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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่13 
 

   หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  

  (แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ  
 และแตง่ต ัง้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ )  

   

 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้............................................. 
เขยีนที.่................................................................... 

           วนัที.่..........เดอืน..................................พ.ศ. ......................... 
 

(1) ขา้พเจา้...................................................................สญัชาต.ิ................................................................  
ส านักงานตัง้อยูเ่ลขที.่..........................ถนน.............................................ต าบลแขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................................  
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั สมารท์คอนกรตี จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้ จ านวนทัง้ส ิน้ รวม...........................................หุน้   
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................................เสยีง ดงันี ้หุน้.........................................................หุน้ 
ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสยีง  
 

(2) ขอมอบฉันทะให ้  นาย / นาง / นางสาว..................................................................อายุ...........................ปี  
อยูบ่า้นเลขที.่................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์............................................. 
 

หรอื  กรรมการอสิระของบรษัิทฯ  
      นายสมชาย เลศิศกัดิว์มิาน  – กรรมการอสิระ  -  ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้- 333 หมูบ่า้น สวีลรีงัสติ 2 
     ซอย 63  ถนนรังสติ – นครนายก ต. ประชาธปัิตย ์ อ. ธญับุร ีจ. ปทุมธานี 12130                                                                                                    

 
หมายเหตุ : กรรมการอสิระทีบ่รษัิท แตง่ตัง้ใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะ “ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษ” ในวาระทีเ่สนอในการประชมุ 
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563                 
ในวนัพฤหสับดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ เลขที่ 11 หมู่ท ี่ 9                                  
ถนนบา้นบงึ-แกลง ต าบลหนองอริุณ อ าเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบุร ี20220 (โรงงานบา้นบงึ) หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวัน 
เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย  
 

(3) ขา้พเจา้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้ 
( ) มอบฉันทะตาม จ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้ 
( ) มอบฉันทะบางสว่น คอื  
หุน้....................................หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้.........................................เสยีง  
 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

 
 

 
 
 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 



55 
 

 

วาระที ่1: เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ราบ 
ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ 
 
 วาระที ่2 พจิารณา รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1 / 2562 

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
    เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

  วาระที ่3  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทั ส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2562 รายงานประจ าปี 2562                  
  และนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชนั ประจ าปี 2563 
   ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ 
 

 วาระที ่4  พจิารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 ส ิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตั ิการจดัสรรก าไรสทุธเิป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2562 
ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่6  พจิารณาอนุมตั ิงดการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2562 จากผลการด าเนนิงานปี 2562  
 และรบัทราบการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลคร ัง้ที ่1/2563 โดยจา่ยจากก าไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่7  พจิารณาอนุมตั ิการแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

  วาระที ่8  พจิารณาอนุมตั ิแตง่ต ัง้กรรมการ ประจ าปี 2563 แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   การแตง่ตัง้เป็นกรรมการรายบุคคล 
  (8.1) นางธดิา ธรรมสาโรช 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
  (8.2) นายสรุพล เตมิอรยิบุตร 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
 (อา้งถงึขอ้บังคบั ของ บมจ.สมารท์คอนกรตี ขอ้ 34 บรษัิทก าหนดใหอ้อกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการ โดยใหหุ้น้ 1 (หนึง่)  
หุน้ มเีสยีง  1 (เสยีง) 

วาระที ่9  พจิารณาอนุมตั ิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

 วาระที ่10 พจิารณา เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
  ไมม่กีารลงคะแนนในวาระนี้ 
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   (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ และไมถ่อืเป็น                             
  การลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้  
 (6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที ่
   ทีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
   หรอื เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามเห็นสมควร 
 
กิจการใดที่ผู ร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีที่ผู ร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข า้พเจา้ระบุ                            
ในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

ลงชือ่......................................................................ผูม้อบฉันทะ 
(........................................................)  
 

 
ลงชือ่......................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ  

(........................................................)  
 
หมายเหต ุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหคัสโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้  
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื  

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน  
(2) หนังสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian)  


