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

(ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ือง กำาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)

เขียนท่ี …………………………………………………………
Written at …………………………………………………………
วนัท่ี ……..…เดือน   ……………….……….. พ.ศ………………
Date………..Month………………………….Year…………….

(1)  ขา้พเจา้…………………………………………………………………………….สญัชาติ……………………………………
       I/We Mr./Mrs./Miss……………………………………………………………….Nationality……………………………….
อยูบ่า้นเลขท่ี………………… ถนน………………………….…….………….… ตำาบล/ แขวง……………...……………………………
Address……………………..Road……………………………………..………. Sub-District……………...……………………………
อำาเภอ/ เขต……………………………… จงัหวดั……………….…………………  รหสัไปรษณีย…์…………… โทรศพัท.์......................
District………………………………….. Province ……………….………………  Zip Code…………………. Tel. ……………………

(2)   เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์ จำากดั  (มหาชน)  “บริษทั”
being a shareholder of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited “Company”
โดยถือหุน้จำานวนทั้งส้ินรวม …..….………………………….. หุน้,         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………….………เสียง
Holding the total amount of ………………………………… shares

(3)   ขอมอบฉนัทะให ้    1.   ………………………………………………………………..……… อาย…ุ……………...ปี
        Hereby appoint    1.   ………………………………………………………………………..  Age ………….. Years

อยูบ่า้นเลขท่ี………………… ถนน………………………….…….………….… ตำาบล/ แขวง……………...……………………………
Address……………………..Road……………………………………..………. Sub-District……………...……………………………
อำาเภอ/ เขต……………………………… จงัหวดั……………….…………………  รหสัไปรษณีย…์…………… โทรศพัท.์......................
District………………………………….. Province ……………….………………  Zip Code…………………. Tel. ……………………

       หรือ          2.    นาย  แพทย์สุทธิศักดิ์        คณาปราชญ์            ตำาแหน่งกรรมการอสิระ      และประธานกรรมกา  ร     
          ตรวจสอบ               อายุ        56   ปี                                                                                       

อยู่บ้านเลขท่ี    :              308/19-20    ถนนรถไฟ  ตำาบลพระปฐมเจดย์ี  อำาเภอเมืองนครปฐม  จังหวดันครปฐม      730  00                                                 
                    Or hereby appoint      2.   Dr. Suthisak  Kanaprach : Independent Director and Chairman of Audit Committee
Address        :              308/19-20    Street Railway,  Phra Pathom Chedi,   Muang Nakhon Pathom,  Nakhon Pathom   73000                   

       หรือ          3.    นายแพทย์  ดุสิต      ศรีสกลุ                                ตำาแหน่ง  กรรมการผู้จัดการ                      อายุ      60      ปี       
อยู่บ้านเลขท่ี   :                 165/9      หมู่   1           ตำาบล  หนองหอย         อำาเภอ  เมืองเชียงใหม่         จังหวดัเชียงใหม่       50000                                                                    
           Or hereby appoint         3.   Dr. Dusit              Srisakul    :            Managing Director                                                    
Address        :              165/9  Moo 1,       Nong Hoi,  Muang,   Chiang Mai    50000                                                                                                           
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือ
หุ้นประจำาปี    2564      ของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั   (  มหาชน  )      ในวั  นพุธ  ท่ี         28     เมษายน     2564     เวลา        11.00    น  .       ณ  ห้อง  
ประชุมช้ัน   9        อาคาร   1    โรงพยาบาลวภิาวดี     เลขท่ี    51/3    ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร    10900        หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Shareholders' Meeting to be held on
April 28, 2021 at 11.00 a.m. at 9 FLOOR CONFERENCE ROOM, BUILDING 1, VIBHAVADI GENERAL HOSPITAL, 51/3 Ngamwongwan Road,
Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี
In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;

ระเบียบวาระท่ี    1.        เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
Agenda Item 1; Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders.

ระเบียบวาระท่ี   2.         พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น    ประจำาปี   2563  
Agenda Item  2; To approve the minutes of the 2020 Annual General Meeting of shareholders.

         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี
(b)     To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

                        เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระที่   3.   รับทราบรายงานการดำาเนินงานในรอบปี        2563    และพจิารณารับรองรายงานประจำาปีของคณะกรรมการบริษัทฯ  
Agenda Item 3; Certify the company’ s annual report and the board of directors’ report for 2020.

         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี
(b)     To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

                        เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain    

ระเบียบวาระท่ี    4.        พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกำาไรขาดทุน สำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี    31    ธันวาคม    2563    ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ  
       จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

Agenda Item 4; Approved the financial statements as of December 31, 2020.

