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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตำยตัว) 

-------------------------- 
 

เขียนท่ี          

 

วนัท่ี       เดือน         พ.ศ.         
(1)  ขา้พเจา้                     สัญชาติ                       

อยูบ่า้นเลขท่ี               ถนน              ต าบล/แขวง                       

อ าเภอ/เขต                      จงัหวดั                  รหสัไปรษณีย ์                   

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั         อินเตอร์ไฮด ์       จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั             เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั                หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 
หุ้นบุริมสิทธ์ิ           หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)                                                                                                          อาย ุ       ปี อยูบ่า้นเลขท่ี         

หมู่บา้น                                          ซอย                        ถนน                         ต าบล/แขวง                                  
เขต        จงัหวดั         รหสัไปรษณีย ์          หรือ 

(2)  นายสมชาติ ลิมปานุภาพ                                                                       อาย ุ  70  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี   1124/259 
หมู่บา้น   สุดท่ีรัก                          ซอย  พหลโยธิน 32    ถนน                          ต าบล/แขวง    จนัทรเกษม                         
เขต  จตจุกัร จงัหวดั   กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์  10900   หรือ 

(3)  นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์                                                                   อาย ุ  70  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 28        
หมู่บา้น                                          ซอย  ลาดพร้าว 106    ถนน   ลาดพร้าว             ต าบล/แขวง    พลบัพลา                         
เขต วงัทองหลาง จงัหวดั   กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์  10300   หรือ 

(4)  นายสมยศ อคัคไพบูลย ์                                                                        อาย ุ  71  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      333/120 
หมู่บา้น  การ์เดน้ซิต้ีลากูน             ซอย  9                          ถนน   ประชาช่ืน  10         ต าบล/แขวง    ทุ่งสองห้อง                         
เขต หลกัส่ี จงัหวดั   กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์  10210   หรือ 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน การประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 17 วนัพฤหัสท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.ณ ห้องประชุม SILK 1 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา เลขท่ี  88  ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

วำระที ่1    พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 16 เม่ือวันที่ 20 เมษำยน 2564 
         (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) 
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วำระท่ี 2   รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนประจ ำปี 2564 
       (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะรับทราบแทนขา้พเจา้ 
 

วำระที่ 3  พจิำรณำอนุมัติงบดุลและงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
         (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมัติไม่จัดสรรก ำไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 

        (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

                   วำระท่ี 5   พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
         (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
       ช่ือกรรมการ  นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       ช่ือกรรมการ  นายสมชาติ ลิมปานุภาพ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระท่ี 6   พจิำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
         (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วำระท่ี 7  พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบบัญชีประจ ำปี 2565 
         (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 



37 
 

 

 (6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมี การแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นสมควร 
 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 

 

 

ลงช่ือ ผูม้อบฉนัทะ 
(        ) 
 

 

 

ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(        ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมำยเหตุ 

1. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

3. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ กรรมการอิสระมีส่วนไดเ้สียในวาระเลือกตั้งกรรมการ เพราะเป็นผูท่ี้จะตอ้งถูกเลือกกลบัเขา้มาเป็นกรรมการ
อีกคร้ังหน่ึง 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 17 วนัพฤหสัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.ณ ห้องประชุม SILK 1 
ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เลขท่ี  88  ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

  วาระท่ี____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 


