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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน) 
Proxy Form A. (General Form) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550 

 
 เขยีนที่   
 Written at 
 วนัที่ เดอืน พ.ศ. 2565   
 Date  Month  Year 

(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ   
     I/We  Nationality 

อยูบ่า้นเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
Residing at  Road  Tambol/Sub-District 
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   
Amphur/District  Province  Postal Code 
 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั                          โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)  
      being a shareholder of  Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง ดงัน้ี 
 holding the total number of shares,          and having the right to vote equivalent to votes as follows: 
 หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  
 ordinary share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  
 preferred share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
     Hereby appoint: 

(1)  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที่   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรอื  
Province  Postal Code   ,or 

(2)  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที่   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรอื  
Province  Postal Code   ,or 
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 (3)  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที่   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   
Province  Postal Code  
   

คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศุกร ์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์
ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000  หรอืพงึจะเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
 any one of them to be my/ our proxy to attend and vote on my/ our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the Year 2022 on Friday, 22nd April 2022 at 13. 30 hours, at The Grand Meeting Room, 13th Floor, 
Ratchaphruek Khon Kaen Hospital, No. 456 Moo 14, Mittraparp Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, 
Khon Kaen Province. 40000 or any adjournment at any date, time and place thereof. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by 

myself/ourselves in all respects. 

 

ลงชื่อ/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( )  

ลงชื่อ/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( )  

ลงชื่อ/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( )  

ลงชื่อ/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( )  

 
หมายเหต ุ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง ลงคะแนน  
ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 

to several proxies for splitting votes.  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

Proxy Form B. (Proxy Form containing specific details) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550 

 
 เขยีนที่   
 Written at 
 วนัที่ เดอืน พ.ศ. 2565   
 Date  Month  Year 

(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ   
     I/We  Nationality 

อยูบ่า้นเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
Residing at  Road  Tambol/Sub-District 
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   
Amphur/District  Province  Postal Code 
 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั                          โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)  
      being a shareholder of  Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง ดงัน้ี 
 holding the total number of shares,          and having the right to vote equivalent to votes as follows: 
 หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  
 ordinary share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  
 preferred share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
     Hereby appoint: 

(1)  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที่   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรอื  
Province  Postal Code   ,or 

(2)  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที่   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรอื  
Province  Postal Code   ,or 
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 (3)  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที่   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   
Province  Postal Code    

คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศุกร ์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 13 โรงพยาบาลร าชพฤกษ์
ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000  หรอืพงึจะเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
 any one of them to be my/ our proxy to attend and vote on my/ our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the Year 2022 on Friday, 22nd April 2022 at 13. 30 hours, at The Grand Meeting Room, 13th Floor, 
Ratchaphruek Khon Kaen Hospital, No. 456 Moo 14, Mittraparp Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, 
Khon Kaen Province. 40000 or any adjournment at any date, time and place thereof. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

     I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 วาระที ่1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564 

Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the AGM 2021 on 23rd April 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่2. รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2564 

Agenda No. 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2021. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Disapprove  Abstain 
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 วาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทีผ่า่นการตรวจสอบ 
โดยผูส้อบบญัช ี

Agenda No.3 To consider and approve the financial statement, comprehensive income statement and auditor  report 
 which was audited by the Certified Public Accountant for the year ended 31st December 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่4. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน 
 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profits as legal reserve and approve the dividend 
 payment from operating results ended 31st December 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่5. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

Agenda No. 5  To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who retire.  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

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

   การแต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งทัง้ 2 คน 

  Election of the whole group of director 

   การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายสธุน ศรียะพนัธุ ์

  Election of the individual director   Mr.Sudhon Sriyapant 
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   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

       Approve   Disapprove  Abstain 

                การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายวลัลภ เหล่าไพบลูย ์

  Election of the individual director   Mr.Vallop Laopaiboon  

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

       Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่6. พจิารณาอนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม ่  

       ชื่อกรรมการอสิระ นายอดิสร ถาวรธนสาร 
Agenda No. 6 Consider and approve the appointment of an additional director and appointing a new independent 

 director. 
      Independent director Mr. Adisorn Thavornthanasarn 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่7.  พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

Agenda No.7 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2022. 

by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่8. พจิารณาอนุมตัปิรบัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลและตรวจสขุภาพประจ าปีของกรรมการ  

Agenda No.8 Consider and approve the medical welfares and Health check-up for directors. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
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 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่9. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 

Agenda No. 9 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration 
 of the auditing for the year 2022. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่10. พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 

Agenda No.10 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve   Disapprove  Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ประบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be 
my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ระบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุม มกีาร
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจรงิ
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

In case I/we have not specified my/ our voting intention in any agenda or 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. 
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กจิการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our 
intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 

ลงชื่อ/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( )  

ลงชื่อ/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( )  

ลงชื่อ/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( )  

ลงชื่อ/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( )  

 

หมายเหต ุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเ ป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน  
ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split  
  the number of shares to several proxies for splitting votes.   

