แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถ
ู้ ือหุน
้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บ
ั ฝากและดูแลหุน
้ ) ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรือ
่ ง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy C (form used only in the case of a shareholder being a foreign person and has appointed a custodian in
Thailand to act as a depositary and administrator of shares),
as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of
Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
I/We

สานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่
Office residing at

ในฐานะผูป
้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บ
ั ฝากและดูแลหุน
้ (Custodian) ให้กบ
ั
as a custodian of

ซึง่ เป็ นผูถ
้ ือหุน
้ ของบริษท
ั บริษท
ั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
which is/ are securities holder(s) of the

โดยถือหุน
้ จานวนทัง้ สิน
้ รวม

หุน
้

holding the securities of

shares and the voting right is

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้
as follow

หุน
้ สามัญ

หุน
้

เสียง

Ordinary shares in the amount of

shares and the voting right is

votes

หุน
้ บุริมสิทธิ

หุน
้

เสียง

Preferred shares in the amount of

shares and the voting right is

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

(1)

อายุ

ปี

Age

years

อยูบ
่ า้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing at

Road

Tambol/Sub District

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Amphur/ District

Province

Zip Code

or

(2) นายศิรพ
ิ งษ์ สมบัตศ
ิ ริ ิ

อายุ
Age

อยูบ
่ า้ นเลขที่

44

Residing at

อาเภอ/เขต
Amphur/ District

ถนน

แจ้งวัฒนะ

Road

ปากเกร็ด

จังหวัด
Province

ตาบล/แขวง

67

ปี
years

ปากเกร็ด

Tambol/Sub District

นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์
Zip Code

11120

หรือ
or
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(3) ดร.วิรชั อภิเมธีธารง

อายุ

78

ปี

Age

อยูบ
่ า้ นเลขที่

44

ถนน

Residing at

แจ้งวัฒนะ

ตาบล/แขวง

Road

อาเภอ/เขต

ปากเกร็ด

ปากเกร็ด

Tambol/Sub District

จังหวัด

Amphur/ District

years

นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์

Province

11120

หรือ

Zip Code

or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ
่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ
้ ือหุน
้
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding’s meeting

สามัญ
General

ในวันที่

26/04/2565 เวลา

Dated

10:30

น. ณ ห้องประชุม ชัน
้ 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เลขที่ 44 หมู่ 4 อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

at

at

หรือทีจ่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด้วย
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจานวนหุน
้ ทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื และมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

มอบฉันทะบางส่วน คือ
to vote with the partial number of shares as follows;

หุน
้ สามัญ

หุน
้

Ordinary shares in the amount of

shares and the voting right is

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

votes

หุน
้ บุริมสิทธิ

หุน
้

เสียง

Preferred shares in the amount of

shares and the voting right is

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทง้ ั หมด

เสียง

Total number of voting right is

votes

(4)ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรือ
่ ง รับทราบผลการดาเนินงานของบริษท
ั ในรอบปี 2564
Agenda no. 1 Subject: To acknowledge the result of the Company’s operation for the year 2021
- ไม่มก
ี ารลงมติ / No casting of votes in this agenda
วาระที่ 2 เรือ
่ ง พิจารณาและอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี รอบบัญชีสน
ิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส
้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาตแล้ว
Agenda no. 2 Subject: To consider and approve the Company’s statement of financial position and statement of
comprehensive income for the year ended 31 December 2021 which have been audited by the certified public accountant
(ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 3 เรือ่ ง พิจารณาและอนุมตั ก
ิ ารจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2563
Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the dividend payment for the year 2020
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(ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 4 เรือ่ ง พิจารณาและอนุมตั ก
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษท
ั แทนกรรมการทีต
่ อ
้ งออกตามวาระ
Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the appointment of directors replacing those retire by rotation
(ก) ให้ผูร้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชือ
่ กรรมการ ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์
Name

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

ชือ
่ กรรมการ ศ.(พิเศษ) พิภพ วีระพงษ์
Name

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

ชือ
่ กรรมการ นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ ์
Name

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

ชือ
่ กรรมการ นายภูมพ
ิ ฒ
ั น์ ฉัตรนรเศรษฐ
Name

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 5 เรือ
่ ง พิจารณาและอนุมตั ค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
Agenda no. 5 Subject: To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022
(ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 6 เรือ่ ง พิจารณาและอนุมตั จิ า่ ยเงินบาเหน็ จกรรมการ
Agenda no. 6 Subject: To consider and approve the directors’ pension
(ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 7 เรือ่ ง พิจารณาและอนุมตั แ
ิ ต่งตัง้ ผูส
้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
Agenda no. 7 Subject: To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors' remuneration for the
year 2022
(ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 8 เรือ
่ ง พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
Agenda no. 8 Subject: To consider any other business (if any)
(ก) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะมีสท
ิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บ
ั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอ
ื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน
้ ไม่ถูกต้อง
และไม่ถอ
ื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ
้ ือหุน
้
Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our
votes as a shareholder.

(6) ในกรณีทข
ี่ า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีทท
ี ่ ีป
่ ระชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรือ
่ งใดนอกเหนือจากเรือ
่ งทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม
ี่ ีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมข้อเท็จจริงประการ ใดให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะ มี
สิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting
other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and
vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดทีผ
่ รู้ บ
ั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ
ี่ รู้ บ
ั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein,
be deemed as being done by me/us in all respects.

ผูม
้ อบฉันทะ

ผูร้ บ
ั มอบฉันทะ

The Grantor

The Proxy

ลงชือ
่ ...............................................................

ลงชือ
่ ...............................................................

Signature

Signature
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หมายเหตุ
Remarks;
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ
ี่ ถ
ู้ อ
ื หุน
้ ทีป
่ รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บ
ั ฝากและดูแลหุน
้ ให้เท่านัน
้
This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian
in Thailand is appointed thereof.

2. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทีม
่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน
้ ให้ ผูร้ บ
ั
มอบฉันทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of
shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

3. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the
Directors.

4. ในกรณีทม
ี่ วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม
้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม
่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as attached.
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