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เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
Shareholders Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

(2)

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บา้ นเลขที่
Address
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
Being a shareholder of Bangkok Chain Hospital Public Company Limited (“The Company”)

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality

a
a

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

holding shares at the total amount of

shares and have the right to vote equal to

votes as follows:

 หุน้ สามัญ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

shares and have the right to vote equal to

votes

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

shares and have the right to vote equal to

votes

ordinary share

 หุน้ บุรมิ สิทธิ

preferred share

(3)

เดือน
Month

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชือ่ ศ.(พิเศษ) พิภพ วีระพงษ์
อายุ
59
ปี อยู่บา้ นเลขที่
44
Name Professor Piphob Veraphong
age
59
years, residing at 44
ถนน
แจ้งวัฒนะ
ตาบล/แขวง
ปากเกร็ด
อาเภอ/เขต ปากเกร็ด
Road
Chaengwattana
Tambol/Sub district Pakkred Amphur/district Pakkred
จังหวัด
นนทบุร ี
รหัสไปรษณีย์
11120
หรือ
Province
Nonthaburi
Postal Code 11120
or
2. ชือ่ คุณศิรพิ งษ์ สมบัตศิ ริ ิ
อายุ
65
ปี อยู่บา้ นเลขที่
44
Name Mr.Siripong Sombutsiri
age
65
years, residing at 44
ถนน
แจ้งวัฒนะ
ตาบล/แขวง
ปากเกร็ด
อาเภอ/เขต ปากเกร็ด
Road
Chaengwattana
Tambol/Sub district Pakkred Amphur/district Pakkred
จังหวัด
นนทบุร ี
รหัสไปรษณีย์
11120
หรือ
Province
Nonthaburi
Postal Code 11120
or
3. ชือ่
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
Name
age
years, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการป ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
2563 ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม the World Sky Hall ชัน้ 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เลขที่ 44 หมู่ท่ี 4 อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุร ี หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไป ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
for the year 2020 held on Tuesday 23 June 2020, from 10.00 a.m. at the World Sky Hall meeting room 22nd floor, World Medical Hospital,
44 Moo 4 Pakkred, Nonthaburi, or on the date at time and place as may be postponed or changed.
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กิจการใดที่ผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชือ่ /Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
(

)

ลงชือ่ /Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

ลงชือ่ /Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

ลงชือ่ /Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

หมายเหตุ / Remarks
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be
divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.
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