
19 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที�กาํหนดรายการต่าง ๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอยีดชัดเจนตายตวั) 

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

เขียนที�          
 
วนัที�       เดือน         พ.ศ.         

(�)  ขา้พเจา้                     สญัชาติ                       
อยูบ่า้นเลขที�               ถนน              ตาํบล/แขวง                       
อาํเภอ/เขต                      จงัหวดั                  รหสัไปรษณีย ์                   
 

(0)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั         อินเตอร์ไฮด ์       จาํกดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จาํนวนทั8งสิ8นรวม         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั             เสียง ดงันี8 

หุน้สามญั                หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ<            หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 
 

(=)  ขอมอบฉนัทะให ้        อาย ุ       ปี  อยูบ่า้นเลขที�         
ถนน         ตาํบล/แขวง         อาํเภอ/เขต          
จงัหวดั         รหสัไปรษณีย ์         
หรือ มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ�งตามรายชื�อดงันี8  (เอกสารแนบ  8) 
 
  นายพรรณพ  ชะระไสย ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

  นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  นายวบูิลย ์ สิทธาพร  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปีครั8 งที�   7  ในวนัที�  24  เมษายน 2555   เวลา   �5.FF  น. ณ หอ้ง Meeting Room 3 ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติ<  
60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 
 (T)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั8 งนี8ดงันี8 

 วาระที� �  เรื�องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั8 งที� 6 เมื�อวนัที� 7 เมษายน 2554 
         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

ปิดอากรแสตมป์ 
จาํนวน 0F บาท 



 

20 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

 วาระที� 0  เรื�องรับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2554 

       (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
      (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที� =   เรื�องพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนแบบเบด็เสร็จสาํหรับรอบบญัชี
สิ8นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  

 วาระที� T   เรื�องพิจารณาการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สาํหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2554 

         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที� 5  พิจารณาอนุมติัใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ T ให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที� 6  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระที� 7  พิจารณาเลือกตั8งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
        (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 
 การแต่งตั8งกรรมการทั8งชุด 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 การแต่งตั8งกรรมการเป็นรายบุคคล 

       ชื�อกรรมการ นางวลัลภา ทวนนวรัตน ์
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       ชื�อกรรมการ  นายอวยชยั มติธนวรุิฬห์ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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       ชื�อกรรมการ  นายวบูิลย ์สิทธาพร 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระที� 8    เรื�องพิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษทัฯ สาํหรับปี 2555 
         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  

 วาระที�  9   เรื�องพิจารณาแต่งตั8งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2555 
         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  

 วาระที� 10   เรื�อง พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 
         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
 
  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั8นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 
 ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน
กรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ข
เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามที�เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั8น เวน้แตก่รณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 
 
 

ลงชื�อ ผูม้อบฉนัทะ 
(        ) 
 
 
 

ลงชื�อ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(        ) 
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หมายเหตุ 
�. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
0. วาระเลือกตั8งกรรมการสามารถเลือกตั8งกรรมการทั8งชุด หรือเลือกตั8งกรรมการเป็นรายบุคคล 
=. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) 
  

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั8 งที� 7 ในวนัที� 24 เมษายน 2555 เวลา 15.00 นาฬิกา น. ณ หอ้ง Meeting 
Room 3 ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติ<  60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา 
และสถานที�อื�นดว้ย 
 

  วาระที�____   เรื�อง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระที�____   เรื�อง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระที�____   เรื�อง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระที�____   เรื�อง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระที�____   เรื�อง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี8 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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  วาระที�____   เรื�อง ___________________________________________________________ 

 
       ชื�อกรรมการ________________________________ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
       ชื�อกรรมการ________________________________ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
       ชื�อกรรมการ________________________________ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
       ชื�อกรรมการ________________________________ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
       ชื�อกรรมการ________________________________ 
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