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual 

  nominee may be voted for. 
3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไว้ขา้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor 

  may use the Along of the Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัศกุร ์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น  

เลขท่ี 456 หมู่ท่ี 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022 on Friday, 22nd April 2022 at 13.30 hours, at 
The Grand Meeting Room, 13th Floor, Ratchaphruek Khon Kaen Hospital,  

No. 456 Moo 14, Mittraparp Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, Khon Kaen Province. 40000 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 
 วาระที ่   เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่   เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่   เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
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 วาระที ่   เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่   เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่   เรื่อง  
 Agenda No.  Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่   เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ)  
Agenda No.  Re: Election of director(s) (continued) 

  (1)  ชื่อกรรมการ  
Director’s name 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

  (2) ชื่อกรรมการ  
Director’s name 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
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  (3) ชื่อกรรมการ  
Director’s name 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

  (4) ชื่อกรรมการ  
Director’s name 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

  (5) ชื่อกรรมการ  
Director’s name 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

  (6) ชื่อกรรมการ  
Director’s name 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

  (7) ชื่อกรรมการ  
Director’s name 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

  (8) ชื่อกรรมการ  
Director’s name 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

  (9) ชื่อกรรมการ  
Director’s name 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

 (10) ชื่อกรรมการ  
Director’s name 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น) 

Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E. 2550 

 
 เขยีนที่   
 Written at 
 วนัที่ เดอืน พ.ศ. 2565   
 Date  Month  Year 

(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ   
     I/We  Nationality 

อยูบ่า้นเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
Residing at  Road  Tambol/Sub-District 
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   
Amphur/District  Province  Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั  
Authorized Custodian of 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั                          โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)  
being a shareholder of  Ratchaphruek Hospital  Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง ดงัน้ี 
holding the total number of shares,          and having the right to vote equivalent to votes as follows: 
 หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  
 ordinary share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  
 preferred share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้ 
     Hereby appoint: 

(1)  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที่   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรอื  
Province  Postal Code   ,or 
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(2)  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที่   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรอื  
Province  Postal Code   ,or 

 (3)  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที่   
 Age years,  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Sub-District  Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   
Province  Postal Code    

คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศุกร ์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์
ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000  หรอืพงึจะเลื่ อนไปในวนั 
เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
 any one of them to be my/ our proxy to attend and vote on my/ our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the Year 2022 on Friday, 22nd April 2022 at 13. 30 hours, at The Grand Meeting Room, 13th Floor, 
Ratchaphruek Khon Kaen Hospital, No. 456 Moo 14, Mittraparp Road, Nai Muang Sub-District, Muang Khon Kaen District, 
Khon Kaen Province. 40000 or any adjournment at any date, time and place thereof. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

 มอบฉนัทะบางสว่น คอื 
To grant the partial shares as follows: 

  หุน้สามญั หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ เสยีง  
Ordinary share  shares, and having the right to vote equal to  votes, 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ เสยีง  
Preferred share  shares, and having the right to vote equal to  votes, 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด เสยีง 
Total amount of voting rights  votes. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

     I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
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 วาระที ่1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564 

Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the AGM 2021 on 23rd April 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่2. รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2564 

Agenda No. 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2021. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Disapprove  Abstain 
 วาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทีผ่า่นการตรวจสอบ 
โดยผูส้อบบญัช ี

Agenda No.3 To consider and approve the financial statement, comprehensive income statement and auditor  report 
 which was audited by the Certified Public Accountant for the year ended 31st December 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่4. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน 
 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profits as legal reserve and approve the dividend 
 payment from operating results ended 31st December 2021. 
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 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่5. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

Agenda No. 5  To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who retire.  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

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

   การแต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งทัง้ 2 คน 

  Election of the whole group of director 

   การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายสธุน ศรียะพนัธุ ์

  Election of the individual director   Mr.Sudhon Sriyapant 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

       Approve   Disapprove  Abstain 

                การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายวลัลภ เหล่าไพบลูย ์

  Election of the individual director   Mr.Vallop Laopaiboon  

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

       Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่6. พจิารณาอนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม ่  

       ชื่อกรรมการอสิระ นายอดิสร ถาวรธนสาร 
Agenda No. 6 Consider and approve the appointment of an additional director and appointing a new independent 

 director. 
      Independent director Mr. Adisorn Thavornthanasarn 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
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 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่7.  พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

Agenda No.7 To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2022. 

by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่8. พจิารณาอนุมตัปิรบัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลและตรวจสขุภาพประจ าปีของกรรมการ  

Agenda No.8 Consider and approve the medical welfares and Health check-up for directors. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่9. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 

Agenda No. 9 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration 
 of the auditing for the year 2022. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve   Disapprove  Abstain 
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 วาระที ่10. พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 

Agenda No.10 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve   Disapprove  Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ประบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be 
my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ระบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุม มกีาร
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจรงิ
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

In case I/we have not specified my/ our voting intention in any agenda or 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. 

กจิการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our 
intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

ลงชื่อ/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

 ( )  

ลงชื่อ/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( )  

ลงชื่อ/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( )  

ลงชื่อ/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( )  

 



 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)                                                                               Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 
456 หมูท่ี ่14 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 40000 โทร (043) 333-555.   โทรสาร (043)236-835 
456 Moo 14 Mittraparp Rd.  Muang Khon Kaen  Thailand  40000 Tel. (043) 333-555.   Fax. (043)236-835 
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หมายเหต ุ 
1. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy 
Form C. 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง ลงคะแนน  

ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appoint the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 
to several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may 
be voted for. 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 
ค. ตามแนบ 
In the case where there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may  
use the Allonge of the Proxy Form C. as attached. 

 

 


