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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
-------------------------- 

 

เขียนท่ี     

 

 

วนัท่ี       เดือน         พ.ศ.         

(1)  ขา้พเจา้                     สญัชาติ                       

อยูบ่า้นเลขท่ี               ถนน              ต าบล/แขวง                       

อ าเภอ/เขต                      จงัหวดั                  รหสัไปรษณีย ์                   

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั                                                                           )ซ่ึง
เป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษทัอินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน)         
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั             เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั                หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 
หุน้บุริมสิทธ์ิ           หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 

(2)  ขอมอบฉันทะให้(ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการ
อิสระของบริษทัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2-4) ประวติัโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดให้เป็นผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) 

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

(2)  นายสมชาติ ลิมปานุภาพ                                                                       อาย ุ  64 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 ุ  64 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 28        
หมู่บา้น                                          ซอย  ลาดพร้าว 106    ถนน   ลาดพร้าว             ต าบล/แขวง    พลบัพลา                         
เขต วงัทองหลาง จงัหวดั   กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์  10300   หรือ 

(4)  นายสมยศ อคัคไพบูลย ์                                                                        อาย ุ  65 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      333/120 
หมู่บา้น  การ์เดน้ซิต้ีลากนู             ซอย  -                          ถนน   ประชาช่ืน           ต าบล/แขวง    ทุ่งสองหอ้ง                         
เขต หลกัส่ี จงัหวดั   กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์  10210   หรือ 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน การประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี   11  ในวนัท่ี  25  เมษายน 2559   เวลา   14.00  น. ณ ห้องประชุม 4 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
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         มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  หุน้สามญั               หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                               เสียง 
  หุน้บุริมสิทธ์ิ           หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                              เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                     เสียง 
 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 
         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2558 

       (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะรับทราบแทนขา้พเจา้ 

 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ ส าหรับระยะเวลา 
บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  

วาระท่ี 4   พิจารณาการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2558 

         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
        (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 

วาระท่ี 6    พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ส าหรับปี 2559 
         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
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 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2559 

         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

  

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ ผูม้อบฉนัทะ 
(        ) 

 

ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(        ) 

 

ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(        ) 

 

ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(        ) 

 

 

หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 

2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
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3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้น

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
  
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี ท่ี  11 ในวนัท่ี  25  เมษายน 2559   เวลา   14:00  น. ณ หอ้งประชุม 4 
ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

  วาระท่ี____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี____   เร่ือง ___________________________________________________________ 

 

       ช่ือกรรมการ________________________________ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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       ช่ือกรรมการ________________________________ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

       ช่ือกรรมการ________________________________ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

       ช่ือกรรมการ________________________________ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

       ช่ือกรรมการ________________________________ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
 
 


