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 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
(For foreign investors appointed custodian in Thailand to be a share depository and keeper) 

 
  เขียนที่        
 Written at 
       

 วนัที่          เดือน                พ.ศ.    
 Date         Month           Year 
 
 
1.   ขา้พเจา้          สญัชาต ิ          
          I/We        nationality                                   
 อยูบ่า้นเลขที ่                                    
 Address  
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั   
 As the custodian of   

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             นายพิเศษ จียาศกัดิ์ อาย ุ   57      ปี  อยู่บา้นเลขที่    99  โรงพยาบาลพระรามเกา้    ตึก A (อาคารเดิม)  
      Name         Mr. Piset Chiyasak                    age    57   years, Residing at 99 Praram9 Hospital, Building A (Old Building)  
   ถนน               พระราม 9 ต าบล/แขวง               บางกะปิ  อ าเภอ/เขต                  หว้ยขวาง  
   Road             Rama 9 Tambol/Khwaeng     Bangkapi Amphur/Khet             Huai Khwang            
   จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร               รหสัไปรษณีย ์       10310    หรอื 
  Province      Bangkok               Postal Code        10310      or 

 (3)  ช่ือ        ศ.น.ท.หญิง ศิรนิธรา สิงหรา ณ อยธุยา       อาย ุ     61      ปี อยู่บา้นเลขที่     99 โรงพยาบาลพระรามเกา้ ตึก A (อาคารเดิม)                           
Name Prof. Wg.Cdr. Sirintara Singhara Na Ayudhaya age 61 years, Residing at  99 Praram 9 Hospital, Building A (Old Building)  

   ถนน            พระราม 9  ต าบล/แขวง               บางกะปิ อ าเภอ/เขต หว้ยขวาง  
   Road            Rama 9 Tambol/Khwaeng     Bangkapi Amphur/Khet             Huai Khwang            
   จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์             10310           หรอื 
  Province      Bangkok Postal Code             10310                 or 

  (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 / Details of 
Independent Directors are specified in Enclosure 5 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2022)  

 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) เพียงรูปแบบ
เดียว โดยเป็นการบริการจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย             
ตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนดเก่ียวกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ภายใต้ช่ือห้องประชุมทางส่ืออิเล็กทรอนิกสว่์า “การประชุม
สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเก้า” หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่ และรูปแบบอ่ืนดว้ย ทัง้นี ้ในกรณีเหตสุดุวิสยัที่ท  า
ใหก้รรมการอิสระซึง่ลงนามเป็นผูร้บัมอบฉันทะลว่งหนา้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้ขา้พเจา้ยินยอมใหก้รรมการอิสระท่านอ่ืนตามรายชื่อข้างตน้ท า
หนา้ที่ผูร้บัมอบฉันทะแทนขา้พเจา้ได ้
 
 

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp of 20 Baht 

required) 
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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 2022 on Friday, April 22, 2022, at 15.00 hours, which will be held through electronic media (e-AGM) only, under 
services provided by Digital Access Platform Company Limited, a subsidiary of the Stock Exchange of Thailand. The e-AGM will be 
preceded according to the law governing electronic meetings, under the virtual meeting named “AGM 2022-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. 

 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
 In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to vote on my/our behalf as follows:  

  (ก) มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได  ้
     (a) Authorized for all of the shares held and are eligible to vote 
  (ข) มอบฉันทะบางสว่น คือ 
     (b) Authorized for certain parts of shares as follows  

 หุน้สามญั หุน้ 
 ordinary share share(s)    

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
and have the right to vote equal to     vote(s) 

 หุน้สามญั หุน้ 
 ordinary share share(s)    

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
and have the right to vote equal to     vote(s) 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด    เสียง 
Totalling       Vote(s) 

 
5. ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to vote on my/our behalf as follows:  
 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
Agenda No. 1 Matters informed by the Chairman 

 ไมมี่การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
No vote casting in this agenda. 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s performance for the year 2021 

  ไมมี่การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
No vote casting in this agenda 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda No. 3 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 2021 

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

 
 เห็นดว้ย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564  
Agenda No. 4 To consider and approve the 2021 annual dividend payment  

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

 
 เห็นดว้ย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 5 To consider and approve the election of directors in replacement of the directors who are due to retire by rotation 

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

 

 การเลือกตัง้กรรมการทัง้หมดซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ชุด 
    Election of those retired directors 
 

 เห็นดว้ย 
 Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

    การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 Election of certain directors: 

(1)  นายเสถียร ภูป่ระเสรฐิ 
    Mr. Satian Pooprasert 
 

 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 
 

(2)  นายประเสรฐิ ไตรรตันว์รกลุ  
 Mr. Prasert Trairatvorakul 

 
 เห็นดว้ย 

  Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 
 

(3)  นายคณิต แพทยส์มาน 
Mr. Kanit Patsaman 

 
 เห็นดว้ย 

  Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 
 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2022 

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

 
 เห็นดว้ย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine the remuneration of the auditors for the year 2022 

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

 
 เห็นดว้ย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 

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

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

 
 เห็นดว้ย 

 Approve 
 ไมเ่ห็นดว้ย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 
 Abstain 
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(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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. 

(7)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้้รบัมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนวา่
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 
1. หนงัสือมอบฉนัทะ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูหุ้น้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
The Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian  in 
Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 

3. 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. 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกัด (มหำชน)  
A proxy is granted by a shareholder of Praram 9 Hospital Public Company Limited.  

 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์     
(e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นการบรกิารจากบรษัิท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั ซึง่เป็นกลุม่บรษัิทของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์ภายใตช้ื่อหอ้งประชมุทางสื่ออิเล็กทรอนิกสว์า่ “การประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเกา้” หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่ และรูปแบบอ่ืนดว้ย 

The Annual General Meeting of Shareholders of 2022 on Friday, April 22, 2022, at 15.00 hours, will be held through electronic 
media (e-AGM) 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 2022-Praram 9 Hospital, or such other date, time, place or format as the meeting may be held. 

วาระที่    เร่ือง              
Agenda No.   Re:            

    

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

 
 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

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

   
  
 ชื่อกรรมการ              
Name of Director            

 
 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

  
 ชื่อกรรมการ              

Name of Director            
 

 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

  
 ชื่อกรรมการ              

Name of Director            
 

 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

  
 ชื่อกรรมการ              

Name of Director            
 

 เห็นดว้ย 
  Approve 

 ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
 Abstain 

  
 
 


