
 

 

 

   

หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

         Proxy (Form B) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  

     Shareholders’ Registration No.                                   เขียนท ี  
                             Written at 

 

 วนัที     เดอืน   พ.ศ.   
 Date Month Year 

 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ  
 I/We Nationality  

 อยูบ้่านเลขที                                 

 Address              
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

Being a shareholder of Bangkok Chain Hospital Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทงัสินรวม หุ้น และลงคะแนนเสยีงได้เท่ากบั เสยีง ดงันี 
holding shares at the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows: 

 หุ้นสามญั หุ้น ลงคะแนนเสยีงได้เทา่กบั              เสียง  

 ordinary share shares and have the right to vote equal to   votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ลงคะแนนเสยีงได้เทา่กบั         เสียง 

 preferred share shares and have the right to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint  

1. ชือ      นายศิริพงษ์ สมบติัศิริ                  อาย ุ     67      ปี อยู่บ้านเลขท ี     44       

Name Mr. Siripong Sombutsiri  age      67       years, residing at 44 
ถนน           แจ้งวฒันะ ตําบล/แขวง           ปากเกร็ด  อําเภอ/เขต           ปากเกร็ด  

Road         Chaengwattana Tambol/Sub district Pakkret Amphur/District Pakkret 

จงัหวดั           นนทบุรี รหสัไปรษณีย์  11120        หรือ 
Province        Nonthaburi Postal Code 11120  or 

2. ชือ      ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง อาย ุ     78      ปี อยู่บ้านเลขท ี     44       

Name Mr. Virach Aphimeteetamrong, Ph.D. age       78      years, residing at 44 
ถนน           แจ้งวฒันะ ตําบล/แขวง           ปากเกร็ด  อําเภอ/เขต           ปากเกร็ด  

Road         Chaengwattana Tambol/Sub district Pakkret Amphur/District Pakkret 

จงัหวดั           นนทบุรี รหสัไปรษณีย์  11120        หรือ 
Province        Nonthaburi Postal Code 11120  or 

3. ชือ                         อาย ุ             ปี อยู่บ้านเลขที             

Name age               years, residing at   
ถนน            ตําบล/แขวง             อําเภอ/เขต             

Road          Tambol/Sub district  Amphur/District   

จงัหวดั            รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province         Postal Code    or 

คนหนงึคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้ นประจําปี 2565 ใน

วนัองัคารท ี26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือทีจะพึงเลอืนไป ในวนั เวลา และสถานทีอนื 
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 2022 held on Tuesday 26 April 2022, from 10.30 a.m. via Electronic Meeting (E-Meeting), or on the date at 

time and place as may be postponed or changed. 
 

 

 
ผู้ทมีาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

For whom attend the meeting in person, please bring this proxy to registration staff on the meeting date. 

สงิทส่ีงมาด้วยลําดบัท ี3 

หน้าที 1 ของจาํนวน 7 หน้า 

Page 1 of 7 Pages 

  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix 20 Baht duty stamp) 



 

10 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะและลงคะแนนเสยีงแทนข้าพเจ้าในการประชมุครังนี ดงันี 

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:  

 

วาระท ี1 รับทราบผลการดาํเนนิงานของบริษัท ประจาํปี 2564 

Agenda No. 1 To acknowledge the result of the Company’s operations for the year 2021 

 

เนอืงจากวาระนีเป็นวาระแจ้งเพอืทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

As this agenda is for information to shareholders, there will be no voting. 

                   

วาระท ี2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสําหรับปีรอบบัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตแล้ว 

Agenda No. 2 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended 31 December 2021 which 

have been audited by the certified public accountant 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

 

วาระท ี3 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2564 

Agenda No. 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2021 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีง ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 
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วาระท ี4 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตงักรรมการบริษัทแทนกรรมการทีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation 
 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

 การแต่งตงักรรมการทงัชุด 

The appointment of the directors by group  

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 การแต่งตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

 The appointment of the director by individual 

 ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ 

 Asst.Prof.Dr. Somporn Harnphanich, M.D. 

