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ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

(แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

เขียนท่ี ..................................................................................... 

                  วนัท่ี .................... เดือน ........................... พ.ศ. ....................... 

 (1) ขา้พเจา้ ............................................................................................................................................................. 

สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี ............................... ถนน .................................................. ตาํบล/แขวง .................................................. 

อาํเภอ/เขต ..................................... จงัหวดั ....................................................... รหสัไปรษณีย ์............................................... 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ......................................................................................... 

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ                   บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกัด (มหาชน)........................... 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม ...................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................... เสียง ดงันี ้      

 หุน้สามญั ................................................ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................... เสียง   

 หุน้บรุิมสิทธิ ............................................ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................... เสียง    

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

               (1) ............................................................................................................. อาย ุ.................................. ปี 

 อยู่บา้นเลขท่ี .................................. ถนน .......................................................... ตาํบล/แขวง ................................................. 

อาํเภอ/เขต ..................................... จงัหวดั ....................................................... รหสัไปรษณีย ์....................................... หรือ 

               (2)            รศ. ดร. ธนวรรธน ์      พลวิชยั                                                        อาย ุ.............56................. ปี 

 อยู่บา้นเลขท่ี          442                    ถนน                   บางแวก                             ตาํบล/แขวง               บางแวก......................                      

อาํเภอ/เขต            ภาษีเจริญ           จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร                     รหสัไปรษณีย ์              10160                หรือ               

               (3)            นางสาวทิวาพร         กณัฑาสวุรรณ                                              อาย ุ..............52................. ปี 

 อยู่บา้นเลขท่ี          442                    ถนน                   บางแวก                             ตาํบล/แขวง               บางแวก......................                      

อาํเภอ/เขต            ภาษีเจริญ           จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร                     รหสัไปรษณีย ์              10160                หรือ 

               (4)            นาย วโรกาส             ตาปสนนัทน ์                                               อาย ุ..............45................. ปี 

 อยู่บา้นเลขท่ี          442                    ถนน                   บางแวก                             ตาํบล/แขวง               บางแวก......................                      

อาํเภอ/เขต            ภาษีเจริญ           จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร                     รหสัไปรษณีย ์              10160                 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจาํปี 2565 ในวันเสาร ์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ป่ินเกล้า) ห้อง

ป่ินเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบํารุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 

เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 (3) ขา้พเจา้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 12 
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           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 

            สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นคร้ัง 

             แรก (IPO) 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบร่ิง (IMH BEARING Hospital) จาํนวนไม่ตํ่ากว่า  

            600 เตียง 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2565 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

  

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

             การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

                        เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง 

             การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

             6.1 ช่ือกรรมการ         รศ. ดร. ธนวรรธน ์ พลวิชยั  

                        เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง  
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            6.2 ช่ือกรรมการ         ดร. สิทธิวตัน ์ กาํกดัวงษ์  

                        เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง 

   

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2565 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

 

วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

 (4) การลงคะแนนเสียงของผู้ร ับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

 (5) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือยว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

 

                                                                                      ลงช่ือ ............................................................................ ผูม้อบฉนัทะ 

                                                                        (......................................................................) 

                                                                                      ลงช่ือ ....................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ                                                                                                                                       

                                                                        (......................................................................) 

 

หมายเหต ุ   1.  ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

                     ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

   2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   3. ในกรณีทีมี่วาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไว้ในข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมใน 

       ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ     บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 ในวันเสาร ์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว 

(ป่ินเกล้า) ห้องป่ินเกล้า ชั้น 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบาํรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  หรือท่ีจะพึงเลื่อน

ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

 วาระท่ี ............................... เรือ่ง ............................................................................................................................ 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย ................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ..................... เสียง          งดออกเสียง …..……… เสียง 

  

 วาระท่ี ............................... เรือ่ง ............................................................................................................................ 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย ................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ..................... เสียง          งดออกเสียง …..……… เสียง 

  

  

 วาระท่ี ............................... เรือ่ง ............................................................................................................................ 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย ................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ..................... เสียง          งดออกเสียง …..……… เสียง 

   

 วาระท่ี ............................... เรือ่ง ............................................................................................................................ 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย ................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ..................... เสียง          งดออกเสียง …..……… เสียง 

   

วาระท่ี ............................... เรือ่ง ............................................................................................................................ 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย ................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ..................... เสียง          งดออกเสียง …..……… เสียง 
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วาระท่ี ............................... เรือ่ง ............................................................................................................................ 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  ช่ือกรรมการ ............................................................................................................................................. 

           เห็นดว้ย ................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ..................... เสียง          งดออกเสียง …..……… เสียง 

  

  

 วาระท่ี ............................... เรือ่ง ............................................................................................................................ 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย ................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ..................... เสียง          งดออกเสียง …..……… เสียง 

   

 

วาระท่ี ............................... เรือ่ง ............................................................................................................................ 

         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย ................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ..................... เสียง          งดออกเสียง …..……… เสียง 

 


