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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
(ใช้เฉพาะ Custodian) 

 

เขียนท่ี      
วนัท่ี     เดือน        พ.ศ.   

 
 1.  ข้าพเจ้า           
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี  ถนน        ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต                จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั       
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สมิตเิวช จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
 

 2.  ขอมอบฉนัทะให้ 
        (1)                          อาย ุ                          ปี       
อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั                       รหสัไปรษณีย์            หรือ 
        (2)                          อาย ุ                          ปี       
อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั                       รหสัไปรษณีย์            หรือ 
        (3)                          อาย ุ                          ปี       
อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั                       รหสัไปรษณีย์              
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการป ระชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี  44 ประจ าปี 2563 ในวันจันทร์ท่ี  3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุมบัญชา ล ่าซ า ชัน้  6 
โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวทิ เลขท่ี 133 สุขมุวทิ 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพงึเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

 3.  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
    หุ้นสามญั       หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 

    หุ้นบริุมสิทธิ       หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสียง 
 
 

 
อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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 4.  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

         วาระที่  1   เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 43 ประจ าปี 2562 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 

           วาระที่  2   เร่ือง  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

          วาระที่  3   เร่ือง  พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2562  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
          วาระที่  4   เร่ือง  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

          วาระที่  5   เร่ือง  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในปี 2563 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอทัง้ชดุ 

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ  ศ.(พิเศษ) ดร. สมชยั  ฤชพุนัธุ์   

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ  นายสมชาต  อินทรทตู   

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ  ดร. สภุคั  ศวิะรักษ์    

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ       

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 

         วาระที่  6   เร่ือง  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง 
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          วาระที่  7   เร่ือง  พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

          วาระที่  8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 5.  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
 6.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 
     ลงช่ือ     ผู้มอบฉนัทะ 
              (     ) 
 
     ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (     ) 
 

หมายเหตุ 
  
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ  

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 