    เหน็ด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 ศ.(พเิศษ) พิภพ วีระพงษ์ 

 Prof. Piphob Veraphong 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 นายวรวีร์ เกียรตินิยมศกัด ิ

 Mr. Voravee Kiatiniyomsak 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 นายภมูิพฒัน์ ฉตัรนรเศรษฐ 

 Mr. Pumipat Chatnoraset 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 

วาระท ี5 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 

Agenda No. 5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีห็นสมควร 

 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

 (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree                   งดออกเสยีง/Abstain 

 

วาระท ี6 พจิารณาและอนุมัตจ่ิายเงินบาํเหน็จกรรมการ 

Agenda No. 6 To consider and approve the directors’ pension 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีห็นสมควร 

 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

 (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

              เห็นด้วย/Agree            ไม่เห็นด้วย/Disagree             งดออกเสียง/Abstain 
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วาระท ี7 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตงัผู้สอบบัญช ีและกาํหนดค่าสอบบัญชปีระจาํปี 2565 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors' remuneration for the year 2022 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

                    

วาระที 8 พจิารณาเรืองอืน ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda No. 8 To consider any other business (if any) 

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนนัไม่ถกูต้อง

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 Any voting taken by the proxy holder at the meeting other than those specified in this proxy shall be considered as invalid 

and not being my/our voting on behalf of the shareholder. 

                                  

(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ

ฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

In case that I/we do not specify any voting right in any agenda or specify ambiguously or if there is any agenda considered 

in the meeting other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be 

authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects. 
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กิจการใดทผีู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้

ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting unless any voting taken by the proxy holder is 

other than those specified in this proxy 

 

 

 ลงชอื/Signed           ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor 

 (  ) 

 

 ลงชอื/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

 (  ) 

 

 ลงชอื/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

 (  ) 

 

 ลงชอื/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

 (  ) 

 

หมายเหตุ / Remarks 

 

1. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้ นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 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. 

2. วาระเลอืกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรือเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

 The agenda of the appointment of the directors shall be able to appoint the directors by group or appoint the directors by 

individual. 

3. ในกรณีทีมีวาระทจีะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may 

specify such agenda on the attached sheet to the proxy (Form B) attached hereto. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attached Sheet to the Proxy (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 

The proxy on behalf of the shareholder of Bangkok Chain Hospital Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวนัองัคารท ี26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสอือเิล็กทรอนิกส์  

(E-Meeting) หรือทีจะพึงเลอืนไป ในวัน เวลา และสถานทีอนืด้วย 

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday 26 April 2022, from 10.30 a.m. via Electronic Meeting 

(E-Meeting) or on the date at time and place as may be postponed or changed. 

 

วาระที        เรือง           

Agenda No.   Subject :  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

                             

วาระที        เรือง           

Agenda No.   Subject :  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีห็นสมควร 

       (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

 

วาระที        เรือง           

Agenda No.   Subject :  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีห็นสมควร 

       (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 

 

วาระที        เรือง           

Agenda No.   Subject :  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีห็นสมควร 

       (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 
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วาระที        เรือง           

Agenda No.   Subject :  

 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทเีห็นสมควร 

(a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 

(b)  The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 

 การแต่งตงักรรมการทงัชุด 

 The appointment of the directors by group 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 การแต่งตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

 The appointment of the directors by individual 

 ชือกรรมการ    

 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 ชือกรรมการ    

 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 ชือกรรมการ    

 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 ชือกรรมการ    

 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 

                            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาํต่อหนงัสอืมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

  I/we hereby certified that the above details on the attached sheet to the proxy are true and correct. 

 

ลงชือ/ Signed  ผู้มอบฉันทะ/ Proxy Grantor 

 (                                                                     )  

วนัที/ Date   

 

ลงชือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 

 (                                                                     )  

วนัที/ Date   

 

ลงชือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 

 (                                                                    )  

วนัที/ Date   

 

ลงชือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 

 (                                                                     )  

วนัที/ Date   

 
ผู้ทมีาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนีมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

For whom attend the meeting in person, please bring this proxy to registration staff on the meeting date. 
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