
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  6 

   Enclosure  6 
 

  

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details for authorizing proxy) 

 
  เขียนที่        
 Written at 
       

 วนัที่        เดือน                 พ.ศ.    
 Date       Month             Year 
 
 
1.   ข้าพเจ้า          สญัชาต ิ           
          I/We        nationality                                   
 อยูบ้่านเลขที ่                                    
 Address                

2. เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of  Praram9 Hospital Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม       หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั         เสียง    ดงันี ้ 
           Holding the total number of    shares  and have the rights to vote equal to                     votes     as follows: 

□   หุ้นสามญั                       หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั            เสียง  
    ordinary share                                      shares  and have the right to vote equal to   votes 

□  หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
    preference share      shares   and have the right to vote equal to    votes 

3. ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
Hereby appoint (Please choose one of following) 

□ (1) ช่ือ          สญัชาต ิ           อาย ุ                  ปี       
        Name    nationality           age               years,   
    อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน  ต าบล/แขวง    
     Residing at   Road  Tambol/Khwaeng 
    อ าเภอ/เขต           จงัหวดั   หรือ 
      Amphur/Khet                         Province   or 

  ช่ือ          สญัชาต ิ           อาย ุ                  ปี       
        Name    nationality           age               years,   
    อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน  ต าบล/แขวง    
     Residing at   Road  Tambol/Khwaeng 
    อ าเภอ/เขต           จงัหวดั    
      Amphur/Khet                        Province    

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

□ (2) มอบฉนัทะกรรมการอิสระคนใดคนหนึง่ของบริษัท คือ 
  Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 

□  น.ท. หญิง ศริินธรา สงิหรา ณ อยธุยา / Wg.Cdr. Sirintara Singhara Na Ayudhaya 

□  นายพเิศษ จียาศกัดิ ์/ Mr. Piset Chiyasak 

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนงัสือเชิญประชุมสามัญ    
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 / Details of Independent Directors are specified in Enclosure 7 of 
the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2019)  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชมุ  

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent 
Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.  

 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 
เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2019 on 
Friday, April 26, 2019, at 3rd floor, Chaturathit meeting room, Golden Tulip Sovereign Hotel, No. 92 Soi Seangcham, Rama 9 Road, 
Bangkapi Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

 
 
 

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp of 20 Bahtis 

required) 

กรณีเลือก ข้อ (1) กรุณาท าเคร่ืองหมาย ท่ี 
 (1) และระบช่ืุอผู้ รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No. (1) 
please mark  at  (1) and give the 
detail of proxy (proxies). 

กรณีเลือก ข้อ (2) กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ท่ี 
 (2) และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose one 
of these independent directors. 
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4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda No. 1 Matters informed by the Chairman 

 ไมมี่การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
No casting of votes in this agenda 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2561 
Agenda No. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, held on 28 March 2018. 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  
 เห็นด้วย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นด้วย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 

 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
Agenda No. 3 To consider and acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s performance for the year 2018 

  ไมมี่การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
No casting of votes in this agenda 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda No. 4 To consider and approve the statement of financial position and the statement of profit and loss statement of the 
Company for the fiscal year ended 31 December 2018 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นด้วย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นด้วย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
Agenda No. 5 To consider and approve the 2018 annual dividend payment and the allocation of the 2018 annual net profit as the legal 

reserve fund 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นด้วย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นด้วย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 6 To consider and approve the election of directors in replacement of the directors who are due to retire by rotation 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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 การเลือกตัง้กรรมการทัง้หมดซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ชุด 
    Election of those retired directors 
 

 เห็นด้วย 
 Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

    การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 Election of certain directors: 

(1)  นายวิรุฬห์ มาวิจกัขณ์ 
    Mr. Viroon Mavichak 
 

 เห็นด้วย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

(2)  นายสรณ บญุใบชยัพฤกษ์ 
 Mr. Sarana Boonbaichaiyapruck 

 
 เห็นด้วย 

  Approve 
 ไมเ่ห็นด้วย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

(3)  นายคณิต แพทย์สมาน 
Mr. Kanit Patsaman 

 
 เห็นด้วย 

  Approve 
 ไมเ่ห็นด้วย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

(4)  นางวิลาสินี พทุธิการันต์ 
  Mrs. Vilasinee Puddhikarant  
 

 เห็นด้วย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
Agenda No.  To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2019 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นด้วย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นด้วย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
Agenda No. 8 To consider and approve the appointment of auditors and to determine the remuneration of the auditors for the year 2019 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นด้วย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นด้วย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.  To consider other business (if any) 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นด้วย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นด้วย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ/ Signed      ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 (    )  

   

ลงช่ือ/ Signed      ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 (    )  
   

ลงช่ือ/ Signed      ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 (    )  

   

ลงช่ือ/ Signed       ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (    )  

 
 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ตามแนบ 

 In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy 
Form B. provided. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

5/6 
 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of Praram 9 Hospital Public Company Limited.  

 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัศกุร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องจตรุทิศ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

At the Annual General Meeting of Shareholders of 2019 on Friday, April 26, 2019, at 15.00 hrs., at 3rd floor, Chaturathit meeting 
room, Golden Tulip Sovereign Hotel, No. 92 Soi Seangcham, Rama 9 Road, Bangkapi Sub-District, Huay Kwang District, Bangkok, or 
such other date, time and place as the meeting may be held. 

 
วาระที่    เร่ือง              
Agenda No.   Re:            

    

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นด้วย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 
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วาระที่    เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Agenda No.   Re:  Elect of directors (if any) 

   
  
 ชื่อกรรมการ              
Name of Director           
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