
  
 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ ค 

 

    เขียนท่ี       

    วนัท่ี     เดือน     พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้        สญัชาติ    อยูบ่า้นเลขท่ี    

ถนน     ต าบล/แขวง           อ  าเภอ/เขต                       

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) 

ใหก้บั___________________________________________________________________________________  

 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม                                                                                        หุน้ และ

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                          เสียง ดงัน้ี 

 หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้ 1.   อาย ุ  ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี    ซอย    ถนน     แขวง     

เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

 ขอมอบฉนัทะให ้ 2.   อาย ุ  ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี    ซอย    ถนน     แขวง     

เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

 ขอมอบฉนัทะให ้ 3.   อาย ุ  ปี  

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 



  
 

 

อยูบ่า้นเลขท่ี    ซอย    ถนน     แขวง     

เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

คนใดคนหน่ึงเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร 
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนยว์ิจยั (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  มอบฉนัทะบางส่วน คือ  

  หุน้สามญั______________________________________หุน้และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนได ้__________________________________________เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ____________________________________หุน้และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนได ้________________________________________เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด______________________________________________เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี ้ดงันี ้

 วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกจิการในรอบปี 2562 เพือ่ทราบ 

 วาระที่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2562 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     การแต่งตั้งกรรมการตามท่ีเสนอทั้ง 7 ท่าน 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 



  
 

 

4.1   นายศรีภพ   สารสาส   กรรมการ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
4.2  นายประดิษฐ ์ ทีฆกุล กรรมการ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
4.3  นายวีระวงค ์  จิตตมิ์ตรภาพ  กรรมการอสิระ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
4.4  นางนฤมล   นอ้ยอ ่า    กรรมการ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
4.5  นายแพทยจุ์ลเดช   ยศสุนทรากลุ  กรรมการ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
4.6  นายสุภคั   ศิวะรักษ ์   กรรมการอสิระ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
4.7  แพทยห์ญิงปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ กรรมการ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบบัญชี  
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระที่ 7 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 (5) ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ      

            

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่
ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ



  
 

 

พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท า
ไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 
ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                      )  
  

 
 

 

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (                                                      )  

หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้

ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค .ตามแนบ  



  
 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) ในการประชุม

ใหญ่สามญัประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.30 นาฬิกา  ณ หอ้งประชุมสยามมกฎุราชกมุาร 
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนยว์ิจยั  (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 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 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริง
ทุกประการ 

ลงลายมือช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
 (                                                      )  

วนัท่ี   
 

ลงลายมือช่ือ 
 
 

 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  
วนัท่ี   

 


