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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 

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

 

เขียนที่          

 

วนัที ่      เดือน         พ.ศ.         
(1)  ขา้พเจา้                     สัญชาติ                       

อยูบ่า้นเลขที่               ถนน              ต าบล/แขวง                       

อ าเภอ/เขต                      จงัหวดั                  รหสัไปรษณีย ์                   

(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั         อินเตอร์ไฮด ์       จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั             เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั                หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 
หุน้บุริมสิทธ์ิ           หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้

(1)                                                                                                          อาย ุ       ปี อยูบ่า้นเลขที่         
หมู่บา้น                                          ซอย                        ถนน                         ต  าบล/แขวง                                  
เขต        จงัหวดั         รหสัไปรษณีย ์          หรือ 

(2)  นายสมชาติ ลิมปานุภาพ                                                                       อาย ุ  67 ปี อยูบ่า้นเลขที่   1124/259 
หมู่บา้น   สุดที่รัก                          ซอย  พหลโยธิน 32    ถนน                          ต  าบล/แขวง    จนัทรเกษม                         
เขต  จตุจกัร จงัหวดั   กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์  10900   หรือ 

(3)  นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์                                                                   อาย ุ  67 ปี อยูบ่า้นเลขที่ 28        
หมู่บา้น                                          ซอย  ลาดพร้าว 106    ถนน   ลาดพร้าว             ต  าบล/แขวง    พลบัพลา                         
เขต วงัทองหลาง จงัหวดั   กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์  10300   หรือ 

(4)  นายสมยศ อคัคไพบูลย ์                                                                        อาย ุ  68 ปี อยูบ่า้นเลขที่      333/120 
หมู่บา้น  การ์เดน้ซิต้ีลากูน             ซอย  -                          ถนน   ประชาช่ืน           ต  าบล/แขวง    ทุ่งสองหอ้ง                         
เขต หลกัส่ี จงัหวดั   กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์  10210   หรือ 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน การประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 14 ในวนัพุธที่  24 เมษายน 2562   เวลา   14:00  น. ณ ห้องประชุมเพทาย เพชรชมพู โรงแรม ดิ เอม
เมอรัลด ์ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กทม. 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

วำระที่ 1    พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 13 เม่ือวันที่ 24 เมษำยน 2561 
         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 6 
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วำระที่ 2   รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปี 2561 
       (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะรับทราบแทนขา้พเจา้ 
วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบดุลและงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 และก ำไรสะสม และกำร

จ่ำยเงินปันผล 
        (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วำระที่ 5     พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

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

วำระที่ 6   พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 
         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วำระที่ 7  พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบบัญชีประจ ำปี 2562 
         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วำระที่ 8  พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯและแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. 

(วัตถุประสงค์) 
         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
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 (6)  ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นสมควร 
 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีที่ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจ้า
ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 

 

 

ลงช่ือ ผูม้อบฉันทะ 
(        ) 
 

 

 

ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉันทะ 
(        ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมำยเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
  

 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 14 ในวนัพุธท่ี  24 เมษายน 2562   เวลา   14:00  น. ณ หอ้งประชุมเพทาย 
เพชรชมพู โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กทม. 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานที่อื่นดว้ย 
 

  วาระที่____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระที่____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระที่____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระที่____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระที่____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 


