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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

บริษัท เอิรธ์ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 

วันที ่21 เมษายน พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ลาํดบัที่  9 

ผู้ถือหุ้น บริษัท  เอิรธ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 

มาดว้ยตนเอง 

โต๊ะลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง (เริ่ม 12.30 น.) 

ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนผูร้บัมอบฉนัทะ (เริ่ม 12.30 น.) 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

 แสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารท่ีถกูตอ้งครบถว้น 

 แสดงสาํเนาบตัรประจาํตวัผูม้อบฉันทะซึ่งรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง ทัง้นีผู้ร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจาํตวั         

ของผูร้บัมอบฉนัทะ ณ จดุลงทะเบียน 

แสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือเอกสาร

แสดงตนท่ีส่วนราชการออกให ้

รบับตัรลงคะแนนเสียง 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดประชุม  
(เวลา 14.00 น) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลาํดบั 

บริษัทฯไดจ้ดัใหมี้ Inspector ซึ่งเป็นที่

ปรกึษากฎหมายเพ่ือทาํหนา้ทีด่แูลและ

ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการ

ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือใหก้ารประชมุผูถ้ือหุน้

เป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบับริษัท กรณีท่ีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ  

ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน  

(สาํหรบัผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้น 

หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชมุ 
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Attachment 9 
 

Procedures for attending of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

Earth Tech Environment Public Company Limited. 

On April 21st,2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Shareholders of Earth Tech Environment Public Company Limited. 

Attending in Person 

Report to registration desk 

(open at 12.30 a.m.) 

        Voting by Proxy 

Registered Desk by proxy at 12.30 a.m. 

Review the proxy 

 Proxy with supporting document 

 Certified copies of grantor ID cards In this regard,  

the proxy please show the proxy's identification  

card at the registration point. 

Showing ID Card and others issued by 

competent authorities duly certified by 

such director 

 

Accept the ballot 

Attend the meeting 

The meeting will be opened 

by the chairman at 2.00 p.m. 

The agenda will be proposed by the chairman item by item 

An inspector (an external lawyer will 

be present to observe the voting 

procedures in order to ensure they 

are transparent and in compliance 

with the Company’s articles of 

association and all related laws and 

regulations.) Shareholders who would like to vote against or 

Abstain from voting on any item on the agenda should 

raise their hands and express their intention 

The ballot will be collected by the Company’s 

officers from the shareholders mentioned above 

The result of the vote will be announced to the meeting by the chairman 


