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ค าช้ีแจ้งวธีิการมอบฉันทะ เงื่อนไขการลงทะเบียน  
การออกเสียงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง 

ในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีคร้ังที ่1/2559 บริษัท อนิเตอร์ไฮค์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะ
เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแกผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
จดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นบริษทั อินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึง
ต่อไปจะเรียกวา่ “บริษทั”) จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทน
ของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ถือปฏิบติัต่อไป 
 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ซ่ึงเป็น
แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดและชดัเจนมายงัผูถื้อหุน้ เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
ไดด้ว้ยตนเอง สามารถพิจารณาไดว้า่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทั รายใดรายหน่ึงตามท่ี
บริษทัไดเ้สนอช่ือไวซ่ึ้งมีรายละเอียดขอ้มูลของกรรมการท่ีบริษทัเสนอช่ือให้ผูถื้อหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสาร
แนบ โดยผูถื้อหุ้นอาจระบุช่ือผูรั้บมอบฉันทะไดม้ากกวา่ 1 ราย เพ่ือความคล่องตวักรณีผูรั้บมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่
สามารถเขา้ประชุมไดผู้รั้บมอบฉันทะรายอ่ืนก็สามารถเขา้ประชุมแทนได ้แต่ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิเขา้ประชุมและออก
เสียงไดเ้พียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนได ้นอกจากน้ี ใน
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือไม่ออกเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง
เท่านัน่ 
 ทั้งน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ซ่ึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซบัซ้อนและ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซ่ึงเป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประทศและแต่งตั้งใหค้สั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจสามารถพิมพข์อ้มูลไดจ้ากเวบ็ไซค์
ของบริษทั www.interhides.com 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นตน้
ไป ของวนัจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 4 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ตั้ งอยู่เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี 
 
หลกัฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

1. กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย 
1.1 กรณีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง: 
- หนงัสือท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 

http://www.interhides.com/
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- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายช่ือและนามสกลุของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอาย ุ
เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนช่ือ
หรือช่ือสกลุใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ: 
- หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
- ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้น ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุ้นไดล้งลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 

2. กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1 กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง: 
- หนงัสือท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้ 1 
- หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล
ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ: 
- หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทั ไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงได้

กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บ
มอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทน
นิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้ 1 
- ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหผู้แ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบัขอ้ 1 ท่ีลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะ ซ่ึงผูแ้ทนนิติบุคคลไดล้งมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3. กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทีม่ไิด้มสัีญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ใหเ้ตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล โดยเอกสาร
แสดงตนใหใ้ชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) 
- ส าเนาหนังสือเดินทางของผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนนิติบุคคล หรือผูรั้บมอบฉันทะ (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน่ตั้งอยู ่ซ่ึงลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผูแ้ทนนิติบุคคล โดยจะตอ้งมีรายละเอียดช่ือนิติบุคคลผูมี้อ านาจลงลายมือ
ช่ือผกูพนันิติบุคคล และเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมถึงท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

- เอกสารท่ีตน้ฉบบัมิไดเ้ป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ยและให้ผูถื้อ
หุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 
- เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 
- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
- หนงัสือยนืยนัวา่คสัโตเดียนผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม 
ผูจ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสาร
ค าสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ มาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 
บิดา – มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม
แทน โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมอืนไร้ความสามารถ 
ผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมี
เอกสารค าสัง่ศาล แต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ มาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในท่ีประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน 
2. ผูถื้อหุน้เฉพาะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้ าเคร่ืองหมายลงท่ีช่องไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียงในบตัรลงคะแนน และประธานฯจะใหเ้จา้หนา้ท่ีน าบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ไปตรวจนบัคะแนนเสียง 
และประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหเ้จา้หนา้ท่ี จะถือวา่มีมติ
เห็นดว้ยตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชุม 

 
กตกิาการนับคะแนนเสียง 

1. ให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และให้ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ถา้คะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธาน มีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ 

2. บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง 
3. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียง

ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง แลว้น าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและผูถื้อหุ้นท่ี
มอบฉันทะท่ีบริษทัไดบ้นัทึกไวล่้วงหน้า ยกเวน้ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ท่ีเจา้หนา้ท่ีบริษทัจะเก็บทุกบตัรลงคะแนน 

4. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะออกจากหอ้งประชุมโดยออกเสียงคะแนนไวล่้วงหนา้ โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ี เวน้
แต่ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

5. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่ละ
วาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 

 