         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี
(b)     To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

                        เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain
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ระเบียบวาระท่ี      5.      พจิารณาจัดสรรกำาไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  
Agenda Item 5; To consider and approve the allocation of net profit for legal reserves and dividend payments for 2020’ s

 operational results.
         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

 (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
                        เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระท่ี      6.      พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ     และกำาหนดค่าตอบแทน  
Agenda Item 6; To consider and appoint the Auditor and fix the auditing fee for year 2021.
         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

(b)     To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
     เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระท่ี      7.      พจิารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ     ท่ีออกตามวาระ  
Agenda Item 7; To consider and approve the re-election of directors who are retired by rotation.
         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

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

      การแต่งต้ังกรรมการท้ังชุด    (Election of all nominees as whole)
          เห็นดว้ย/ Approve            ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain

       การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล   (Election of each nominees individually)
1.     ทันตแพทย์ชำานาญ ชนะภัย ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท

Dr. Chamnan  Chanapai Position Chairman
 เห็นดว้ย/ Approve          ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain

2.     นายสิทธิ ภาณุพฒันพงศ์ ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท
Mr. Sithi Panupattanapong Position Director 
 เห็นดว้ย/ Approve          ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

3.     นายชัยสิทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท
Mr. Chaisith Viriyamettakul Position Director 
 เห็นดว้ย/ Approve          ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain

4.     นายเกริก จิตตาลาน  ตำาแหน่ง      กรรมการอสิระ และ
Mr. Krirk Jittalan Position กรรมการตรวจสอบ

Independent Director and
Audit Committee

 เห็นดว้ย/ Approve         ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove   งดออกเสียง/ Abstain
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ระเบียบวาระท่ี      8.      พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ     
Agenda Item 8; To consider and approve the directors’ remuneration.
         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

 (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
              เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระท่ี    9  .        พจิารณาอนุมัติให้สัตยาบันการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
จากบุคคลท่ีเกีย่วโยงกนัของบริษัทย่อย

Agenda Item 9; To consider and approve the ratification of the related transaction to receive of financial assistance 
from the connected person of Chiang Mai Ram Hospital Co.,Ltd. (“CMH”), a subsidiary of CMR.

         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี
 (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

              เห็นด้วย/ Approve     ไม่เห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระท่ี    10  .      พจิารณาอนุมัติให้สัตยาบันการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กจิการ  
ท่ีเกีย่วข้องกนัของบริษัทย่อย

Agenda Item 10; To consider and approve the ratification of financial assistance to related parties of Chiang Mai 
Ram Hospital Co.,Ltd. (“CMH”), a subsidiary of CMR.

         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี
 (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

              เห็นด้วย/ Approve     ไม่เห็นด้วย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain

ระเบียบวาระท่ี    11  .        พจิารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีอาจจะเสนอได้ต่อท่ีประชุม    (ถ้ามี)
Agenda Item 11; To consider any other business that may be property brought before the meeting.  (If any)

(5) คำาแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ………………………………………………………………
Other statements or evidences (If any) of the proxy  …………………………………………………………………… 

(6) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม ่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้

       Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not 
        my voting as a shareholder.
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(7) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว  ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่ม
เติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
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 tact the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as
he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทำาไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทำาเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงช่ือ ……………………………………………. ผูม้อบฉนัทะ
Signed   (………...…………………………….) Proxy Grantor

ลงช่ือ  ……………………………………………. ผูรั้บมอบฉนัทะ
Signed  (………………………………………..) Proxy Holder

***********************************************************************************************************************************************************

หมายเหตุ      1.     ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง
Remarks; แยกจำานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a
whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจำาต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ (ข)  ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above into consideration in the Meeting, the proxy holder
may use the Attachment to Proxy Form B.

4. กรณีหากมีขอ้ก ำาหนดหรือขอ้บงัคบัใดก ำาหนดใหผู้ร้ับมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด  เช่น กรณีผูร้ับมอบ
ฉนัทะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการเร่ืองใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐาน
โดยระบุไวใ้นขอ้  (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence such as the case
that  the proxy has interest  in any matter which he/she attends and votes at  the meeting he/she may mark the
statement or provide evidence by specifying in clause (5).

5. ในกรณีมอบฉันทะ     จะต้องแนบสำาเนา  บัตรประจำาตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำาตัว หรือหนังสือเดินทาง   
(  กรณีเป็นชาวต่างประเทศ  )    ของผู้รับมอบฉันทะ   พร้อมเซ็นรับรองสำาเนา  

6. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix Duty Stamp of Baht 20.
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ     แบบ     (  ข  )  
Supplemental Proxy Form B

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จำากดั (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited.

ในการประชุมผูจ้องหุน้/ การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/ วิสามญั คร้ังท่ี …………………………………………………. ใน
At the Share Subscribers’ Meeting/the Ordinary/Extraordinary Meeting of Shareholders No………...…...  to be held on

วนัท่ี …………………………………… เวลา ……………… น.   ณ………………………………………………………………………….
date……………………………………  time………………. hrs.    at……………………………………………………………………….
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย
Or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

*****************************************************************************

วาระท่ี …………………….. เร่ือง …………………………………………………………………………………………………………….
Agenda Subject
         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

 (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
                  เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain

วาระท่ี …………………….. เร่ือง …………………………………………………………………………………………………………….
Agenda Subject
         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

 (b)    To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
                  เห็นดว้ย/ Approve     ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจำาต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงช่ือ ………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ
Signed (………………………………………) Grantor
วนัท่ี (Date)   …………./…………../…………..

ลงช่ือ ………………………………………… ผูรั้บมอบฉนัทะ
Signed (…………………………… …………) Proxy
วนัท่ี (Date)   …………./…………../…………..

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ข. หนา้ 6/6
PROXY  Form B.


