
 

 หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                         เขียนที่   
Shareholders’ Registration No.                                         Written at 
 

 วนัที่     เดือน   พ.ศ.   
 Date Month Year 
 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 I/We Nationality  
 อยูบ้่านเลขที ่                                                                           
 Address              
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

Being a shareholder of Bangkok Chain Hospital Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม หุ้น และลงคะแนนเสียงได้เทา่กบั เสียง ดงันี ้
holding shares at the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows: 
 หุ้นสามญั หุ้น ลงคะแนนเสียงได้เทา่กบั              เสียง  
 ordinary share shares and have the right to vote equal to  votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ลงคะแนนเสียงได้เทา่กบั         เสียง 
 preferred share shares and have the right to vote equal to  votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint  
1. ชื่อ      นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ                  อาย ุ     68      ปี อยูบ้่านเลขที่      44       

Name Mr. Siripong Sombutsiri  age      68       years, residing at 44 
ถนน           แจ้งวฒันะ ตําบล/แขวง           ปากเกร็ด  อําเภอ/เขต           ปากเกร็ด  
Road         Chaengwattana Tambol/Sub district Pakkret Amphur/District Pakkret 
จงัหวดั           นนทบรีุ รหสัไปรษณีย์  11120        หรือ 
Province        Nonthaburi Postal Code 11120  or 

2. ชื่อ      ศ.(พิเศษ) พิภพ วีระพงษ์ อาย ุ     61      ปี อยูบ้่านเลขที่      44       
Name Prof. Piphob Veraphong age      61       years, residing at 44 
ถนน           แจ้งวฒันะ ตําบล/แขวง           ปากเกร็ด  อําเภอ/เขต           ปากเกร็ด  
Road         Chaengwattana Tambol/Sub district Pakkret Amphur/District Pakkret 
จงัหวดั           นนทบรีุ รหสัไปรษณีย์  11120        หรือ 
Province        Nonthaburi Postal Code 11120  or 

3. ชื่อ                         อาย ุ             ปี อยูบ้่านเลขที่             
Name age               years, residing at   
ถนน            ตําบล/แขวง             อําเภอ/เขต             
Road          Tambol/Sub district  Amphur/District   
จงัหวดั            รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province         Postal Code    or 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 ใน
วนัศกุร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชมุแบบ Hybrid (Physical และ E-AGM) หรือที่จะพงึเลื่อนไปใน วนั เวลา และสถานที่อ่ืนใด 

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 2023 held on Friday 21 April 2023, from 10.30 a.m. via Hybrid Meeting (Physical and E-AGM), or on the date 
at time and place as may be postponed or changed. 

 
 
 

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix 20 Baht duty stamp) 
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Enclosure No.3 
 



 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:  

 
วาระที่ 1 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2565 
Agenda No. 1 To acknowledge the result of the Company’s operations for the year 2022 

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

                   
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีรอบบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตแล้ว 
Agenda No. 2 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2022 which 

have been audited by the certified public accountant 
 

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

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

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2565 
Agenda No. 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2022 
 

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

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

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation 

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

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

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
The appointment of the directors by group  

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 The appointment of the director by individual 
 ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ 
 Prof.Dr. Chalerm Harnphanich, M.D.   
   เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง 
 Assoc.Prof. Virach Aphimeteetamrong, Ph.D. 
   เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 พญ.พรลกัษณ์ หาญพาณิชย์ 
 Ms. Pornluck Harnphanich, M.D. 
   เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 นายพินิจ หาญพาณิชย์ 
 Mr. Phinij Harnphanich 
   เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 
Agenda No. 5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2023 
 

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

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

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 
 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิบ าเหน็จกรรมการ 
Agenda No. 6 To consider and approve the directors’ pension 
 

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

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

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors' remuneration for the year 2023 
 

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

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

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 
          
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท 
Agenda No. 8 To consider and approve the revision of the Company’s articles of association 
 

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

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

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 
           
 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 9 To consider any other business (if any) 
 

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

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

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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 

 
   
 ลงช่ือ/Signed           ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 
 (  ) 
 
 ลงช่ือ/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (  ) 
 
 ลงช่ือ/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (  ) 
 
 ลงช่ือ/Signed          ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (  ) 
 
หมายเหตุ / Remarks 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและลงคะแนนเสียง ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 The agenda of the appointment of the directors shall be able to appoint the directors by group or appoint the directors by 

individual. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ 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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14 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 ในวนัศกุร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ซึง่จดัประชมุในรูปแบบ Hybrid (Physical และ 

E-AGM) หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 21 April 2023, from 10.30 a.m. via Hybird Meeting 

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

วาระที่        เร่ือง           
Agenda No.  Subject :  
 

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

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

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 
                             
วาระที่        เร่ือง           
Agenda No.  Subject :  
 

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

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 
 
วาระที่        เร่ือง           
Agenda No.  Subject :  
 

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

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 
 
วาระที่        เร่ือง           
Agenda No.  Subject :  
 

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

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree    งดออกเสียง/Abstain 
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วาระที่        เร่ือง           
Agenda No.  Subject :  
 

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

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

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 The appointment of the directors by group 

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 The appointment of the directors by individual 
 ชื่อกรรมการ    
 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 ชื่อกรรมการ    
 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 ชื่อกรรมการ    
 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 ชื่อกรรมการ    
 Director’s name     

    เห็นด้วย/Agree   ไมเ่ห็นด้วย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/we hereby certified that the above details on the attached sheet to the proxy are true and correct. 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้มอบฉันทะ/ Proxy Grantor 
 (                                                                          )  

วนัที่/ Date   
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder 
 (                                                                          )  

วนัที่/ Date   
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder 
 (                                                                            )  

วนัที่/ Date   
 

ลงช่ือ/ Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder 
 (                                                                          )  

วนัที่/ Date   
 
 

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