
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

Enclosure 4 

  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่า่ยและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
  เขียนที่        
 Written at 
       

 วนัที่        เดือน                พ.ศ.     
 Date       Month          Year 
 
 
 
 
1.   ขา้พเจา้          สญัชาต ิ           
          I/We        nationality                                   
 อยูบ่า้นเลขที ่                                    
 Address                

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

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม       หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั         เสียง    ดงันี ้ 
           Holding the total number of    shares  and have the rights to vote equal to                    votes     as follows: 

□   หุน้สามญั                       หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั            เสียง  
    ordinary share                                      shares  and have the right to vote equal to    votes 

□  หุน้บรุมิสทิธิ หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 
    preference share      shares   and have the right to vote equal to     votes 

3. ขอมอบฉันทะให ้ 
Hereby appoint  

 (1) ช่ือ      อาย ุ            ปี   อยู่บา้นเลขที่      
      Name age          years, Residing at 
   ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต    
   Road Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet                          
   จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ (ส าหรบัรบั OTP)*______________________ 
  Province      Bangkok Postal Code                    Mobile Phone Number 
   
  อีเมล*์__________________________________________________หรอื 
  Email       or 

 (2) ช่ือ             นายคณิต แพทยส์มาน อาย ุ   59      ปี  อยู่บา้นเลขที่  99  โรงพยาบาลพระรามเกา้    ตึก A (อาคารเดิม) ชัน้ 5 
      Name         Mr. Kanit Patsaman age    59   years, Residing at 99 Fl.5 Praram9 Hospital, Building A (Old Building)  
   ถนน            พระราม9 ต าบล/แขวง               บางกะปิ  อ าเภอ/เขต                  หว้ยขวาง   
   Road          Rama9 Tambol/Khwaeng     Bangkapi Amphur/Khet             Huay Kwang            
   จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์       10310    หรอื 
  Province      Bangkok              Postal Code        10310      or 

 (3)  ช่ือ              นายสรณ บญุใบชยัพฤกษ์  อาย ุ    61      ปี  อยู่บา้นเลขที่  99  โรงพยาบาลพระรามเกา้    ตึก A (อาคารเดิม) ชัน้ 5  
      Name    Mr. Sarana Boonbaichaiyapruck age     61  years, Residing at  99  Fl. 5 Praram 9 Hospital, Building A (Old Building)  
   ถนน            พระราม9 ต าบล/แขวง               บางกะปิ อ าเภอ/เขต หว้ยขวาง   
   Road          Rama9 Tambol/Khwaeng     Bangkapi Amphur/Khet             Huay Kwang            
   จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์       10310 หรอื 
  Province      Bangkok  Postal Code        10310 or 

 (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 5 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 / Details of Independent 
Directors are specified in Enclosure 5 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2021)  
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวันศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา รูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Shareholder Meeting) 
เพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นการบริการจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนดเก่ียวกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ภายใต้ช่ือห้องประชุมทางส่ืออิเล็กทรอนิกสว่์า 
“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โรงพยาบาลพระรามเก้า” หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่ และรูปแบบอ่ืนดว้ย ทัง้นี ้ในกรณี
เหตสุดุวิสยัที่ท  าใหก้รรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผูร้บัมอบฉันทะล่วงหนา้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้ขา้พเจา้ยินยอมใหก้รรมการอิสระท่ านอ่ืนตาม
รายชื่อขา้งตน้ท าหนา้ที่ผูร้บัมอบฉันทะแทนขา้พเจา้ได ้
 
 

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp of 20 Baht) 
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 Anyone of these persons as my/our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders of 2021 on Friday, April 23, 2021, at 15.00 hours, which will be held through electronic media (e-Shareholder Meeting) 
only, under services provided by Digital Access Platform Company Limited, a subsidiary of the Stock Exchange of Thailand.          
The e-Shareholder Meeting will be preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named 
“AGM 2021-Praram 9 Hospital”, or such other date, time, place or format as the meeting may be held. In the case of force majeure which 
prevents the designed independent director who has signed the name as the Proxy from attending the Meeting, I hereby give consent to 
other independent director in the above list, to act as my Proxy instead. 
 
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท 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      ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 (    )  

   
ลงช่ือ/ Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 (    )  
   

ลงช่ือ/ Signed      ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 (                   ) 

                   
 

   

ลงช่ือ/ Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 (    ) 

                   
 

 

 
 
 
หมายเหตุ / Remarks 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

 
 
 
 


