊ะ
ลงทะเบียนส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะในวนัประชุม 
 

  
การลงทะเบียน  

 
 บริษทัฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 13:00 น. ของวนัจนัทร์ท่ี 24  
เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 4 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 ตามแผนท่ีสถานท่ีประชุมตามรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 
 

  
เอกสารทีต้่องน ามาแสดงในวนัประชุม 

 
 เน่ืองจากบริษทัฯ จะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ดงันัน่จึงขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุก
ท่านแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารดงัต่อไปน้ีต่อเจา้หนา้ท่ี ณ โตะ๊ ลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม 

1. กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย 
1.1 กรณีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง: 
- หนงัสือท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายช่ือและนามสกุลของผูถื้อหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุ

เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนช่ือ
หรือช่ือสกลุใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ: 
- หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและ

ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
- ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้น ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุ้นไดล้งลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 

 

2. กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1 กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง: 
- หนงัสือท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้ 1 
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- หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล
ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ: 
- หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษทั ไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงได้

กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและผูรั้บ
มอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติ
บุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้ 1 
- ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบัขอ้ 1 ท่ีลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะ ซ่ึงผูแ้ทนนิติบุคคลไดล้งมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

3. กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทีม่ไิด้มสัีญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล โดยเอกสาร
แสดงตนใหใ้ชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) 
- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนนิติบุคคล หรือผูรั้บมอบฉันทะ (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงลงลายมือ

ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั่นตั้งอยู่ ซ่ึงลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผูแ้ทนนิติบุคคล โดยจะตอ้งมีรายละเอียดช่ือนิติบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนันิติบุคคล และเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมถึงท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

- เอกสารท่ีตน้ฉบบัมิไดเ้ป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ยและใหผู้ถื้อหุน้
หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
 

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 
- เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 
- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
- หนงัสือยนืยนัวา่คสัโตเดียนผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม 
ผูจ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสาร
ค าสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ มาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 
บิดา – มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม
แทน โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 



 

36 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมอืนไร้ความสามารถ 
ผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทักษ์เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมี
เอกสารค าสัง่ศาล แต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ มาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 

  
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนน 

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

ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง 
ในแต่ละวาระ 

3. ผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กบัคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก 
และดูแลหุน้ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารรถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้

4. เจา้หนา้ท่ีจะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง (2) ผูรั้บมอบฉนัทะ  
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผูรั้บมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีท่ีผู ้
มอบฉนัทะไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นสมควร  โดยไม่ไดร้ะบุการลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะ โดยเจา้หนา้ท่ีจะไม่แจกบตัรลงคะแนนใหแ้ก่ 
ผูรั้บมอบฉันทะในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะได้มีค  าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว้ และจะ
บนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาท่ีผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามวา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดอออกเสียงหรือไม่ 
และขอให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง        ไม่เห็นด้วย หรือ        งดออกเสียง  ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือข้ึน 
เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน าไปตรวจนับ  โดยในการนับคะแนนเสียง บริษทัฯจะใชว้ิธี 
หกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็น
คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย   ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นด้วย  ขอให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง           เห็นด้วย  ในบัตร
ลงคะแนนและส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุม  ทั้งน้ี กรณีท่ีจะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น กรณีผูล้งคะแนน
ท าเคร่ืองหมายในช่อง           ไม่ชดัเจน  หรือไม่ลงลายมือช่ือก ากบัการแกไ้ข เป็นตน้ 

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซักถามในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
กรุณาแจง้ช่ือและนามสกลุใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

7. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(2) กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุม 

จะเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบันั้นก าหนด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดร้ะบุไวเ้ป็นหมายเหตุในแต่ละระเบียบ
วาระในหนงัสือเชิญประชุม วา่มติในแต่ละวาระจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเท่าใด 

(3) หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
(4) ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเร่ืองนั้น 
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8. การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานในท่ีประชุมจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระ 

  โดยในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง และจะจดัให้มีท่ี
ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ท าหน้าท่ีเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพ่ือส่งเสริมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 

ขั้นตอนการเข้าประชุม 
 

ผูถื้อหุน้ 
 

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 13.00 น. 
 

  กรณีมาดว้ยตนเอง            กรณีมอบฉนัทะ 
 
               จุดตรวจเอกสาร  
 

โตะ๊ลงทะเบียนส าหรับ       โตะ๊ลงทะเบียนส าหรับ  
ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง             ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  
 
 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน     แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบ      
ฉนัทะ และเอกสารส่วนบุคคล        และเอกสารประกอบ 

 
 

รับบตัรลงคะแนน 
 

  เขา้หอ้งประชุม  
 

          เปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
        ด าเนินการประชุมตามล าดบั 

 วาระการประชุม  
 
เก็บบตัรลงคะแนนจากผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย 
      และงดออกเสียงในแต่ละวาระ 
 

         สรุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชุม 
 
 

 
 


